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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya pemerintah dalam mengelola sumerdaya laut nasional di

implementasikan dalam beberapa peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Republik Indonesia. PERMEN-KP No 2 Tahun 2015 tentang larangan

penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (Trawls) dan pukat tarik (Seine

Nets) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, merupakan

salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan

sumerdaya laut secara berkelanjutan. Munculnya peraturan tersebut karena alat

tangkap Trawl dan Seine Nets dinilai tidak ramah lingkungan dan berdampak pada

kerusakan ekosistem laut, yang mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan.

Berdasarkan pasal 2 PERMEN-KP No 2 Tahun 2015 setiap orang dilarang

menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (Trawls) dan alat penangkapan

ikan pukat tarik (Seine Nets) di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara

Republik Indonesia. Alat tangkap pukat hela (Trawls) yang dilarang di atur pada

pasal 3 meliputi: 1. pukat hela dasar (Bottom Trawls) terdiri dari: a. pukat hela

dasar berpalang (Beam Trawls); b. pukat hela dasar berpapan (Otter Trawls); c.

pukat hela dasar dua kapal (Pair Trawls); d. Nephrops Trawls; dan e. pukat hela

dasar udang (Shrimp Trawls), berupa pukat udang; 2. pukat hela pertengahan

(Midwater Trawls) terdiri dari: a. pukat hela pertengahan berpapan (Otter Trawls),

berupa pukat ikan; b. pukat hela pertengahan dua kapal (Pair Trawls); dan c.

pukat hela pertengahan udang (Shrimp Trawls); 3. pukat hela kembar berpapan
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(Otter Twin Trawls); dan 4. pukat dorong. Sedangkan alat tangkap pukat tarik

(Seine Nets) yang  dilarang di atur pada pasal 4 meliputi : 1. pukat tarik pantai

(Beach Seines); dan 2. pukat tarik berkapal (Boat Or Vessel Seines) terdiri dari: a.

dogol (Danish Seines); b. Scottish Seines; c. Pair Seines; d. payang; e. cantrang;

dan f. lampara dasar (Anonim, 2015).

Kebijakan pemerintah melalui PERMEN-KP No 2 Tahun 2015 menimbulkan

pro dan kontra dari berbagai kelompok nelayan diseluruh daerah di Indonesia.

Keputusan tersebut dinilai tidak berpihak kepada nelayan karena belum ada solusi

yang diberikan oleh pemerintah berkaitan dengan konversi alat tangkap, padahal

untuk membeli alat tangkap Trawl dan Seine Nets membutuhkan biaya yang besar

sehingga keputusan tersebut sangat merugikan bagi nelayan. Menurut kajian

Sukandar dkk., (2015) adanya kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan

dampak sosial ekonomi seperti: hilangnya pekerjaan puluhan ribu nelayan

bersama rumah tangga perikanan dan unit usaha bisnis dibidang perikanan

tangkap; hasil tangkapan ikan akan menurun; unit usaha pengolahan ikan akan

kekurangan bahan baku. salah satu daerah yang berpotensi terkena dampak

tersebut adalah di Lamongan.

Jenis alat tangkap yang digunakan nelayan Lamongan berdasarkan data

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong pada tahun 2014 terdiri dari:

dogol besar (Danish Seine) berjumlah 900 unit berukuran 20-30 GT; dogol kecil

(Danish Seine) 26 unit berukuran <10 GT; Purse Seine 9 unit berukuran 20-30

GT; payang (Danish Seine) 2 unit berukuran 10-20 GT; rawai 229 unit berukuran

10-20 GT; lain-lain/collecting 122 unit berukuran 10-30 GT. Berdasarkan pasal 4
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PERMEN-KP No 2 Tahun 2015 terdapat 928 unit alat tangkap yang tergolong

Danish Seines dengan nama lokal dogol dan payang, total keseluruhan nelayan

berdasarkan alat tangkap yang kini dilarang berjumlah 9146 orang. Menurut data

dari PPN Brondong produktivitas alat tangkap dogol dari tahun 2013-2014

mencapai 58.145 ton pada tahun 2013 dan 71.626 ton pada 2014, sedangkan

produktivitas alat tangkap payang mencapai 55 ton di tahun 2013 dan 75 ton pada

tahun 2014. Pendapatan rata-rata pemilik kapal perbulan untuk pengguna kapal

motor 20-30 GT menggunakan alat tangkap dogol adalah sebesar Rp.34.581.396,-

untuk nelayan buruh (ABK) sebesar Rp. 2.035.750,-.

Pemberlakuan PERMEN-KP No 2 Tahun 2015 kemungkinan akan

memberikan dampak bagi sebagian besar nelayan di PPN Brondong khususnya

nelayan yang memakai alat tangkap dogol untuk itu perlu dilakukan penelitian

mengenai analisis implementasi peraturan menteri kelautan dan perikanan Nomor

2/PERMEN-KP/2015 untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan kepada

nelayan dogol, serta peran pemerintah dalam pemberlakuan peraturan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Beberapa rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang diatas

untuk memperoleh derskripsi dari dampak implementasi peraturan menteri

kelautan dan perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 bagi nelayan di PPN

Brondong adalah seagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah dalam mengimplementasikan PERMEN-KP

Nomor 2 tahun 2015 di PPN Brondong?



4

2. Bagaimana sikap nelayan di PPN Brondong terhadap PERMEN-KP Nomor 2

tahun 2015?

3. Adakah dampak yang ditimbulkan dari adanya PERMEN-KP Nomor 2 tahun

2015 terhadap kondisi nelayan di PPN Brondong?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui peran pemerintah dalam mengimplementasikan PERMEN-KP

Nomor 2 tahun 2015

2. Mengetahui sikap nelayan di PPN Brondong terhadap PERMEN-KP Nomor 2

tahun 2015

3. Mengetahui dampak yang ditimbulkan PERMEN-KP Nomor 2 tahun 2015

terhadap kondisi nelayan di PPN Brondong

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi bagi

pemerintah khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam

memberlakukan PERMEN-KP Nomor 2 tahun 2015. Penelitian ini juga

diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi Masyarakat, khususnya nelayan

dogol untuk menyikapi peraturan tersebut.

Manfaat khusus bagi penyusun adalah untuk meningkatkan daya kritis dalam

menganalisis kondisi masyarakat, mampu memberikan kontribusi dalam

menyikapi peraturan menteri kelautan dan perikanan Nomor 2/PERMEN-

KP/2015 sebagai mahasiswa perikanan, dan meningkatkan wawasan dibidang

politik, sosial dan ekonomi.


