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ABSTRACT 

RELATIONS BETWEEN ACTORS IN THE GOVERNANCE OF MARINE 

AND FISHERIES IN REMBANG REGENCY 

  

Naufal Laksamana Aditya, Government Science, Faculty of Social Science 

and Political Science, university of Brawijaya Malang, 2017. Relations 

Between Actors in The Governance of Marine and Fisheries in Rembang 

Regency. Supervisor: Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP., M.A and Dr. 

Lukman Hakim, S.IP., M.Si. 

 Governance of marine and fisheries in Rembang regency certainly involves many 

actors, not only from the Government but sectors involving private parties and 

civil society as the parties have the stakeholders in the world of marine and 

fisheries in order to to the creation of Good Governence or clean governance. This 

study uses the theory of good governance proposed by the Institutions of the State 

Administration (ISA) with the concept of Networking Governance proposed by 

Anna Steinkamp. This research uses qualitative research methods, descriptive by 

taking in-depth information through informants. The process of data mining 

method using interviews, observation, documentation and literature review.  The 

results of this study indicate a good relationship in creating good governance so 

that no party has the authoritarianism or a more dominant role between the 

government of the privat sector and the civil socity related to the high value of 

marine and fisheries sector in the district of Rembang of central java in the year 

2014 and 2015 

Key Word: Marine and Fisheries Governance, Relation Between The Actors, 

Good Governance.  

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRAK 

RELASI ANTAR AKTOR DALAM TATA KELOLA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN DI KABUPATEN REMBANG 

Naufal Laksamana Aditya, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang, 2017. Relasi 

Antar Aktor Dalam Tata Kelola Kelautan dan Perikanan di Kabupaten 

Rembang. Tim Pembimbing: Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP., M.A dan 

Dr. Lukman Hakim, S.IP., M.Si. 

Tata kelola kelautan dan perikanan di Kabupaten Rembang tentunya melibatkan 

banyak aktor, tidak hanya dari sektor pemerintah saja tetapi melibatkan pihak 

swasta dan pihak masyarakat selaku pihak yang memilki kepentingan 

(stakeholder) di dunia kelautan dan perikanan guna untuk terciptanya good 

governance atau kepemerintahan yang baik.  Kajian ini menggunakan teori good 

governance yang dikemukakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) 

dengan konsep networking governance yang dikemukakan oleh Anna Steinkamp. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan 

mengambil informasi secara mendalam melalui informan. Proses penggalian data 

menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi dan kajian pustaka. 

Hasil penelitian ini menunjukkan relasi yang baik dalam menciptakan good 

governance sehingga tidak ada pihak yang memiliki keotoritarianisme atau peran 

yang lebih dominan diantara pihak pemerintah, pihak swasta dan pihak 

masyarakat terkait tingginya nilai sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten 

Rembang se-Jawa Tengah pada tahun 2014-2015. 

Kata Kunci: Tata Kelola Kelautan dan Perikanan, Relasi Antar Aktor, Good 

Governance.  

 



 



 



 



 



 

DAFTAR ISTILAH 

ABK  : Anak Buah Kapal 

(Istilah yang sering digunakan untuk menyebut pegawai 

atau kru kapal). 

ANR   : Asosiasi Nelayan Rembang. 

(Perkumpulan, persatuan, kelompok nelayan di seluruh 

Rembang) 

APBD   : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Rencana keuangan daerah yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta 

ditetapkan dengan Peraturan Derah). 

API   : Alat Penangkap Ikan 

(peralatan atau jaring yang digunakan oleh nelayan untuk 

menangkap ikan di laut. Contoh; Cantrang, Dogol, Pancing, 

Trammel Net, Gill Net, dll) 

Bakul Ikan : Pembeli ikan untuk dijual kembali demi mendapatkan 

keuntungan 

Basket : Tempat yang digunakan untuk mewadahi ikan dalam 

proses pelelangan. Basket biasanya juga bisa dipakai 

ukuran satuan. 

Cantrang  :Alat Penangkapan Ikan yang dianggap illegal karena 

diklaim tidak ramah lingkungan dan dapat digunakan 

secara sustainable. 

