
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Potensi Sumberdaya Alam perikanan dan kelautan yang dimiliki 

Indonesia sangat besar. 5.176.800 km² Dengan luas wilayah Perairan 

Indonesia yang mencapai 3.257.357 km², serta luas daratan yang mencapai 

1.919.443 km², sehingga luas daratan dan perairan Indonesia yang mencapai 

5.176.800 km², seharusnya dengan potensi ini Indonesia menjadi sebuah 

Negara yang penuh dengan swasembada pangan baik yang bersumber dari 

daratan maupun dari perairan. Namun, potensi ini belum dikelola dan 

dimanfaatkan secara benar, bertanggung jawab dan berkelanjutan demi 

kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan masih kurangnya pengetahuan 

dan informasi para pelaku kegiatan akan pentingnya memanfaatkan dan 

mengolah secara lestari dan berkesinambungan.1 

Dalam sektor perikanan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. 

Potensi sumberdaya perikanan baik perikanan tangkap, budidaya laut, 

perairan umum dan lainnya  diperkirakan mencapai  US$ 82 miliar per tahun. 

Potensi perikanan tangkap mencapai US$ 15,1 miliar per tahun, potensi 

budidaya laut sebesar US$ 46,7 miliar per tahun, potensi peraian umum 

sebesar US$ 1,1 miliar per tahun, potensi budidaya tambak sebesar US$ 10 
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miliar per tahun, potensi budidaya air tawar sebesar US$ 5,2 miliar per tahun, 

dan potensi bioteknologi kelautan sebesar US$ 4 miliar per tahun. Potensi 

tersebut masih dari sumdaya alam belum termasuk produk lebih lanjut. 

Perikanan juga memberikan lapangan kerja yang tidak kecil. Sektor 

perikanan mampu menyerap tenaga kerja langgung sebanyak 5,35 juta orang 

yang terdiri dari 2,23 juta nelayan laut,0,47 juta nelayan perairan umum,dan 

2,65 juta pembudi daya ikan. Sedangkan orang yang bergantung pada sector 

perikanan dari hulu (penangkapan dan budidaya) sampai hilir (industry, 

perdangan, jasa,dll) cukup banyak yaitu 10,7 juta. 

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) nilai 

ekspor perikanan Indoneisa dari tahun ketahun cenderung meningkat. Ditahun 

2009 nilai ekspor perikanan Indonesia mencapai 2,5 millar USD dan ditahun 

2010 meningkat menjadi 2,8 millar USD. Selain itu angka konsumsi ikan 

perkapita Indonesia juga semakin meningkat. Ditahun 2009 konsumsi ikan 

masyarakat Indonesia mencapai 29, 08 kg perkapita/thn dan meningkat 

ditahun 2010 menjadi 30, 48 kg perkapita/thn. Hal ini menunjukkan 

bahwasanya masyarakat Indonesia sadar akan pentingnya kebutuhan protein 

khususnya hewani.2 

Berdasarkan berbagai potensi perikanan Indonesia  dan peluang yang 

dapat dicapai maka sudah selayaknya pemerintah menitik beratkan 

                                                        
2 Robin Kalituri, 2012, Sumber daya perikanan sebagai tulang punggung perekonomian di 

Indonesia, http://ekonomi.kompasiana.com/agrobisnis/2012/06/16/sumber-daya-perikanan-
sebagai-tulang-punggung-perekonomian-indonesia-465075.html, di akses 25 Februari 2012 10:43 



pembangunan perikanan demi kesejahteraan bangsa. Diharapkan dengan 

pembangunan perikanan yang berkelanjutan mampu mendongkrak 

perekonomian nasional dan mengentaskan rakyat dari garis kemiskinan. 

Wilayah Indonesia secara geografis memiliki beberapa pulau-pulau 

yang diapit oleh perairan yang luas dan memiliki potensi kekayaan alam 

bahari yang sangat tinggi, sehingga mata pencaharian masyarakatnya pun 

adalah nelayan. Namun, kehidupan para nelayan sampai saat ini belum dapat 

dikatakan layak bahkan jauh dari kata sejahtera. Jumlah nelayan miskin di 

Indonesia pada tahun 2011 mencapai 7,87 juta orang atau 25,14 persen dari 

total penduduk miskin nasional yang mencapai 31,02 juta orang. Jumlah 7,87 

juta orang tersebut berasal dari sekitar 10.600 desa nelayan miskin yang 

terdapat di kawasan pesisir di berbagai daerah di tanah air. 

