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BAB II 

TINJUAN PUSTAKA 

A. Implementasi Kebijakan 

 Tinjauan pustaka merupakan panduan penulisan dalam aspek konseptual 

dan teoritis. Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai konsep Impelemntasi, 

Kebijakan Publik, Pemerintah, Pembinaan, dan objek dari peneltian diantaranya 

Implementasi Kebijakan, peraturan daerah dan pengelolaan sampah. 

Implementasikan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan 

sesuatu,menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Pengertian tersebut 

mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertakan 

sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat 

terhadap sesuatu itu. 

 Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah 

bahwa sebenarnya kebijakan itu hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk 

positif seperti undang-undang dan kemudian dilaksanakan atau diimplementasikan, 

tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan, agar 

mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan adalah 

hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai 

didalam konsep, muncul dilapangan. Selain itu, ancaman utama adalah konsistensi 

implementasi. Di bawah ini akan dijelaskan secara singkat beberapa teori 

implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan dapat dikatakan suatu proses yang 

dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, 

sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan 
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atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat 

diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu: 

tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Berikut akan dijelaskan 

mengenai konsep Implementasi yang di paparkan oleh beberapa ahli diantaranya: 

 Budi Winarno,1 yang mengatakan 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. 

 Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno2 membatasi implementasi 

kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu (kelompok-

kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-

tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. 

 Dari defenisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri 

dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari 

hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu 

proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau 

kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan 

tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi 

                                                           
1Winarno, Budi, 2002. Apakah Kebijaksanaan Publik? dalam Teori dan Proses 

Kebijakan Publik, Media Pressindo, Yogyakarta. 
2Sholihin A W. 2005. Analisis Kebijakan. Bumi Aksara: Jakarta. 
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kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir 

(output), yaitu : tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. 

 Meter dan Horn dalam suharsono3 mengemukakan bahwa terdapat enam 

variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni;  

1) Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran kebijakan harus 

jelas dan terukur sehingga dapat direalisir apabila standar dan sasaran 

kebijakan kabur. 

2) Sumberdaya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, 

baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.  

3) Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementor 

sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, 

sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi 

keberhasilan suatu program.  

4) Karakteristik pelaksana yaitu mencakup stuktur birokrasi, norma-norma dan 

pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan 

mempengaruhi implementasi suatu program.  

5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumberdaya 

ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi 

kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan 

dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni 

                                                           
3Suharsono. 2010. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. UNY Press. Yogyakarta. 
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mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di 

lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.  

6) Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon 

implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya 

untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap 

kebijakan, intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang 

dimiliki oleh implementor. 

 Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri 

dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari 

hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu 

proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau 

kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan 

tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi 

kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir 

(output), yaitu : tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. 

1. Teori-teori Implementasi 

 Impelentasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana 

yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan 

setelah perencanaaan sudah dianggap sah. Suharsono, mengemukakan beberapa 

teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:  

1. Teori George C. Edward  
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Dalam pandangan Edward III4, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat 

variable, yaitu:  

a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar 

implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi 

tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok 

sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi imlpementasi. 

b) Sumberdaya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara 

jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya 

untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. 

Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya 

kompetensi implementor dan sumber daya financial. 

c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. 

Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor 

tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang 

diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward III menyatakan bahwa sikap 

dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara 

pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk 

mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek 

penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif. 

d) Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam 

organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya 

                                                           
4Nawawi, Ismail. 2009. Public Policy. ITS Press. Surabaya. Hal. 136 
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kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda 

diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga 

menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian 

laporan Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung 

melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur 

birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi 

tidak fleksibel. Aspek dari stuktur organisasi adalah Standard Operating 

Procedure (SOP) dan fragmentasi 

2. Teori Donald S.Van Meter dan Carl E. Van Horn 

 Meter dan Horn dalam suharsono5 mengemukakan bahwa terdapat enam 

variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni: 

a) Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran kebijakan harus 

jelas dan terukur sehingga dapat direalisir.apabila standar dan sasaran 

kebijakan kabur, 

b) Sumberdaya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, 

baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.  

c) Hubungan antar organisasi, yaitu dalam benyak program, implementor 

sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, 

sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi 

keberhasilan suatu program.  