CMS   : Cash Management System 

(Proses trasnaksi pembayaran pelelangan ikan secara online 

melalui rekening perbankan) 

Dinamika : Penelaahan tentang perubahan-perubahan yang terjadi 

dalam fakta-fakta yang saling berhubungan satu dengan 

yang lainnya. 

DKP    : Dinas Kelautan dan Perikanan 

(Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang membidangi 

kelautan dan perikanan). 

Fluktuatif   : Nilai yang tidak menetap atau tidak stabil 



 

Good governance : Konsep untuk menjalankan sistem kebijakan publik atau 

penyelenggaraan publik yang melibatkan pihak pemerintah, 

swasta dan masyarakat guna mencapai pemerintahan yang 

baik 

Informan  : Pihak yang dapat memberikan informasi. 

Juragan  : Istilah yang sering digunakan oleh nelayan untuk 

menyebut pemudi kapal/ nahkoda.  

Majikan : Istilah yang sering dipakai masyarakat nelayan untuk 

menyebut pemilik kapal 

Maritim  : Negara yang sebagian besar wilayahnya adalah perairan 

Mill  : Satuan ukuran yang sering digunakan untuk mengukur 

jarak jangkauan laut. 

MPU KP   : Masyarakat Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan 

(Masyarakat yang terlibat langsung dengan aktivitas 

kelautan dan perikanan. Contoh : nelayan). 

Nelayan  : Orang yang berprofesi mencari ikan di laut 

Observasi : Teknik pengumpulasn data yang dilakukan melalui 

pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang diselidiki. 

PAD   : Pendapatan Asli Daerah 

(Pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri) 

Pantura  : Pantai Utara 

(Istilah yang sering digunakan untuk daerah yang berada di 

jalur pantai utara). 

Pesisir   : Wilayah yang berada di dekat pantai. 

PPI   : Pelabuhan Pendaratan Ikan 

(Kegiatannya tidak hanya proses lelang, tetapi ada kegiatan 

produksi, pengolahan, pemasaran ikan dan pemnbinaan 

masyarakat)  

Pursein : Alat penangkapan ikan yang legal pengoperasianya 

melingkar seperti cincin dan biasanya digunakan oleh kapal 

dengan ukuran 30-60 GT 

Relasi   :Hubungan atau pola antar pihak yang terlibat. 



 

Stakeholder   : Para pemangku kepentingan 

TPI   : Tempat Pelelangan Ikan 

(Tempat untuk menjual dan membeli dalam proses lelang 

hasil laut) 

WPPNRI : Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik 

Indonesia. 

(batasan dalam menggunakan Alat Penangkapan Ikan 

sesuai dengan jenis alat tangkap) 

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kabupaten Rembang memiliki banyak potensi dari sektor kelautan dan 

perikanannya sehingga pada tahun 2014-2015 berdasarkan data Badan Pusat 

Statistik (BPS) Jawa Tengah Kabupaten Rembang memiliki nilai tertinggi dari 

sektor kelautan dan perikanan se-Jawa Tengah dengan mencapai nilai 

Rp457.895.487.000 pada tahun 2014 dan Rp459.223.480.000 pada tahun 2015. 

Nilai tersebut tentunya tidak dengan mudah diperoleh atau didapatkan  pemerintah 

daerah Kabupaten Rembang sendiri, tentunya ada upaya-upaya atau program yang 

dilakukan oleh pemerintah kabupaten Rembang. Hal tersebut dirasa banyak 

memberikan dampak positif baik secara langsung maupun secara tidak langsung 

baik bagi pemerintah daerah Kabupaten Rembang maupun bagi perekonomian 

masyarakat nelayan. 

Data dilapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat nelayan Kabupaten 

Rembang sampai saat ini masih banyak yang menggunakan Alat Penangkapan 

Ikan (API) yang dianggap Ilegal oleh pemerintah sesuai dengan Permen KP No 71 

Tahun 2016 seperti cantrang, payang dan dogol. Dari hal tersebut menjadi 

problematis dan layak untuk dijadikan penelitian oleh penulis sehingga mampu 

dicari penyebab dan jawaban mengenai bagaimana relasi antar aktor dalam tata 

kelola kelautan dan perikanan yang baik di Kabupaten Rembang 



 

Rembang merupakan daerah pesisir yang terletak diujung timur Jawa Tengah 

dengan wilayah bagian utara yang berbatasan langsung dengan laut jawa dengan 

titik koordinat 111
o
 00' – 111

o
 30' Bujur Timur dan 6

o
 30' - 7

o
 6' Lintang Selatan 

dan memiliki garis panjang pantai sekitar 63,5 km, karena sebagian besar 

wilayahnya adalah perairan maka mayoritas masyarakat di sekitar pesisir 

menggantungkan diri dari sektor kelautan dan perikanan. Potensi sebesar ini harus 

bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk dinikmati hasilnya dengan 

melaksanakan program-program yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.  