Banyak faktor yang menyebabkan nelayan masih dianggap sebagai 

golongan marginal. Beberapa penyebab nelayan di Indonesia masih dalam 

kondisi yang belum sejahtera dan dianggap golongan marginal seperti cara 

penangkapan yang masih tergolong tradisional, pendidikan, dan system rantai 

penjualan, padahal sejak dahulu, nenek moyang bangsa Indonesia dikenal 

sebagai pelaut ulung oleh karena kelihaian mereka dalam melaut. 

Pemanfaatan potensi perikanan laut Indonesia ini walaupun telah 

mengalami berbagai peningkatan pada beberapa aspek, namun secara 

signifikan belum dapat memberi kekuatan dan peran yang lebih kuat terhadap 



pertumbuhan perekomonian dan peningkatan pendapatan masyarakat nelayan 

Indonesia.3 

Ekosistem laut, peran serta masyarakat dan pemerintah dalam 

menjaga kebersihan laut Indonesia dari pencemaran dan proses penangkapan 

ikan dengan tanpa menggunakan bahan-bahan yang berbahaya atau peledak 

juga sangat perperan penting dalam siklus hidrologi dan keseimbangan alam 

yang dapat mempengaruhi iklim global. Oleh sebab itu, upaya pengelolaan 

sumber daya kelautan dimaksudkan untuk meningkatkan manfaat sumber 

daya kelautan secara optimal dengan tetap memelihara fungsi laut sebagai 

pendukung sistem kehidupan. Perlindungan hak-hak terhadap nelayan harus 

selalu dikedepankan oleh pemerintah, aturan-aturan baku diberlakukan secara 

menyeluruh di wilayah perairan Indonesia, kebijakan pengendalian pasar ikan 

juga perlu dilakukan sehingga dapat menekan harga ikan yang rendah karena 

upaya tengkulak yang berdagang dengan tanpa aturan yang jelas. 

Dalam upaya mengamankan kedaulatan NKRI dan menjaga 

keberlangsungan sumber daya laut dari berbagai ancaman kerusakan, 

termasuk illegal, unreported and unregulated fishing (IUU fishing) maka 

peningkatan pengawasan dan keamanan maritim menjadi sangat penting 

untuk diperhatikan dalam pembangunan kelautan nasional. 

                                                        
3 http://www.yahoo.com, info aktual-industri perikanan, perikanan tangkap Indonesia. 
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Sampai dengan tahun 2008, upaya yang telah dilakukan antara lain 

peningkatan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan 

dengan 25 kapal pengawas, operasi bersama, dan pengembangan sistem 

pengawasan berbasis masyarakat melalui pembentukan 1.369 kelompok 

masyarakat pengawas4. Selain itu, dalam upaya untuk mengurangi tekanan 

terhadap eksploitasi sumber daya ikan yang berlebihan pemerintah juga telah 

mengembangkan program pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan nelayan, 

pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir lainnya. 

Sektor kelautan masih banyak menghadapi kendala dalam upaya 

untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan bagi sumber 

pendapatan negara serta mengoptimalkan fungsi laut sebagai sistem 

penyangga kehidupan dan kekayaan plasma nuftah yang potensinya terbesar 

di dunia. Seperti: (1) Belum Optimalnya pengelolaan pulau-pulau kecil, (2) 

Masih rendahnya pemanfaatan Rencana Tata Ruang, (3) Pembangunan 

kelautan nasional. 

Untuk meningkatkan pembangunan Sumber Daya Kelautan, sasaran 

yang akan dicapai dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional) adalah : (i) terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan 

sumber daya kelautan secara terpadu dan meningkatnya tingkat ketaatan 

dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; (ii) terwujudnya 

                                                        
4 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014, Buku II Mempertkuat Sinergi 
antarbidang Pembangunan, BAB X Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup, Hlm. 21 



kebijakan nasional pembangunan negara kepulauan Indonesia yang terpadu; 

(iii) terwujudnya pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terdepan 

yang menjadi batas wilayah NKRI sehingga menjadi pulau-pulau bernilai 

ekonomi tinggi; (iv) terwujudnya upaya rehabilitasi, konservasi dan 

preservasi ekosistem pesisir dan laut; (v) terwujudnya kerja sama 

internasional, regional, dan antardaerah dalam bidang konservasi, seperti 

Coral Triangle Initiative (CTI), Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion (SSME), 

Bismarck South Solomon Ecoregion (BSSE), Arafura Timor Sea Ecosystem 

Action (ATSEA), Teluk Tomini, Teluk Bone, Selat Karimata, dan lain-lain; 

(vi) terjadinya peningkatan riset pengembangan teknologi kelautan dan 

penerapannya untuk mendukung pembangunan kelautan nasional. 

Kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan, dalam lima tahun ke 

depan, diarahkan untuk: (1) mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya 

kelautan untuk pembangunan; dan (2) Meningkatkan fungsi laut sebagai 

sistem penyangga kehidupan dan penyedia pangan dunia. Prioritas 

Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan ini diuraikan dalam 3 fokus 

prioritas yaitu: (1) Peningkatan Rehabilitasi, Konservasi, Pengawasan dan 

Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dengan 

indikator luas wilayah konservasi laut dan tingkat ketaatan dalam 

pemanfaatan SDKP; (2) Pendayagunaan Laut, Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan 

Pulau-Pulau Terdepan, dengan indikator terintegrasinya pengelolaan wilayah 

laut, pesisir, pulau-pulau kecil, pengelolaan pulau-pulau terdepan dan tingkat 

implementasi adaptasi dan mitigasi bencana di wilayah pesisir, pulau-pulau 



kecil serta Tertatanya wilayah pesisir; dan (3) Inovasi Riset dan Teknologi 

Terapan Kelautan, dengan indikator pengembangan Iptek dasar dan aplikasi 

Iptek terapan. 

Pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka 

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat 

indonesia secara menyeluruh. Hal ini berarti bahwa pembangunan tidak 

hanya mengejar kemajuan materil atau mengejar kepuasan spiritual, 

melainkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara keduanya. 

Pembangunan harus merata diseluruh tanah air Indonesia. Salah satu 

pembangunan yang sedang digalakkan dewasa ini adalah pembangunan 

dibidang hukum. Pembangunan di bidang hukum merupakan upaya untuk 

mengalakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam negara hukum 

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 

16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan (LN 1964/97; TLN NO. 2690), 

Undang-Undang No. 45 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 

Tahun 2004 tentang Perikanan (LN 2009; TLN NO. 154) serta Peraturan 

Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 

Selain itu pembangunan hukum juga diharapkan dapat menetapkan 

dan mengamankan pelaksanaan pembangunan beserta hasil-hasilnya dan 

menciptakan kondisi yang lebih kondusif sehingga setiap anggota masyarakat 

dapat menikmati iklim kepastian dan ketertiban hukum yang mendorong laju 



kreatifitas dan pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan kemakmuran yang 

adil dan merata disegala bidang. 

Pengakuan terhadap penguasaan atas wilayah penangkapan ikan 

tertentu didaerah bagi nelayan tradisional sangatlah perlu mendapatkan 

kepastian hukum dari pemerintah untuk menghindari terjadinya konflik antara 

nelayan mengingat hampir seluruh penduduk yang tinggal di daerah pesisir 

bermata pencaharian nelayan. 

Menurut Achmad Fauzi  bahwa kemiskinan nelayan timbul karena 

dipicu oleh kurangnya pengaturan terhadap pengelolaan sumber daya 

perikanan. Yang dimaksudkan dengan pengaturan adalah baik dalam hal 

kebijakan mengenai pengelolaan terhadap sumber daya perikanan itu sendiri 

maupun pemahaman terhadap masalah yang timbul dalam kehidupan 

keseharian nelayan. Masalah yang timbul antara lain disebabkan adanya 

kondisi kepemilikan yang bersifat milik bersama (common property) 

dibarengi dengan akses terbuka dalam eksploitasinya yang menimbulkan 

masalah eksternalisasi. Eksternalisasi dibidang perikanan bisa terjadi dalam 

bentuk eksternalisasi perebutan daerah tangkap dimana masing-masing 

nelayan ingin mendahului lainnya untuk mencapai daerah tangkapan.5 

Masyarakat nelayan yang tinggal di daerah pesisir dan mata 

pencaharian utamanya dengan mengelolah potensi sumberdaya perikanan. 

Dilingkungan komunitas ini dikenal sebagai masyarakat yang egalitarian, 

                                                        
5 Achmad Fauzi, 2005, Kebijakan Perikanan dan Kelautan, PT. Gramedia Pustaka Utama, 
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karena seseorang bisa mencapai suatu status atau kedudukan sosial tertentu 

berdasarkan penghasilan diri sendiri, bukan dasar keturunan. Sebagai contoh 

seseorang yang awalnya Sawi (anak buah kapal) karena kerja keras dan hidup 

hemat, maka ia akan mampu menjadi punggawa (pemilik kapal). 

Sebagian besar masyarakat nelayan Indonesia termasuk dalam 

kelompok nelayan tradisional, artinya mereka menggunakan peralatan dan 

teknologi sederhana. Dalam proses produksi perikanan para nelayan memiliki 

kebudayaan tersendiri yang berbeda dengan kelompok sosial lainnya.6 Hal ini 

dikarenakan dalam menerapkan norma atau aturan hidup masyarakat nelayan 

lebih dominan berdasarkan kebiasaan setempat. 