                                                           
5Nawawi, Ismail. 2009. Public Policy. ITS Press. Surabaya. Hal. 139 
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d) Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup stuktur birokrasi, norma-

norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya 

itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.  

e) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumberdaya 

ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi 

kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan 

dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni 

mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di 

lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. 

f) Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon 

implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya 

untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap 

kebijakan, intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang 

dimiliki oleh implementor. 

3. Teori Marilee S. Grindle 

 Teori ini dikenal dengan namaImplementation as a Political and 

administrative Proccess. Menurutnya ada dua variable yang mempengaruhi 

kebijakan publik. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur 

dari proses pencapaian hasil akhir, yaitu tercapainya atau tidaknya tujuan yang 

ingin diraih. Dimana pengukuhan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut 

dapat dilihat dari 2 macam yaitu Prosesnya dengan mempertanyakan apakah 

pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi 

kebijakannya dan apakah tujuan kebijakan tercapai. 
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2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan 

Menurut Bambang sunggono, implementasi kebijakan mempunyai 

beberapa faktor penghambat, yaitu: 

a) Isi Kebijakan 

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi 

kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup 

terperinci,sarana-sarana dan penerapan prioritas,atau program-program 

kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. 

Kedua,karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan. 

Ketiga,kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan 

adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. 

Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu 

kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang 

menyangkut sumberdaya pembantu,misalnya yang menyangkut waktu, 

biaya/dana dan tenaga manusia. 

a) Informasi 

Implementasi kebijakan public mengasumsikan bahwa para pemegang 

peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat 

berkaitan untuk dapat memainkan peranya dengan baik. Informasi ini justru 

tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi. 

b) Dukungan 
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Pelaksaan suatu kebijakan public akan sangat sulit apabila pada 

pengimplementasiannya tidak cukup dukungan unutuk pelaksaan kebijakan 

tersebut. 

c) Pembagian potensi 

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu 

kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantaranya para 

pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan 

diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi 

pelaksana dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian 

wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian 

tugas atau ditandai oleh adnya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas. 

 Menurut James Andrson, faktor-faktor yang menyebabkan anggota 

masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu: 

1) Adanya konsep ketidak patuhan selektif terhadap hokum, dimana 

terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik 

yang bersifat kurang mengikat individu-individu. 

2) Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan 

dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai 

atau bertentangan dengan peraturan hokum dan keinginan pemerintah. 

3) Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara 

anggota masyarakat yang mencendrungkan orang bertidak dengan 

menipu atau dengan jalan melawan hukum. 
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4) Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” kebijakan 

yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi 

sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik. 

5) Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan 

system nilai yang dimuat masyarakat secara luas atau kelompok-

kelompok tertentu dalam masyarakat. 

 Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan 

mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, 

tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan 

apa yang diinginkan oleh Pemerintah atau Negara, sehingga apabila prilaku atau 

perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau Negara, maka 

suatu kebijakan publik tidaklah efektif.Pressman dan Wildavsky dalam tachjan 

mengemukakan:  

“Implementasi as to carry out, acoumplish fill full, produce, complete,” maksudnya: 

membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, dan melengkapi. Jadi secara 

etimologi implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktifitas yang 

berhubungan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana 

(alat) untuk memperoleh hasil.”  

