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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mana dua pertiga wilayahnya 

adalah perairan laut dengan panjang pantai 95.181 km2, dengan luas perairan 5,8 

juta km2, serta telah diakui dunia memiliki 17.500 pulau.1 Secara geografis hampir 

70 persen (70%) wilayah Indonesia merupakan perairan yang sangat berpotensi.2 

Indonesia memiliki kandungan kekayaan dan sumber daya alam hayati laut yang 

sangat berlimpah, seperti ikan, terumbu karang, hutan mangrove dan sebagainya.  

Perairan laut yang luas dan kaya akan jenis-jenis maupun potensi 

perikanannya dimana di bidang penangkapan 6,4 juta ton/tahun serta potensi 

perikanan umum sebesar 305.650 ton/tahun serta potensi kelautan kurang lebih 4 

milyar USD/ tahun. Dalam perairan yang memiliki banyak potensi memiliki tujuan 

untuk memberikan kontribusi signifikan pada kemakmuran rakyat Bangsa 

Indonesia. hal ini diterangkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bumi, air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk 

kemakmuran rakyat.  

                                                           
1 Marhaeni Ria Siombo, Hukum Perikanan Nasional dan Internasional, (Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama, 2010), hlm. 1 
2 Ichsan Efendi, Biologi Perikanan, (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2002), hlm. 147. 
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Namun sangat disayangkan, apa yang dimiliki Indonesia ini belum bisa 

dimanfaatkan dengan baik bagi kesejahteraan bangsa dan negara, buktinya bahwa 

dibidang kelautan merupakan sektor yang tertinggal. Diperhatikan dari 

pemanfaatan sumber daya, teknologi, serta tingkat kemiskinan dan keterbelakangan 

nelayan dibandingkan sektor lainnya yang disebabkan adanya persoalan bersifat 

struktural,terutama kecenderungan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi non 

kelautan.3 

Pemanfaatan laut ini bisa berupa pengelolaan secara baik, menjaga agar 

ekosistem yang ada di laut tidak rusak atau bahkan punah, serta pengaturan tentang 

penangkapan ikan tersebut secara baik dan benar. Penangkapan ikan adalah 

kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan 

dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan 

kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, 

mengolah, dan atau mengawetkannya.4 

Penyimpangan usaha pemanfaatan sumber daya laut akan menimbulkan 

masalah-masalah bagi kelestarian sumber daya alam yang ada. Maraknya 

penyimpangan dalam usaha pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan 

Indonesia berdampak terhadap keterpurukan ekonomi nasional maupun regional 

dan meningkatnya permasalahan sosial di masyarakat perikanan diberbagai 

provinsi  Indonesia.   

                                                           
3 Tridoyo Kusumastanto, Ocean Policy Dalam Membangun Negeri Bahari Di Era Otonomi 

Daerah, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 6 
4 .Pasal 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 2004 tentang Perikanan 
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Jawa timur merupakan provinsi yang memiliki sumber daya perikanan 

terbesar di Indonsesia dengan produksi 362.624 ton/tahun. Pemerintah Jawa Timur 

melansir bahwa konsumsi ikan Provinsi Jawa Timur tidak kurang dari 31,6 

kg/kapita/tahun. FAO (Food and Agriculture Organization) memiliki standar 

minimal konsumsi ikan di dunia yaitu 30 kg/tahun. Dengan demikian, konsumsi 

ikan di Jawa Timur sudah melebihi standar FAO. Konsumsi ikan yang tinggi di 

Jawa Timur berkaitan erat dengan produksi ikan yang terjadi di wilayah ini. Jika 

Konsumsi ikan tinggi, maka idealnya produksi ikan di Jawa Timur juga harus 

tinggi. Data volume produksi perikanan tangkap di Jawa Timur mencapai 375.823,8 

ton per tahun yang merupakan angka tertinggi kedua di Indonesia (BPS, 2015). 

