
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Produksi budidaya ikan kerapu nasional perna mencapai masa keemasannya 

pada tahun 2010 – 2011 dengan total produksi mencapai 5.600 ton per tahun. Pada 

tahun 2000 sampai 2014 volume ekspor ikan kerapu hidup terus meningkat hingga 

pada puncaknya tahun 2014 ekspor ikan kerapu hasil budidaya dan tangkap 

mencapai 5.800 ton per tahun dengan jumlah kerapu hasil budidaya sebanyak 3.600 

ton dan ikan kerapu hasil tangkapan alam sebanyak 1.200 ton.  

Pada akhir tahun 2014 ekspor ikan kerapu hidup mulai terkendala, diawali 

dengan keluarnya Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP 

yang melarang kapal buyer Hongkong masuk ke WPPN RI hal ini berlanjut hingga 

diterbitkannya peraturan tentang kapal pengangkut ikan hidup yang di atur melalui 

kebijakn Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 tahun 2016 tentang 

kapal pengangkut ikan hidup yang membatasi check point loading dan ukuran kapal 

pengangkut ikan hidup di WPPN RI. 

Akibatnya ekspor ikan kerapu terus menurun tercatat oleh Asosisasi 

Budiaya Ikan Luat Indonesia (ABILINDO) bahwa ekspor ikan kerapu pada tahun 

2015 sebanyak 4.500 ton, 2016 sebanyak 2.030 ton, 2017 sebanyak 1.080 ton dan 

pada tahun 2018 diasumsikan hanya 500 ton. Akibatnya kuota ekspor ikan kerapu 

hidup tidak terpenuhi. 

Saat ini sentra produksi budidaya ikan kerapu di Indonesia hanya tersisa 

25% atau sekitar 12.500 hole dari total 50.000 hole keramba budiadaya yang ada di 
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Indonesia. Beberapa lokasi budidaya kerapu yang telah tutup yaitu Simelue, Aceh 

Singkil, Lhoksemawe, Belawan, Banda Aceh, Sabang, Mentawai, Nias, Karang 

Hantu, Buton, Kendari, Bitung, Makasar, Teluk Saleh, Banyuwangi, Karimunjawa, 

Lampulo Aceh, Ambon. 

Melalui kebijakan pembatasan check poin loading dan ukuran kapal 

pengakut ikan hidup memberikan dampak yang tragis bagi pembudidaya ikan 

kerapu di Indonesia. dengan adanya peraturan ini tentu akan mengurangi efisiensi 

pengakutan ikan kerapu hidup ke luar negeri, menaikan biaya operasional,  

menaikan mortalitas ikan karena pengangkutan hanya melalui pelabuhan muat 

singgah (PMS), tidak terpenuhinya kuota ekspor dari hasil perikanan budidaya 

hingga mematikan UMKM dan beresiko meningkatkan jumlah pengangguran. 

Oleh karena itu, dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

32 Tahun 2016 tentunya akan berpengaruh terhadap kehidupan para pembudidaya. 

Terutama di Kelurahan Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo yang 

sudah lama terkenal sebagai kampung pembudidaya ikan kerapu (Epinephelus). 

Untuk itu perlu dilakukannya kajian komprehensif mengenai Implementasi 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2016 terhadap dimensi 

ekonomi pembudidaya ikan kerapu sistem KJA di Kelurahan Klatakan, Kecamatan 

Kendit, Kabupaten Situbondo.  
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1.2  Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh implementasi Permen KP No. 32 tahun 2016 

terhadap nilai indeks keberlanjutan dimensi ekonomi pembudidaya ikan 

kerapu sistem KJA di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten 

Situbondo ? 

2.  Bagaimana strategi rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan aspek 

dimensi ekonomi Pembudidaya ikan kerapu sistem KJA di Kelurahan 

Klatakan , Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo ? 

1.3  Tujuan 

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mengetahui nilai indeks keberlanjutan dimensi ekonomi pembudidaya 

ikan kerapu sistem KJA pasca implementasi PERMEN KP No. 32 Tahun 

2016 di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo.  

2. Menyusun strategi rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan aspek 

dimensi ekonomi Pembudidaya ikan kerapu sistem KJA di Kelurahan 

Klatakan , Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan strategi rekomendasi bagi 

pemerintahan khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam dalam 

optimasi pengembangan budidaya ikan kerapu sistem KJA. Penelitian ini juga 

diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi Masyarakat, khususnya Nelayan 
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yang menangkap Ikan Kerapu (Epinephelus) dari alam dan Pembudidaya Ikan 

Kerapu (Epinephelus) untuk menyikapi peraturan tersebut. 

Adapun manfaat bagi penyusun adalah untuk menunjang daya kritis dalam 

menganalisis kondisi masyarakat pesisir secara komprehensif, maupun 

memberikan kontribusi dalam menyikapi dampak PERMEN KP Nomor 32 tahun 

2016, dan meningkatkan wawasan dibidang sosial, politik dan ekonomi. 

1.5  Batasan Istilah dan Dimensi Ekonomi Keberlanjutan 

1. Pembudidaya adalah orang yang mempunyai usaha pemeliharaan dan 

pembesaran ikan kerapu keramba jaring apung.  

2. Implementasi kebijakan merupakan berbagai kegiatan yang diarahkan 

untuk merealisasikan program, yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan nomor 32 tahun 2016 tentang pembatasan cek poin loading 

kapal pengangkut ikan hidup di perairan laut Indonesia dimana pada posisi 

ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan 

menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.  

3. Dimensi Ekonomi Keberlanjutan merupakan indeks yang dapat dijadikan 

sebagai dasar untuk melihat status keberlanjutan suatu usaha budidaya 

ikan kerapu sistem KJA sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan dalam 

menyusun atau mengevaluasi kebijakan. Adapun atribut yang digunakan 

untuk mengukur indeks keberlanjutan dimensi ekonomi Pembudidaya 

ikan kerapu sistem KJA sebagai berikut : 

a) Keuntungan 

b) Harga  
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c) Trend Produksi

d) Pembeli

e) Tingkat Subsidi

f) Kontribusi Terhadap PAD

g) Serapan Tenaga Kerja

h) Pendapatan Pekerja