Maka dari itu dampaknya dapat langsung dirasakan oleh pemerintah daerah 

dan masyarakat sekitar guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

memajukan daerah serta dapat memangkas kesenjangan perekonomian nasional. 

Melihat kenyataan diatas jika pemerintah inisiatif untuk terus menggali dan 

memanfaatkan potensi tersebut maka akan mampu menjadikan daerah yang 

mandiri dan maju di bidang perekonomian sehingga bukan tidak mungkin akan 

membantu pemerintah pusat untuk memberantas rantai kemiskinan. 

 Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat (6) tentang 

Pemerintahan Daerah berbunyi “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan 

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia”
1
 artinya daerah memiliki rumah tangga sendiri 

untuk mengatur tata pemerintahannya termasuk untuk meningkatkan pendapatan 

                                                           
1 Sri, Soemantri. 2014. Otonomi Daerah. Bandung. Remaja Rosdakarya Offset. Hal  125 



 

asli daerah dengan tata kelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan payung 

hukum yang berlaku dalam sistem tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2
  

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada bab IV juga menjelaskan  

tentang urusan pemerintahan pasal 9 ayat (3) menyebutkan “Urusan 

pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan 

pemerintah yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan 

Daerah kabupaten/kota” pasal tersebut diperkuat dengan pasal 9 ayat (4) yang 

menyebutkan “Urusan pemerintah konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi 

dasar pelaksanaan Otonomi Daerah”. Artinya urusan pemerintahan konkuren 

adalah kewenangan urusan pemerintah pusat yang dibagi ke pemerintahan 

provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota untuk mengartur rumah tangganya 

sendiri. Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) sudah sangat jelas menjelaskan tentang 

pembagian kewenangan antara pemerintahan pusat dan daerah yang menjadi 

daerah otonom. Sedangkan pada pasal 10 ayat (1) menjelaskan urusan 

pemerintahan absolut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) meliputi; 

a) Politik luar negeri; 

b) Pertahanan; 

c) Keamanan; 

d) Yustisi; 

e) Moneter dan Fiskal nasional; dan 

f) Agama. 

                                                           
2 www.hukumonline.com. Diakses Tgl 15/02/2017. Pkl 14.44 WIB 

http://www.hukumonline.com/


 

Dalam pasal 11 ayat (1) menjelaskan ada 2 urusan pemerintahan konkuren 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah 

pertama terdiri atas urusan Pemerintahan Wajib dan kedua Pemerintahan Pilihan. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh pasal 12 ayat (1) yang menjadi urusan 

pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi; 

a. Pendidikan; 

b. Kesehatan; 

c. Pekerjaan umum dan penataan ruang; 

d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; 

e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan 

f. Sosial 

Sedangkan pasal 12 ayat (2) menjelaskan tentang urusan Pemerintahan Wajib 

yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 

11 ayat (2) meliputi; a).Tenaga kerja; b). Pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak; c). Pangan; d). Pertanahan; e). Lingkungan hidup; f). 

Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g). Pemberdayaan masyarakat 

dan Desa; h). Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; i). Perhubungan; 

j). Komunikasi dan informatika; k). Koperasi, usaha kecil dan menengah; l). 

Penanaman modal; m). Kepemudaan dan olah raga; n). Statistik; o). Persandian; 

p). Kebudayaan; q). Perpustakaan dan; r). Kearsipan. 

Kemudian pasal 12 ayat (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) meliputi; a). Kelautan dan perikanan; b). 

Pariwisata; c). Pertanian; d). Kehutanan; e). Energi dan sumber daya mineral; f). 

Perdagangan; g). Perindustrian dan; h). Transmigrasi. 