Data-data tersebut menunjukkan bahwa sektor Perikanan di Jawa Timur sangat 

menarik untuk dipelajari dengan potensi yang cukup besar termasuk kapal-kapal 

penangkap ikan yang menjadi penopang utama sektor ini. Berdasarkan hasil 

pemetaan dengan menggunakan fuzzy k-means Cluster A merupakan kelompok 

yang memiliki potensi perikanan laut tertinggi di Jawa Timur, dengan rata-rata 

jumlah nelayan sebesar 31.378 orang, produksi ikan sebesar 60.018,17 ton dan nilai 

produksi ikan Rp. 881.194.865,3. Kabupaten Sumenep memiliki jumlah nelayan 

tertinggi sebesar 40.200 orang.5 

Banyaknya jumlah nelayan di Kabupaten Sumenep juga menjadikan 

permasalahan tersendiri terutama pada kerusakan  ekologi laut , penangkapan ikan 

dengan menggunakan alat berbahaya, serta penangkapan ikan secara illegal atau 

                                                           
5 Norromadani,  Rahman, Rahmat. 2016. Pemetaan Sektor Perikanan Laut Kabupaten/ Kota Jawa 

Timur dengan Metode Fuzzy K-Means Clustering. Seminar Nasional Maritim, Sains, dan 

Teknologi Terapan 2016 Vol. 01, ISSN: 2548-1509. 
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illegal fishing di wilayah perairan Indonesia semakin marak terjadi. Para pelaku 

menggunakan kapal besar dan peralatan tangkap yang merusak lingkungan. Rata-

rata setiap tahun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap sebanyak 

135 kapal.6 Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah mengancam 

kelestarian stok ikan nasional maupun regional serta kerusakan ekosistem laut dan 

juga mendorong hilangnya rantai sumberdaya perikanan. Beberapa penyimpangan 

yang sering terjadi antara lain: Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan 

peledak dan bahan beracun. Penggunaaan alat tangkap yang tidak sesuai, misalnya 

pukat harimau dengan ukuran mata jaring yang terlalu kecil dan terlebih dengan 

dilakukan pada daerah-daerah tangkap yang telah rawan kualitasnya banyak 

menimbulkan masalah kelestarian sumber daya hayati.  

Salah satu usaha yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan 

untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut adalah dengan menerbitkan 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang 

Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik 

(Seine nets) 

Alat penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) 

merupakan alat tangkap ikan yang tidak selektif. Pukat Hela merupakan kelompok 

alat penangkapan ikan yang terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan 

atau tanpa alat pembuka mulut jaring dan pengoperasiannya dengan cara dihela di 

sisi atau di belakang kapal yang sedang melaju. Alat pembuka mulut jaring dapat 

                                                           
6 Mimin, 2014.”KKP ungkap 135 Kasus Illegal Fishing per tahun”. Warta Malang.com 18 

September 2014.Di akses pada 27 Januari 2016 
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terbuat dari bahan besi, kayu atau lainnya. Pengoperasiannya dilakukan pada kolom 

maupun dasar perairan, umumnya untuk menangkap ikan pelagis maupun ikan 

demersal termasuk udang dan crustacea lainnya tergantung dengan jenis pukat hela 

yang digunakan.  

Pukat tarik (seine nets) kelompok alat penangkapan ikan berkantong 

(codend) tanpa alat pembuka mulut jaring, pengoperasiannya dengan cara 

melingkari gerombolan (schooling) ikan dan menariknya ke kapal yang sedang 

berhenti/berlabuh atau ke darat/pantai melalui kedua bagian sayap dan tali 

selambar. Pukat tarik (seine nets) dilakukan dengan cara melingkari gerombolan 

ikan pelagis atau ikan demersal dengan menggunakan kapal atau tanpa kapal.7 

Dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan 

Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine nets)  telah dilakukan berbagai 

macam  upaya dalam memberikan pemahaman tentag peraturan ini. Adapun 

langkah-langkah yang telah dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi dan 

diskusi bersama dinas perikanan dan kelautan tentang peraturan tersebut, 

mengadakan evaluasi dan rencana selanjutnya, serta pelatihan dalam penggunaan 

alat penangkap ikan yang tidak membahayakan. 