 Apabila pengertian implementasi diatas dirangkaikan dengan kebijakan 

publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapatdiartikan sebagai 

aktifitaspenyelesaian atau pelaksanaan suatukebijakan publik yang 

telahditetapkan/disetujui denganpenggunaan sarana (alat) untukmencapai tujuan 

kebijakan.Dengan demikian, dalam proseskebijakan publik, 

implementasikebijakan merupakan tahapan yangbersifat praktis dan dibedakan 

dariformulasi kebijakan yang dapatdipandang sebagai tahapan yangbersifat teoritis.  
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 Implementasi kebijakan merupakan tahap dalam proses kebijakan publik, 

suatu programharus diimplementasikan agar mempunyai dampak agar tujuan yang 

diinginkan tercapai. Secara garis besar, implementasi merupakan setiap kegiatan 

yang dilakukan menurut rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Upaya untuk memahami adanya perbedaan antarayang diharapkan dengan fakta 

yang telah terjadi dengan menimbulkan kesadaran mengenai pentingnya suatu 

pelaksanaan. 

 Pengertian lain mengenai kebijakan dikemukakan oleh M. Irfan Islamy. Ia 

memberikan pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang ditetapkan 

dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan 

atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh 

masyarakat.6Kebijakan yang dikemukakan oleh Irfan Islamy ini mencakup 

tindakan-tindakan yang ditetapkan pemerintah. Kebijakan ini tidak cukup hanya 

ditetapkan tetapi dilaksanakan dalam bentuk nyata. Kebijakan yang ditetapkan oleh 

pemerintah tersebut juga harus dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu. 

Pengertian Irfan Islamy meniscayakan adanya kepentingan bagi seluruh masyarakat 

yang harus dipenuhi oleh suatu kebijakan dari pemerintah. 

 Menurut Meter dan Horn dalam Winarno Implementasi kebijakan agar 

dapatterlaksana dengan baik maka harus dilaksanakan berdasarkan enam elemen 

pokok yang membentuk ikatan (lingkage). Enam elemen tersebut adalah Ukuran-

ukuran dasar dan tujuantujuan kebijakan, Sumber-sumber kebijakan yang mana 

berasal dari teori kebijakan, kemudian komunikasi antar organisasi dan kegiatan-

                                                           
6 M.Irfan Islamy, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hal.20. 
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kegiatan pelaksanaan, lalu Karakteristik badan-badan pelaksana yang sesuai dengan 

bagiannya masing-masing, dan Kondisi-kondisi ekonomi, social dan politik. 

 Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno membatasi implementasi 

kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu (kelompok-

kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-

tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.Implementasi 

kebijakan dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang 

dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk 

menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujan kebijakan atau 

program-program. 

 Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri 

dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari 

hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu 

proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau 

kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan 

tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi 

kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir 

(output), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. 

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 
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republik Indonesia. Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia, 

Menimbang7 : 

a. Bahwa penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik 

(seine nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 

telah mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam 

kelestarian lingkungan sumber daya ikan, sehingga perlu dilakukan pelarangan 

penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine 

nets); 

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Larangan 

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

(Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;  

Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Mengingat8 :  

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5073);  

                                                           
7Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-Kp/2015, Hal. 1 
8 Ibid, Hal. 1 
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);  

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan 

Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan 

Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);  

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan 

Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi 

Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan 

Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);  

5. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan 

Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 339);  

6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan 

Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 

2014-2019;  

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;  

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 

tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan 

dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan 
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Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 43), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMENKP/2014 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1466);  

9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.06/MEN/2010 

tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara 

Republik Indonesia 

Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia, Memutuskan: 

Menetapkan 9:  

Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan 

Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik 

Indonesia.  

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Alat 

Penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang 

dipergunakan untuk menangkap ikan. 2. Setiap orang adalah orang perseorangan 

atau korporasi. 3. Korporasi adalah kumpulan orang perseorangan dan/atau 

kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan 

hukum. 4. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah 

izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan 

penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha 

Perikanan. 

                                                           
9 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-Kp/2015, Hal.2 
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Pasal 2 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.  

Pasal 3 (1) Alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari: a. pukat hela dasar (bottom trawls); b. pukat 

hela pertengahan (midwater trawls); c. pukat hela kembar berpapan (otter twin 

trawls); dan d. pukat dorong. (2) Pukat hela dasar (bottom trawls) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, 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. (3) Pukat hela pertengahan (midwater trawls), sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b, 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).  