Masyarakat nelayan mengenal adanya strata sosial meski sifatnya 

tidak ketat. Ada dua kategori utama berdasarkan kepemilikan modal mereka 

yaitu punggawa (pemilik kapal) dan sawi (anak buah kapal). Namun, 

sesungguhnya mereka juga mengenal kategori sosial berdasarkan jenis / 

pembagian pekerjaan di kapal. Masyarakat Madura mengenal kategori sosial 

seperti orenga (juragan di darat), pandhiga (awak perahu), dan pangamba 

(penyedia pinjaman modal).7 Di Sulawesi Barat tepatnya di Kab. Majene dari 

posisi tertinggi sampai terendah dilingkungan masyarakat nelayan dikenal 

sebutan punggawa ( majikan dan pemimpin tertinggi diatas kapal) dan sawi 

(anak buah kapal). Mereka yang memiliki posisi tinggi akan berimplikasi 

                                                        
6 Kusnadi, 2009, Keberdayaan Nelayan & Dinamika Ekonomi Pesisir, Lembaga Penelitian 

Universitas Jember–Ar-RuzzMedia, Yogyakarta, Hal. 27 
7 Ibid, Hlm. 49-50 



pada kekayaan serta kelas sosialnya. Dalam membagi upah pun kategori ini 

akan mempengaruhi dalam besarnya pendapatan mereka. 

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 1964 

tentang Bagi Hasil Perikanan ditegaskan bahwa: 

Jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi 
hasil, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap paling 
sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut: jika dipergunakan perahu 
layar, minimum 75% dari hasil bersih. Sedangkan, jika dipergunakan kapal 
motor, minimum 40% dari hasil bersih. 

Pola kerja sama atau hubungan kerja antara punggawa (pemilik kapal) 

dan sawi (anak buah kapal) di masyarakat nelayan umumnya didasarkan atas 

kebiasaan setempat. Dalam kaitan ini, hubungan patron klien berdasarkan 

hubungan adat kebiasaan sulit dihindari dalam kaitannya dengan bagi hasil 

perikanan.  

Sebagaimana yang penulis ketahui, bahwa sistem perjanjian bagi hasil 

yang terjadi selama ini tidak merata, karena bagian sawi (anak buah kapal) 

selalu sangat kecil dan cenderung tetap apabila dibandingkan dengan bagian 

punggawa (pemilik kapal). Selain itu, pihak punggawa sebagai pemilik kapal 

selalu memposisikan bahwa sawi harus menanggung biaya investasi 

kepemilikan kapal. Artinya, juragan kapal tidak pernah memperhatikan 

bahwa setiap kapal memiliki penurunan nilai investasi yang akan 

mengakibatkan biaya operasional menjadi meningkat. Hal ini yang 

seharusnya menjadi tanggungan pemilik kapal, bukannya dilimpahkan 

permasalahan ini kepada sawi (anak buah kapal). 



Pada hubungan ini terdapat pemahaman bahwa punggawa itu 

merupakan pihak yang dermawan sehingga pihak sawi sudah sepantasnya 

untuk memberikan kepatuhan-kesetiaannya. Hal ini dapat berjalan dalam 

semua hubungan sosial keseharian dilingkungan nelayan karena ditunjang 

adanya relasi saling percaya dan mempertukarkan sumber daya masing-

masing pihak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan patron 

klien merupakan basis relasi sosial pada masyarakat nelayan. Pola hubungan 

ini dapat mendukung tetapi juga dapat menghambat perubahan sosial 

ekonomi masyarakat nelayan.8 Oleh karena itu, pola hubungan kerja yang 

berdasarkan tradisi setempat dapat membawa implikasi pada kurang 

terlindunginya hak-hak pekerja atau sawi. 

Selain itu, pada usaha perikanan tangkap, nelayan kecil dan buruh 

nelayan memiliki porsi tawar yang lemah, baik secara ekonomi maupun 

politik karena dihadapkan dengan struktur pasar yang tidak kondusif. Oleh 

karena itu, pemerintah harus melakaukan penataan hukum yang dapat 

memayungi kepentingan masyarakat nelayan dan ketidakberdayaannya. 

Meski hanya bagian kecil dari penyebab kemiskinan nelayan, penataan 

terhadap pengaturan sistem perjanjian bagi hasil perikanan akan sangat 

berguna bagi nelayan, khususnya nelayan penggarap dan nelayan buruh. 

Begitu juga untuk pembudidayaan ikan, penataan terhadap undang-undang 

Bagi Hasil Perikanan akan sagnat bermanfaat dalam menciptakan keadilan. 