Berbagai upaya ditempuh dalam memahamkan mengenai pelarangan 

penggunaan dua alat tangkap ini kepada para nelayan akan tetapi  masih mengalami 

pro-kontra di masyarakat khususnya nelayan di Kabupaten Sumenep. Sebagian 

                                                           
7 Suwarman Partosuwiryo, Dasar-Dasar Penangkapan Ikan, (Yogyakarta: Alam Media, 2002), 

hlm.34. 
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masyarakat yang pro menganggap peraturan tersebut akan berdampak baik bagi 

kelestarian biota laut pada masa akan datang. Sedangkan masyarakat yang tidak 

setuju yang pada umumnya berprofesi sebagai nelayan menganggap peraturan ini 

akan berdampak pada hasil tangkapan mereka. 

Problematika yang ada adalah masih banyak nelayan di Indonesia  salah 

satunya Sumenep yang menggunakan alat tangkap ikan pukat hela (trawls) dan 

pukat Tarik (seine nets). Para nelayan secara turun temurun melakukan 

penangkapan ikan dengan alat tangkap itu karena dianggap efektif dalam usaha 

penangkapan ikan. Sebagian nelayan mengetahui bahwa dengan menggunakan alat 

tangkap pukat hela (trawls) dan pukat Tarik (seine nets) berdampak negatif bagi 

kelestarian hayati akan tetapi ketersediaan alat tangkap paling efektif yang mereka 

ketahui adalah kedua alat tangkap tersebut, ada juga nelayan yang tidak menyadari 

akan bahaya penggunaan kedua alat tersebut. 

Pro-kontra terhadap penerbitan peraturan ini  terjadi di kalangan nelayan di 

Kabupaten Sumenep. Menurut Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten 

Sumenep, Jawa Timur, Suyatmoko, mengatakan hasil tangkapan ikan di daerahnya 

terancam hilang sekitar 75 persen bila larangan menggunakan pukat tarik dan dogol 

oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dilaksanakan.8 Suyatmoko merujuk data 

di Dinas Perikanan dan Kelautan Sumenep yang menyebutkan sebagian besar 

nelayan di daerahnya menggunakan kapal pukat tarik dan dogol. Dari sekitar 6.300 

                                                           
8 Sujatmiko. 2015. “Aturan Menteri Susi Bisa Membunuh Nelayan Lamongan”. Tempo.co.15 

Februari 2015.Di akses pada 16 Januari 2016 pukul 14.00 WIB 
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kapal dan perahu nelayan yang beroperasi di Sumenep, 80 persen di antaranya 

didesain menggunakan pukat tarik dan dogol. 

Selain para nelayan, Ombudsman Republik Indonesia juga merupakan 

pihak yang kontra terhadap penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

ini dan telah memberikan rekomendasi agar peraturan ini dicabut. Ombudsman 

Republik Indonesia menilai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 

2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat 

Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine nets) menyalahi adminitrasi. 

Ombudsman Republik Indonesia menyebutkan terdapat tiga poin 

maladministrasi yang terkait dengan penerbitan Permen-KP tersebut. Pertama, 

penerbitannya menyimpang dari prosedur atau tidak sesuai dengan tata cara 

pembentukan perundang-undangan sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedua, penerbitan peraturan ini 

melampaui kewenangan yang terdapat pada ketentuan induknya, yakni UU Nomor 

45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Ketiga, peraturan ini mengandung unsur 

perbuatan yang tidak patut lantaran proses penerbitannya tidak melalui proses 

sosialisasi dan waktu transisi yang cukup. Alhasil, Permen-KP ini mengakibatkan 

keributan di kalangan nelayan dan pemilik kapal tangkap ikan serta menimbulkan 

kesulitan ekonomi bagi nelayan.9 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut penulis tertarik untuk 

meneliti pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 

                                                           
9 (Seine 10Agust Supriadi. 2015. “Ombudsman Desak Menteri Susi Cabut Larangan Penggunaan 