Pasal 4 (1) Alat penangkapan ikan pukat tarik (seine nets) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari: a. pukat tarik pantai (beach seines); dan b. 

pukat tarik berkapal (boat or vessel seines). (2) Pukat tarik berkapal (boat or vessel 

seines) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. dogol (danish 

seines); b. scottish seines; c. pair seines; d. payang; e. cantrang; dan f. lampara 

dasar. 

Pasal 5 Pengkodean dan gambar alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) 

dan alat penangkapan ikan pukat tarik (seine nets) sebagaimana dimaksud dalam 
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Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  

Pasal 6 SIPI dengan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan alat 

penangkapan ikan pukat tarik (seine nets) yang telah diterbitkan sebelum 

berlakunya Peraturan Menteri ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa 

berlakunya.  

Pasal 7 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai 

penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan alat penangkapan ikan 

pukat tarik (seine nets) sebagaimana diatur dalam Pasal 23, Pasal 24 dan Lampiran 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang 

Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu 

Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43), sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

2/PERMEN-KP/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

1466) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  

Pasal 8 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar 

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini 

dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia 
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C. Nelayan 

1. Pengertian Nelayan 

 Sesungguhnya tidaklah mudah mendefinisikan nelayan dengan berbagai 

keterbatasannya yaitu apakah berdasarkan pekerjaan, tempat tinggal, maupun status 

pekerjaan. Nelayan dapat didefinisikan sebagai orang atau komunitas orang yang 

secara keseluruhan atau sebahagian dari hidupnya tergantung dari kegiatan 

menangkap ikan10.  

 Menurut Ensiklopedia Indonesia, 1990 (dalam Mulyadi 2005)11 yang 

dikatakan nelayan adalah Orang yang secara aktif melakukan kegiatan menangkap 

ikan, baik secara langsung (seperti penebar dan pemakai jaring) maupun secara 

tidak langsung (seperti juru mudi perahu layar, nahkoda kapal ikan bermotor, ahli 

mesin kapal, juru masak kapal penangkap ikan), sebagai mata pencaharian.  

 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.  

                                                           
10 Widodo ,J dan Suadi. 2006. Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut, Gadjah Mada University 

Press. h.29 
11 Mulyadi, 2005. Ekonomi Kelautan, Jakarta: PT. Rajagarfindo Persada.h.15 
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 Menurut (Imron, 2003) Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang 

kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan 

penangkapan ataupun budi daya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggiran 

pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. 

Nelayan bukanlah suatu identitas tunggal, mereka terdiri dari beberapa kelompok12. 

 Dilihat dari segi pemilikan alat tangkap, nelayan dapat di bedakan menjadi 

tiga kelompok , yaitu nelayan buruh, nelayan juragan, dan nelayan perorangan. 

Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain. 

Sebaliknya Nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang 

dioperasikan oleh orang lain. Adapun nelayan per-orangan adalah nelayan yang 

memiliki peralatan tangkap sendiri, dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan 

orang lain13. (Mulyadi, 2005:7).  

 Menurut (Widodo, 2006) Membagi kelompok nelayan dalam empat 

kelompok yaitu: a) Nelayan subsisten (subsistence fishers), yaitu nelayan yang 

menangkap ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. b) Nelayan asli 

(native/indigenous/aboriginal fishers), yaitu nelayan yang sedikit banyak memiliki 

karakter yang sama dengan kelompok pertama, namun memiliki juga hak untuk 

melakukan aktivitas secara komersial walaupun dalam skala yang sangat kecil. c) 

Nelayan rekreasi (recreational/sport fishers), yaitu orang-orang yang secara prinsip 

melakukan kegiatan penangkapan hanya sekedar untuk kesenangan atau berolah 

raga. d) Nelayan komersial (commercial fishers), yaitu mereka yang menangkap 

                                                           
12 Imron, 2003, Pengembangan Ekonomi Nelayan dan Sistem Sosial Budaya Penerbit PT 

Gramedia Jakarta. h.34 
13 Mulyadi, 2005. Ekonomi Kelautan, Jakarta: PT. Rajagarfindo Persada.h.45 
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ikan untuk tujuan komersial atau dipasarkan baik untuk pasar domestic maupun 

pasar ekspor.Kelompok nelayan ini dibagi dua, yaitu nelayan skala kecil dan 

nelayan skala besar14.  