                                                        
8 Op.cit, Hlm 39-40 



Sistem perjanjian bagi hasil yang diatur oleh undang-undngan No. 16 

tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan tidak berjalan sebagai mana 

mestinya.9 Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor 

penghambat pelakasanaan Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan seperti 

tingkat pendidikan yang rendah. Sehingga menjadi penyebab tidak 

berjalannya pola bagi hasil Undang-Undang Perikanan, hal ini tercermin 

dimana masyarakat lebih memilih adat kebiasaan yang sebenarnya merugikan 

nelayan penggarap dan penggarap tambak. Bagi hasil perikanan harus sesuai 

dengan rasa keadilan, yakni telah terpenuhi kriteria minimum yang harus 

diperoleh masing-masing pihak. Namun, setelah dianalisa lebih dalam 

berdasarkan undang-undang Bagi Hasil Perikanan, maka hal ini masih jauh 

menyimpang dari aturan dan rasa keadilan. 

Kemiskinan dan kesejahteraan nelayan perikanan melibatkan banyak 

nelayan kecil yang merupakan lapisan yang paling banyak jumlahnya. 

Mereka hidup dalam kemiskinan dan tekanan-tekanan sosial ekonomi yang 

berakar pada faktor-faktor kompleks yang saling terkait. Faktor-faktor 

tersebut dapat diklasifikasikan sebagai faktor alamiah dan non alamiah. 

Faktor alamiah berakaitan dengan musim dan struktur alamiah sumber 

ekonomi desa. Sedangkan faktor non alamiah berhubungan dengan 

keterbatasan daya jangkau tekhnologi, ketimpangan dalam sistem bagi hasil, 

                                                        
9 Arif Satria, 2002, Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir, PT. Cipta Aditya, Jakarta Pusat, 

Hlm. 20 



tidak adanya jaminan sosial tenaga kerja yang pasti, lemahnya jaringan 

pemasaran, serta dampak negatif kebijakan modernisasi perikanan yang ada. 

Sistem perjanjian bagi hasil perikanan yang diatur oleh pemerintah 

secara teoritis sangat bagus dan dapat menciptakan keadilan. Namun, yang 

terjadi dilapangan sangat berbeda. Karena, nelayan khususnya punggawa atau 

nelayan pemilik lebih memilih sistem bagi hasil secara adat yang 

menguntungkan satu pihak. Selain itu, sering terjadi pembagian hasil yang 

tidak merata antara punggawa (pemilik kapal) dan sawi (anak buah kapal) 

sebgaiamana yang telah diungkapkan sebelumnya. Bahwa ketidakmampuan 

sawi (nelayan penggarap) dalam menentukan pola bagi hasil yang 

mengukuhkan sawi dalam kebangan kemiskinan sebagai salah satu 

penyebabnya. 

Hubungan punggawa dan sawi bisa sangat tergantung pada figur 

punggawa. Akibatnya hubungan patron klien antara punggawa dan sawi ini 

tentu saja riskan akan terjadinya konflik atau sengketa diantara mereka. 

Namun, harmonisasi masyarakat Suku Mandar selalu tercipta dalam segala 

lapisan masyarakat melalui mekanisme nilai-nilai budaya Suku Mandar. 

Nilai-nilai tersebut bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman 

dalam kehidupan dengan terwujudnya sikap rukun, saling menghormati, 

menghargai dan menghindari konflik. 

Berdasarkan latar belakang di atas, sekiranya perlu memahamai dan 

mengetahui lebih dalam tentang perjanjian bagi hasil perikanan yang berlaku 



dalam masyarakat serta tidak efektifnya Undang-undang No. 16 Tahun 1964 

tentang perjanjian bagi hasil perikanan. Maka dari itu, peneliti mencoba 

mengangkat sebuah judul “ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN 

PERJANJIAN BAGI HASIL PENANGKAPAN IKAN NELAYAN 

TRADISIONAL ANTARA PUNGGAWA DENGAN SAWI (Studi di 

Ling. Tamo II, Kel. Baurung, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka penulis merumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah Pelaksanaan dan Bentuk Perjanjian Bagi Hasil 

Penangkapan Ikan antara Punggawa (nelayan pemilik) dengan Sawi 

(nelayan penggarap) di Ling. Tamo II? 

2. Bagaimanakah hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam Perjanjian  

Bagi Hasil antara Punggawa (nelayan pemilik) dengan Sawi (nelayan 

penggarap) di Ling. Tamo II? 

3. Permasalahan apa saja yang muncul dalam Perjanjian Bagi Hasil dalam 

hubungan antara Punggawa (nelayan pemilik) dengan Sawi (nelayan 

penggarap) di Ling. Tamo II dan bagaimana penyelesaiaanya? 

 

 



C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan dan Bentuk Perjanjian Bagi Hasil 

Penangkapan Ikan antara Punggawa (nelayan pemilik) dengan Sawi 

(nelayan penggarap) di Ling. Tamo II. 