Pukat”. CNN Indonesia.5 Juli 2015.Di akses pada 16 Januari 2016 pukul 14.00 WIB. nets) 
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2/PERMEN-KP/2015 tersebut, yang pada dasarnya memiliki tujuan baik yakni 

mengontrol penangkapan ikan di wilayah laut Republik Indonesia untuk 

kemanfaatan jangka panjang. namun disisi lain mengalami penolakan termasuk 

nelayan-nelayan di Kabupaten Sumenep yang hampir 80% dari mereka 

menggunakan kedua alat tangkap tersebut.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penyusun merumuskan pokok 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi peraturan menteri kelautan dan perikanan no 

2 tahun tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan 

pukat tarik di Dinas Kelautan dan Perikana Kabupaten Sumenep ? 

2. Apa hambatan implementasi peraturan menteri kelautan dan perikanan 

no 2 tahun tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan 

pukat tarik di Dinas Kelautan dan Perikana Kabupaten Sumenep ?  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Mengetahui implementasi peraturan menteri kelautan dan perikanan no 2 

tahun tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan pukat 

tarik di Dinas Kelautan dan Perikana Kabupaten Sumenep  

2. Mengetahui hambatan implementasi peraturan menteri kelautan dan 

perikanan no 2 tahun tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat 

penangkapan pukat tarik di Dinas Kelautan dan Perikana Kabupaten 

Sumenep. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Secara teoritis 

 Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami dan 

mendalami pemahaman tentang penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan 

Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine nets). 

Di harapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi terkait 

pemberlakuan Permen-KP tersebut.  

2. Manfaat Secara praktis 

 Bagi Pemerintah dalam hal ini Dinas Peternakan Kabupaten 

Sumenep, agar penelitian ini dapat dijadikan acuan atau referensi dalam 

melaksanakan program-program yang berbasis kebijakan. Diharapkan pula 

penelitian ini bisa menjadi pengetahuan mengenai pentingnya menaati 

peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah. 

E. Definisi  Konsep Dan Operasional 

1. Definisi Konsep 

Definisi konseptual ini dimaksudkan untuk memberikan penegasan tentang 

makna dan arti kata yang ada didalam permasalahan yang disajikan. Dengan adanya 

penegasan arti tersebut akan mempermudah dalam memahami maksud yang 

tercantum dalam penelitian. 
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a. Implementasi Kebijakan 

 Implementasi sendiri menurut Budi Winarno, bahwa implementasi 

kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 

individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta (kelompok-

kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan 

dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya, sebagaiamana dikutip 

dalam buku Solohin Abdul Wahab mengatakan bahwa, yaitu, “Implementasi 

adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program 

dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian implementasi 

kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul 

sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang 

mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk 

menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian10 

 Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-

tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan 

dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Suatu 

proses implementasi dapat digambarkan secara sistematis seperti berikut ini11 

: 

 

 

                                                           
10  Abdul kebijakan Abdul Wahab, Solichin (2008). Analisis Kebijaksaan dari formulasi 

keimplementasi kebijaksanaan negara. Jakarta : Bumi Aksara 
11Bambang Sunggono, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali, 

Jakarta 
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Gambar 1.1 : 

Tahap Kebijakan 

 

 

b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun Tahun 2015 

 Peraturan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia nomor 

2/permen-kp/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat 

hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan 

negara republik Indonesia. 

C. Nelayan 

 Pengertian nelayan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

orang atau masyarakat yang mata pencarian utamanya adalah menangkap ikan. 