 Di samping pembagian di atas, kita juga menemukan pembagian lainnya 

seperti daya jangkau armada perikanan dan juga lokasi penangkapan ikan. Dapat 

kita sebutkan misalnya nelayan pantai atau bisa disebut: a) Perikanan pantai untuk 

usaha perikanan skala kecil dengan armada yang didominasi oleh perahu tanpa 

motor atau kapal motor tempel b) Perikanan untuk lepas pantai untuk perikanan 

dengan kapasitas perahu rata-rata 30 GT c) Perikanan samudera untuk kapal-kapal 

ukuran besar misalnya 100 GT dengan target perikanan tunggal seperti tuna. 

2. Pendapatan Nelayan  

 Menurut Sukirno (2006), pendapatan adalah jumlah penghasilan yang 

diterima atas kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan, 

maupun tahunan. Banyaknya tangkapan tercermin pula besarnya pendapatan yang 

diterima dan pendapatan tersebut sebagian besar untuk keperluan keluarga, dengan 

demikian tingkat pemenuhan kebutuhan konsumsi keluarga sangat ditentukan oleh 

pendapatan yang diterimanya15 

 Menurut Salim (1999) faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan 

meliputi faktor sosial dan ekonomi, dimana faktor tersebut terdiri dari besarnya 

modal, jumlah perahu, jumlah tenaga kerja, jarak tempuh saat melaut, dan 

pengalaman. Pendapatan nelayan bergantung terhadap pemanfaatan potensi 

                                                           
14 Widodo ,J dan Suadi. 2006. Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut, Gadjah Mada University 

Press. h.54 
15 Sukirno,Sadono, 2006, Ekonomi Pembangunan, Jakarta:Kencana. h.23 
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sumberdaya perikanan yang terdapat di lautan. Pendapatan masyarakat nelayan 

secara langsung maupun tidak, akan sangat mempengaruhi kualitas hidup mereka, 

karena pendapatan dari hasil melaut merupakan sumber pemasukkan utama atau 

bahkan satu-satunya bagi mereka, sehingga besar kecilnya pendapatan akan sangat 

memberikan pengaruh terhadap kehidupan mereka, terutama terhadap kemampuan 

mereka dalam mengelola lingkungan tempat hidup mereka16.  

 Menurut Hakim (2011) pendapatan adalah jumlah kegunaan yang dapat 

dihasilkan melalui suatu usaha. Jumlah uang yang diterima tergantung pada: 1. 

Jumlah uang yang dikeluarkan oleh konsumen. 2. Jumlah produk yang dipasarkan. 

3. Biaya-biaya untuk menggerakan produk ke pasar. Pendapatan nelayan berasal 

dari dua sumber, yaitu pendapatan dari usaha penangkapan ikan (pendapatan 

utama) dan pendapatan dari luar usaha penangkapan ikan17  

                                                           
16 Salim, Agus.1999. Analisis Tingkat Pendapatan Nelayan dan Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhinya di Kecamatan Syiah Kuala Kotamdya Banda Aceh. Tesis S2 PPS USU, 

Medan.h.34 
17 Hakim, Tegar Rakhmansyah. 2011. Kontribusi Wisata Bahari Terhadap Pendapatan Rumah 

Tangga Nelayan Karangsong Kabupaten Indramayu. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. 

Skripsi. Universitas Padjadjaran (UNPAD). Jatinangor.h.23 