Dalam konteks pasal 12 ayat (1),(2) dan (3) menjelaskan tentang kewenangan 

urusan pemerintahan konkuren yang sudah sangat jelas mengenai pembagian 



 

urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan 

pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan 

pemerintahan pilihan yang menjadi andil dalam urusan pemerintahan konkuren. 

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ini juga  menyebutkan pemanfaatan  

sumber daya alam kepada daerah sebagai mana dijabarkan lebih lanjut dalam 

pasal 13 ayat (4) menyebutkan berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tentang kriteria Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

kabupaten/kota adalah menyebutkan; 

a. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; 

b. Urusan pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota; 

c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam 

Daerah kabupaten/kota; 

d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien 

apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota 

Dalam pasal 17 ayat (1) menyebutkan “Daerah berhak menetapkan kebijakan 

Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah”. Artinya sudah sangat jelas pemerintah daerah Kabupaten 

Rembang memiliki bagian kewenangan sebagai daerah konkuren untuk mengelola 

sumber daya alam kelautan dan perikanan berdasarkan konstitusi atau payung 

hukum Undang-undang Nomor 23 tahun 2014.  

Maka dari itu pemerintah daerah kabupaten Rembang melakukan otonomi 

daerah sebagai daerah konkuren untuk menjadikan daerah lebih unggul dan maju 

terutama di bidang perekonomian guna menjadi daerah yang mandiri. Dalam 

konteks Undang-undang pemerintahan daerah terbaru yaitu Undang-Undang 



 

Nomor 23 Tahun 2014 pemerintah pusat memiliki kewenangan yang sangat luas 

dari undang-undang sebelumnya terutama dalam bidang pengelolaan sumber daya 

laut, daerah yang mempunyai hasil kelautan dan perikanan harus membagi 

hasilnya untuk pemerintah pusat.   

Pemerintah Kabupaten Rembang dapat melaksanakan otonominya untuk 

meningkatkan sektor perekonomiannya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan 

memaksimalkan potensi dari sektor kelautan dan perikanan sehingga mampu 

menjadikan sektor unggulan sebagai brand daerah tersebut. 

Secara umum, ada dua jenis kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah 

daerah, yakni (1) kewenangan teknis melakukan sumber daya alam. Kewenangan 

ini erat hubungannya dengan kebijakan berupa ijin untuk penyediaan, peruntukan, 

penggunaan, dan pengusahaan sumber daya alam di daerah dan kemudian; (2) 

kewenangan mengatur dan mengurus sumber daya alam yang merupakan satu 

kesatuan yang utuh baik pengelolaan yang meliputi perencanaan, 

pemanfaatan/pengelolaan, pemulihannya (konservasi), maupun kelembagaan 

administrasi dan penegakkan hukum.
3
 

Kabupaten Rembang sebagai daerah otonom yang melakukan otonomi daerah 

atau mengurus rumah tangganya sendiri dalam menentukan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) nya memiliki ukuran laut yang luas serta garis pantai yang 

membentang dari ujung timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Tuban 

                                                           
3 Tjahjanulin, Domai. 2010. Kebijakan Kerjasama Antar Daerah. Surabaya. Jenggala Pustaka Utama. Hal.50 



 

sampai perbatasan sebelah barat yang berbatasan langsung dengan kabupaten Pati 

dan garis pantai mencapai 63,5 Km. Kondisi geografis dan keadaan alam yang 

sangat potensial ini memberikan peluang bagi pemerintah daerah Kabupaten 

Rembang untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan. Hal tersebut 

menjadikan peluang yang sangat besar untuk dijadikan salah satu sumber 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat menunjang peningkatan APBD 

Kabupaten Rembang. 