Sedangkan menurut UU No.45 Tahun 2009 – Perikanan, Nelayan adalah orang 

yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.Nelayan (Standar 

Statistik Perikanan) adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam 

operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air.Nelayan (FAO-

TGRF) adalah orang yang turut mengambil bagian dalam penangkapan ikan 

dari suatu kapal penangkap ikan, dari anjungan (alat menetap atau alat apung 

lainnya) atau dari pantai 

2. Definisi Operasional 

 Definisi operasional adalah definisi yang didasari atas sifat-sifat hal yang 

didefinisikan yang dapat diamati. Secara tidak langsung definisi oprasional itu 

Kebijakan 
Proses 

Pelaksana 

Dampak 

Kebijakan 

Dampak 

akhir 

Kebijakan 
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akan menunjuk alat pengambil data yang cocok digunakan atau mengacu pada 

bagian mengukur suatu variable.12 Dalam penelitian ini berkaitan dengan 

pemerintah membuat peraturan menteri untuk disosialisasikan ke masyarakat 

dalam pembentukan kesadaran hukum agar masyarakat ikut berpartisipasi 

dalam pelaksanaannya. Adapun upaya dalam menentukan indikator oprasional 

pada penelitian ini: 

A. Implementasi PERMEN KP No Tahun 2015 di Kabupaten Sumenep : 

a. Sasaran kebijakan yang terukur agar dapat terealisasi  

b. Dukungan Sumber daya Manusia maupun non manusia. 

c. Hubungan antar organisasi berjalan dengan baik sebagai koordinasi antara 

implementor dengan yang mendukung 

d. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana 

B. Kendala implementasi peraturan menteri kelautan dan perikanan no 2 tahun  

tahun 2015 : 

a. Sosialisasi tidak merata 

b. Penolakan nelayan 

c. Sumber Daya Manusia 

F. METODE PENELITIAN 

 Metode Penelitian adalah suatu prosedur ilmiah yang sistematis yang 

dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan untuk menjawab permasalahan 

                                                           
12Tim Dosen Bahasa Indonesia UMM, 2003. Bahasa Indonesia untuk kerangka ilmiah. 

UMM Press Malang. Hal 207, di akses tanggal 17 agustus 2016 
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yang diajukan. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode 

kualitatif, dimana penelitian kualitatif menurut Bodgamn & Taylor dalam Imam 

Gunawan13 adalah:“Prosedur penelitian yang menghasilkan data desktriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang data 

diamati pada latar dan individu secara utuh”. Dalam penelitian ini adapun 

langkah-langkah metode yang digunakan dalam mendukung penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian tentang Implementasi Permen No. 2 tahun 2015 tentang larangan 

penggunaan alat tangkap ikan pukat tarik ini menggunakan metode penelitian 

deskriptif yang memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta yang ada dalam objek penelitian dan gambaran tentang 

fenomena-fenomena sebagai masalah atau kendala yang diselidiki dari keadaan 

dilapangan sesuai dengan permasalahan penelitian. Peneliti akan menjelaskan 

mengenai permasalahan dalam sosialisasi permen kepada masyarakat Kabupaten 

Sumenep. Selain itu peneliti akan menjelaksan relosusi  dari permasalahan yang 

ada guna efektif pelaksanaannya kepada masyarakat. Metode deskriptif adalah 

metode dalam peneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu 

sistem pemikiran ataupun peristiwa saat ini14 

 

                                                           
13 Gunawan, Imam. 2013 Metode Penelitian kualitatif teori & Praktik, Bumi Aksara, 

Jakarta. Hal 82 
14 Moh Nazir, 2003. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta, Hal 54 
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2. Sumber Data 

 Sumber data adalah sumber-sumber yang dimungkinkan seseorang peneliti 

mendapatkan sejumlah informasi atau data-data yang dibutuhkan dalam sebuah 

penelitian, bila digolongkan menurut asal sumbernya dapat dibagi menjadi dua : 

a. Data Primer 

 Data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti. Data Primer 

menurut Jonathan Sarwono adalah data yang berasal dari sumber asli atau 

pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam 

bentuk dokumenter. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam 

istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian 

atau orang yang kita jadikan sebagai saran mendapatkan informasi ataupun 

data.15Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari observasi dan 

wawancara langsung dengan narasumber di Kantor Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Sumenep. 