2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam 

Perjanjian  Bagi Hasil antara Punggawa (nelayan pemilik) dengan Sawi 

(nelayan penggarap) di Ling. Tamo II. 

4. Untuk mengetahui permasalahan apa saja yang muncul dalam Perjanjian 

Bagi Hasil dalam hubungan antara Punggawa (nelayan pemilik) dengan 

Sawi (nelayan penggarap) di Ling. Tamo II dan bagaimana 

penyelesaiaanya. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sumbangan 

pemikiran dalam Ilmu Hukum, baik itu Hukum Adat, Hukum Perikatan 

dan Hukum Perjanjian. Serta Penelitian ini diharapakan dapat memberikan 

kontribusi bagi pengembangan studi, teori-teori serta menambahkan 

pengetahuan hukum, khususnya hukum perikatan dan perjanjian 

 

 



2. Manfaat Praktis 

Berdasarkan dengan tujuan penelitian diatas maka hasil penelitian 

ini diharapkan bermanfaat bagi: 

1) Bagi Peneliti Sendiri 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam 

mengembangkan cakrawala berfikir peneliti khususnya tentang hukum 

adat dan hukum perjanjian terutama perjanjian bagi hasil penangkapan 

ikan dan sebagai syarat kelulusan Strata 1. 

2) Bagi Akademik 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperluas wacana 

keilmuan mahasiswa sebagai civitas akademika yang dituntut untuk 

bisa mengkaji dan menggali sesuatu hal yang baru dalam disiplin 

intelektual. 

3) Bagi Dinas Kelautan dan Perikanan 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

sarana tinjauan bagi pemerintah dalam melindungi nelayan tradisional 

dalam hal bagi hasil penangkapan ikan nelayan tradisional. 

4) Bagi Punggawa dan Sawi 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi 

Punggawa dan Sawi sehingga dapat mengetahui bagaimana 



perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional dalam hal perjanjian 

bagi hasil penangkapan ikan. 

E. Metode Penelitian 

Dalam dunia penelitian termasuk penelitian hukum, dikenal berbagai 

macam dan tipe penelitian. Terjadinya pembedaan jenis penelitian didasarkan 

sudut pandang dan cara peninjauannya. Pada umumnya suatu penelitian sosial 

termasuk penelitian hukum dapat ditinjau dari segi sifat, bentuk, tujuan dan 

penerapan dari sudut disiplin ilmu pengetahuan jelas dipandang penting 

karena ada kaitan erat antara jenis penelitian dengan sistematika dan metode 

serta analisa data yang harus dilakukan untuk setiap penelitian. Hal demikian 

perlu dilakukan guna mencapai nilai validitas data yang tertinggi, baik data 

yang dikumpulkan maupun hasil akhir penelitian yang dilakukan.10  

Metode penelitian meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1. Pendekatan Penelitian 

a) Yuridis Sosiologis 

Untuk memudahkan memahami permasalahan-

permasalahan yang dibahas, penulis akan menggunakan metode 

pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian merupakan yuridis sosiologis yaitu usaha 

mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata 

                                                        
10 Bambang Waluyo, 1991, Penelitian Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 7 



atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.  Dari 

segi yuridis, yang memandang hukum sebagai gejala sosial yang 

terjadi dimasyarakat sesuai dengan norma-norma yang ada 

sebagaimana yang tertuang dalam aturan-aturan hukum yang 

berlaku. Jadi penulis akan membahas permasalahan yang ada 

dengan meninjau atau melihat peraturan hukum yang berlaku, 

kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dilapangan. 

b) Historis 

Pendekatan yang dilakukan pendekatan historis (Historical 

Approach), yaitu dengan menelaah latar belakang apa yang 

dipelajari dalam perkembangan pengaturan mengenai isu yang 

dihadapi. Telaah demikian diperlukan oleh peneliti untuk manakala 

peneliti memang ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang 

melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari11. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kab. Majene Provinsi Sulawesi 

Barat, dengan memilih lokasi penelitian di Ling. Tamo II atas dasar 

pertimbangan bahwa wilayah tersebut, hampir keseluruhan 

masyarakatnya yang bertempat tinggal di daerah pesisir pantai 

bermatapencaharian sebagai Nelayan dan masih bertahan sebagai 

Nelayan Tradisional, dan juga masih menganut sistem bagi hasil 
                                                        

11 Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, Hlm. 94 



perikanan berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat dimana terdapat 

punggawa (pemilik kapal) dan sawi (anak buah kapal). Oleh karena 

itu, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dilokasi 

tersebut. 

3. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan dalam 

dua jenis sumber data, yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh penulis dari 

pengamatan langsung di lokasi penelitian seperti Observasi, 

Dokumentasi dan Wawancara atau interview secara langsung 

dengan pihak terkait12, yaitu : 

1) Sawi (Nelayan Penggarap) 

2) Punggawa (Nelayan Pemilik) 

3) Kepala Lingkungan Setempat atau Tokoh-tokoh Masyarakat 

4) Aparat Pemerintah dalam hal ini Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kab. Majene. 

 

 
                                                        

12 Op Cit, Hal 112 



b. Data Sekunder 

Diperoleh dengan cara mengutip, mempelajari dan menelaah 

dari buku-buku referensi, peraturan perundang-undangan, internet, 

artikel dalam majalah atau sumber-sumber lain yang berkaitan 

dengan permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini, antara lain: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2) Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi 

Hasil (LN 1960) 

3) Undang-Undang No. 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil 

Perikanan (LN 1964/97; TLN NO. 2690) 

4) Undang-Undang No. 45 Tentang Perubahan atas Undang-

Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (LN 2009; TLN 

NO. 154) 

5) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2010 

tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional 

(RPJMN) tahun 2010-2014 

6) Hasil penelitian-penelitian sebelumnya 

7) Buku, Artilkel, Majalah, dll. 

8) Kamus, Ensiklopedi, dll. 

 



4. Teknik Pengumpulan Data 

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 

pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Penentuan Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau 

penelitian. Menurut Sutrisno Hadi, Populasi adalah semua individu 

yang dimaksudkan untuk menyelidiki serta mendapatkan dana 

yang akurat. Yang menjadi populasi penelitian ini adalah seluruh 

sawi (anak buah kapal) dan punggawa (pemilik kapal). 

Dari Populasi yang ada di Ling. Tamo II, Kel. Baurung, Kec. 

Banggae Timur, Kab. Majene, terdapat 44 Kapal Laut, terdapat 

128 Nelayan, diantaranya 32 Punggawa (Nelayan Pemilik) dan 96 

Sawi (Nelayang Penggarap). 

Mengingat terbatasnya waktu, biaya dan tenaga yang dimiliki 

peneliti, tidak mungkin untuk meneliti seluruh sawi (anak buah 

kapal) dan punggawa (pemilik kapal) di Ling. Tamo II, Kel. 

Baurung, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene. Oleh karena itu akan 

di ambil sample dari populasi tersebut. 



Sample adalah himpunan bagian utama dari populasi.13 

Penentuan sample penelitian dilaksanakan dengan teknik 

proportional stratified random sampling, yaitu cara yang 

digunakan jika jumlah tiap unit dalam strata tidak sama.14 Dalam 

pengambilan sample dilakukan dengan cara menggolong-

golongkan dan melampirkan populasi sehingga terdapat beberapa 

sub-sub populasi. Dalam hal ini terbagi menjadi 2 (dua) sub 

populasi yang ditemukan, yaitu antara Punggawa (pemilik kapal) 

dan Sawi (anak buah kapal). Setelah dibagi dalam sub-sub 

populasi, penarikan sample dari setiap sub dilakukan dengan 

simple random sampling, yaitu suatu teknik penarikan sample 

secara sembarangan atau tanpa pilih, dimana setiap objek atau 

individu mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi 

sample. Populasi dalam penelitian ini yaitu: 

1) Punggawa atau Nelayan Pemilik sebanyak 3 orang. 

penetapan jumlah sample ini didasari pertimbangan, bahwa 

jumlah tersebut dianggap mewakili secara keseluruhan para 

punggawa atau pemilik kapal; 

2) Sawi atau Nelayan Penggarap sebanyak 8 orang. Penetapan 

jumlah sample ini didasari pertimbangan bahwa jumlah 

                                                        
13 Bamabang Sunggono, 2007, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, Hlm. 119 
14 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitia Hukum, PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 100 



tersebut telah mewakili secara keseluruhan sawi atau nelayan 

penggarap. 

b. Tekhnik Pengumpulan Data 

1) Observasi 

Suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

melakukan pengamatan terhadap aktivitas objek penelitian 

secara langsung ke lokasi tanpa melakukan intervensi atau 

memberi stimuli pada aktivitas subjek penelitian.15 Informasi 

yang peneliti inginkan dengan teknik observasi ini adalah 

tentang sistem dan proses dari pembagian hasil perikanan di 

Ling. Tamo II, Kel. Baurung, Kec. Banggae Timur, Kab. 

Majene. 

2) Wawancara atau Interview 

Wawancara adalah salah satu bagian terpenting dalam 

sebuah penelitian. Tanpa wawancara peneliti akan kehilangan 

informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya 

langsung kepada responden. Wawancara atau Interfiew adalah 

situasi peran antar pribadi bertatap muka (face to face), ketika 

seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-

                                                        
15 Hamidi, 2004, Metode Penelitian Kualitatif, UMM Press, Malang, Hlm. 74 



jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada 

seorang responden16. 