b. Data Sekunder 

 Data yang didapat secara tidak langsung. Data sekunder dapat 

diperoleh melalui kajian pustaka, kajian literature, kajian media, catatan, 

laporan historis yang telah tersusun dalam arsip. Dalam penelitian ini dapat 

berupa peraturan pemerintah, Undang-Undang, Buku, Jurnal, Laporan 

ataupun penelitian terdahulu. 

 

                                                           
15 Jonathan, Sarwono. 2006. Metode Penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yogyakarta: 

graham Ilmu. Hal 126 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi dibutuhkan 

dalam rangka mencapai tujuan penelitian16 Mc Millan dan Schumacher dalam 

suharsaputra mengemukakan beberapa instrument untuk mengumpulkan data 

dalam penelitian kualitatif antara lain observasi lapang, wawancara mendalam, 

dokumen, artefak dan teknik tambahan seperti bentuk audio visual.17 Dalam 

penelitian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 

a. Observasi 

Observasi merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti dengan cara 

mengamati kegiatan yang berada dikawasan pantai kecamatan Saringgo 

yang masyarakatnya bekerja sebagai pelayan Kabupaten Sumenep. 

Observasi peneliti melibatkan diri secara langsung pada situasi yang diteliti 

serta melakukan pemotretan peristiwa yang terjadi di lokasi tersebut. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu cara yang dilakukan untuk memperoleh suatu 

data atau informasi yang dibutuhkan dengan cara mengadakan tanya jawab 

secara langsung dengan pihak yang dapat memberikan informasi yang 

dibutuhkan tersebut. Sasaran Interview dalam kegiatan ini dilakukan pada 

masyarakat kawasan pantai kecamatan Saronggi yang menjadi nelayan 

serta  Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep. 

 

                                                           
16 Gulo. 2002. Metode Penelitian. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana. 
17 Suhasaputra, Uhar, Op. Cit. Hal 209 
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c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mencatat dan 

memanfaatkan data yang diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Sumenep yang berkaitan dengan penelitian yang berupa 

dokumen-dokumen, buku catatan, laporan, peraturan perundang-undangan, 

dan arsip-arsip. 

4. Subjek Penelitian 

Menurut Spradley dalam Sugiyono Subjek penelitian merupakan domain 

tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial18, Peneliti menetapkan 

narasumber yang diharapkan bisa memberikan informasi terutama yang 

berhubungan dengan implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI 

Nomor 2/PERMEN-KP/2015. Oleh karena itu, Peneliti menetapkan beberapa 

subjek penelitian yaitu:: 

1. Bidang Pengawasan dan Perlindungan Usaha Perikanan : 1 Orang 

2. Mantan Kepala Dinas dan Kelautan Kabupaten Sumenep : 1 Orang 

3. Bidang pemberdayaan nelayan    : 1 Orang 

4. Seksi Produksi Perikanan Tangkap     : 1 Orang 

5. Seksi Pemberdayaan Nelayan     : 1 Orang 

6. Nelayan       : 2 Orang 

5. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal istilah populasi dan sampel. Istilah 

yang digunakan adalah setting atau lokasi penelitian. Lokasi penelitian merupakan 

                                                           
18 Op.cit, Sugiyono, 2010 
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tempat dimana peneliti melakukan penelitian, sehingga peneliti dapat memperoleh 

informasi sesuai dengan tema, masalah serta fokus penelitian yang telah ditetapkan. 

Lokasi penelitian ini adalah kawasan pantai Kabupaten Sumenep dan focus pada 

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep. Pertimbangan peneliti 

memilih lokasi ini adalah karena Kabupaten Sumenep merupakan salah satu daerah 

yang memiliki potensial yang tinggi terkait dengan perikanan karena kawasan yang 

mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan.  

6. Tekhnik Analisa Data 

Dalam suatu penelitian seringkali peneliti membutuhkan proses analisis 

data hasil penelitian untuk menarik suatu kesimpulan dari hipotesis penelitian yang 

dilakukan. Analisis data merupakan tahap yang sangat menentukan dalam 

keseluruhan proses penelitian, hal ini karena analisis data menyangkut kekuatan 

analisis dan kemampuan dalam mendeskripsikan data dan situasi, peristiwa dan 

konsepsi yang merupakan bagian dari objek peneliti. Jadi semua penelitian 

diharuskan untuk menganalisis data agar dapat memecahkan masalah. Menurut 

Arikunto data yang bersifat kualitatif, maka pengolahannya dibandingkan dengan 

standar atau kriteria yang telah dibuat oleh peneliti, sedangkan data yang bersifat 

kuantitatif dapat bersifat statistik dan non-statistik.19 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga kegiatan, 

yaitu: 

 

                                                           
19 Arikunto, S (2002). Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT Rineka 

Cipta.hal.212 
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a. Pengumpulan Data 

 Kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data-data di 

lapangan yang ada relavansinya dengan rumusan masalah dan tujuan 

penelitian yang telah peneliti rumuskan.Dalam mengumpulkan data, 

penelitian akan melakukan wawancara dan observasi. Peneliti akan 

melakukan observasi dan wawancara secara langsung pada Badan Hukum 

lalu Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk mendapatkan data yang 

diinginkan. 

b.  Reduksi Data 

  Reduksi kata merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-

catatatn tertulis dilapangan. Reduksi dilkukan sejak pengumpulan data 

dimulai dengan membuat ringkasan, menelusue tema, menulis memo dan 

sebagainya. Dengan menyisihkan data yang tidak relevan. Data yang 

diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep akan 

dipilah-pilih sesuai dengan rumusan masalah penelitian sehingga akan 

memberikan gambaran yang jelas dalam memfokuskan pada hal-hal penting 

yang relevan, sehingga akan mudah dalam penyajian data. 

c. Penyajian Data 

  Setelah data direduksi, selanjutnya dengan mendisplay data. Dalam 

penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk singkat, 

bagan, hubungan antar kategori, dan teks yang bersifat naratif. Dengan 

mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang 
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terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami.20Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan 

pemahaman peneliti dan menjawab mengenai bagaimana implementasi 

sosialisasi peraturan menteri yang telah dibuat oleh Menteri Kelautan dan 

Perikanan terhadap masyarakat. Pada langkah ini peneliti berusaha 

menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat 

disimpulkan dan memiliki makna yang ditulis. Proses penyajian data 

dilakukan dengan cara menampilkan data, membuat hubungan antar 

fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya yang terjadi dan apa yang 

di tindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. 

d. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan 

  Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada atau berupa gambaran 

suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah 

diteliti menjadi jelas. Kesimpulan masih sebagai hipotesis, dan dapat 

menjadi teori jika didukung oleh data-data yang lain.21 Penarikan 

kesimpulan merupakan hasil penelitian untuk menjawab focus penelitian 

berdasarkan hasil analisis data. Sehingga setelah data yang diperoleh 

tentang implementasi Kebijakan Peraturan Menteri No 2 Tahun 2015 

tentang pelarangan alat tangkap ikan pukat hela disajikan dalam bentuk 

uraian untuk menjawab rumusan masalah, maka selanjutnya akan 

                                                           
20 Sugiyono,” Memahami Penelitian kualitatif” hlm. 341 
21 Ibid, hlm.345. 
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disimpulkan. Melalui penarikan kesimpulan, temuan baru dalam penelitian 

yang berupa deskripsi objek yang sebelumnya tidak jelas akan menjadi jelas 

setelah diteliti. 
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G. Kerangka Pemikiran 
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