Data wawancara atau interview semacam ini 

merupakan tulang punggung penelitian. Adapun cara yang 

dilakukan peneliti dengan tanya jawab, wawancara atau dialog 

secara langsung dan mendalam dengan beberapa sumber. 

Adapun responden tersebut dalam penelitian ini yaitu: 

a) 8 (delapan) responden untuk Sawi (Nelayan Penggarap) 

1. Agung 

2. Anto  

3. Saleh  

4. Saparuddin 

5. Su’ding  

6. Saenong  

7. Nurdin  

8. Samsul 

                                                        
16 Muslan Abdurrahman, 2009, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, UMM Press, 

Malang, Hlm. 109 



b) 3 (tiga) responden untuk Punggawa (Nelayan Pemilik) 

diantaranya: 

1. Sarifuddin (Nelayan Pemilik Kapan ‘Salma’) 

2. Badawir (Nelayan Pemilik Kapal ‘Nur Madina’) 

3. Jamaniah (Nelayan Pemilik Kapal ‘Aroma’) 

Sedangkan, wawancara kepada informan digunakan 

untuk mencari data terkait informasi keadaan nelayan 

tradisional serta perjanjian bagi hasil penangkapan ikan di ling. 

Tamo II. 

Adapun yang menjadi Informan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a) 1 (satu) responden untuk Kepala Lingkungan atau 

Tokoh-tokoh masyarakat. 

1. Ramli (Kepala Lingkungan Tamo II) 

b) 2 (dua) responden untuk Aparat Pemerintah Dinas 

Kelautan dan Perikanan 

1. Ramli Badu, S.Ip (Seksi Sarana dan Prasarana Data 

Kelautan dan Perikanan) 

2. Hj. Musdalipa Musa S.Ip (Seksi Pemberdayaan 

Masyarakat Pesisir) 



Yang bertujuan memberi keterangan dan dapat menggali 

informasi tentang data yang diperlukan secara sistematis.17 Adapun 

cara yang digunakan peneliti yaitu dengan pertanyaan (questioner) 

dan pendapat (opinion). 

3) Dokumentasi 

Disamping melakukan wawancara serta tanya jawab, 

penelitian juga dengan menggunakan metode dokumentasi, 

dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting 

baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan.18 Pada studi 

dokumentasi ini sumber informasi diperoleh dari bahan-bahan 

tertulis atau catatan, arsip dari  penelitian-penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang diguakan dalam penelitian hukum ini 

adalah Deskriptif Kualitatif, yang sebagaimana mendeskripsikan yang 

dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang 

nyata, diteliti, dan dipelajari secara utuh dan mendalam mengenai 

permasalahan yang dikaji kemudian mendasarkan pada teori yang ada 

                                                        
17 Hamidi, 2004, Metode Penelitian Kualitatif, UMM Press, Malang, Hlm. 72-73 
18 Ibid, 



dalam kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sehingga dapat 

ditarik sebuah kesimpulan19. 

F. Sistematika Penulisan 

Secara keseluruhan penelitian ini disusun secara sistematis dan secara 

berurutan sehingga dapat memperoleh gambaran yang jelas dan terarah. 

Adapun sistematika penulisan mulai dari BAB I hingga BAB IV dalam 

penelitian ini secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan mengenai Latar Belakang, rumusan masalah, tujuan 

penulisan, manfaat penulisan hukum, dan metode penulisan hukum, serta juga 

sistematika penulisan hukum. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan mengenai tinjauan pustaka yang meliputi deskripsi dan 

uraian mengenai bahan-bahan teori, doktrin atau pendapat sarjana, dan kajian 

yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, terkait dengan 

permasalahan yang akan dijadikan suatu penulisan hukum. 

BAB III  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam Bab III ini, menjelaskan dan memaparkan data hasil penelitian 

sekaligus pembahasan permasalahan yang menjadi fokus kajian penulis. 

                                                        
19 Ibid, Hlm. 75 



Dalam bab ini, penulis menuangkan data-data hasil penelitiannya yang 

kemudian berusaha menganalisa data tersebut, dengan didukung oleh sumber 

rujukan teoritis/kajian pustaka yang telah penulis paparkan dalam bab 

sebelumnya. 

BAB IV PENUTUP 

Bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh hasil penulisan 

hukum pada Bab III, serta berisi tentang saran-saran sebagai rekomendasi 

terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. 

Kemudian setelah penutup selesai, dilanjutkan dengan daftar pustaka yang 

dijadikan sumber rujukan penulisan hukum. 

 