Tabel 1. 1 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Laut Jawa Tengah di TPI 

Pada Tahun 2014-2015 

No Kabupaten 
Produksi (Kg) Produksi (Ribu Rupiah) 

2014 2015 2014 2015 

1 Kab. Cilacap 4.917.138  9.195.865 62.279.734 90.027.627 

2 Kab. Kebumen  8.320.361 5.465.274 72.830.515 85.875.515 

3 Kab. Purworejo  59.761 23.324 2.549.929 984.040 

4 Kab. Rembang 59.828.255 61.005.541 457.895.487 459.223.480 

5 Kab. Pati 15.816.096 19.494.096 102.081.194 167.880.276  

6 Kab. Jepara 1.857.041 2.869.772 11.308.947 15.559.269  

7 Kab. Demak 2.031.693 2.152.457 34.921.898 31.506.315 

8 Kab. Kendal 2.011.064 1.804.936 16.977.765 14.075.201 

9 Kab. Batang 27.974.811  30.444.433 206.165.572 169.188.484 

10 Kab. Pekalongan 2.118.066 2.265.009 11.581.097 12.795.150 

11 Kab. Pemalang 27.233.619 25.956.976 206.912.127 182.444.210 

12 Kzb. Tegal 822.583 719.903 10.687.789 7.583.535 

13 Kab. Brebes 1.375.400 4.896.865  11.212.807 45.070.916 

14 Kota. Semarang 460.278 460.88 3.249.301 3.330.042  

15 Kota. Pekalongan  15.360.207  14.619.162 182.313.415 193.564.841 

16 Kota. Tegal 23.746.575 33.124.227 285.218.026 378.122.825 

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2017 

 Data produksi diatas yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 

Jawa Tengah menunjukkan Produksi dan Nilai Produksi perikanan laut yang 

dijual di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) pada tahun 2014-2015 Kabupaten 

Rembang memiliki nilai yang paling tinggi se-Jawa Tengah yaitu mencapai nilai 



 

59.828.255 Kg pada tahun 2014 dan 61.005.541 Kg pada tahun 2015 serta 

Rp457.895.487.000 pada tahun 2014 dan Rp459.223.480.000 pada tahun 2015. 

Data diatas sangatlah menarik untuk dijadikan asumsi dasar penelitian karena 

Kabupaten Rembang mampu mencapai nilai yang sangat tinggi dibandingkan 

dengan daerah lain di Jawa Tengah pada tahun 2014-2015. 

Dalam berita harian (Kompas)  

Produksi perikanan tangkap di daerah tersebut (Rembang) hanya sekitar 

400 ton per hari dan jumlah itu belum mencukupi kebutuhan masyarakat 

dan industri pengelolaan ikan di Rembang dan sekitarnya yang mencapai 

1.200 ton per hari serta dengan garis pantai sekitar 63,5 km produksi 

perikanan tangkap bisa mencapai 1.300 ton per hari.
4
 

Produksi perikanan yang di dapat di seluruh Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 

Rembang hanya mencapai 400 ton per hari, nilai pencapian tersebut belum 

mencukupi kebutuhan masyarakat lokal dan masyarakat luar, pasalnya di daerah 

Rembang sendiri memiliki banyak perusahaan besar pengolah ikan yang berskala 

ekspor seperti PT. Holi Mina Jaya. Maka dari itu produksi perikanan tangkap di 

kawasan Rembang belum memenuhi permintaan pasar lokal bahkan pasar luar 

daerah. Oleh karenanya pemerintah dituntut untk terus meningkatkan produksi 

perikanan tangkap di daerah Rembang melalui kebijakan dan inovasinya. 

 

 

 

 

 

                                                           
4 http://www.transformasi.org/id/pusat-kajian/berita/kelautan-perikanan/2274-perikanan-tangkap-potensi-di-

rembang-baru-dimanfaatkan-30-persen. Diakses pada tgl 14/01/2017. Pkl 17.14 

http://www.transformasi.org/id/pusat-kajian/berita/kelautan-perikanan/2274-perikanan-tangkap-potensi-di-rembang-baru-dimanfaatkan-30-persen
http://www.transformasi.org/id/pusat-kajian/berita/kelautan-perikanan/2274-perikanan-tangkap-potensi-di-rembang-baru-dimanfaatkan-30-persen


 

Tabel 1. 2 Masyarakat yang Terlibat 

Sumber : Olahan Penulis, 2017 

 Dari jumlah kesuluruhan penduduk masyarakat Rembang sejumlah 

620.969 jiwa, sebanyak 29.889 masyarakat Rembang terlibat langsung dengan 

aktifitas kelautan dan perikanan artinya 20%  mayoritas masyarakat Rembang 

yang tinggal didaerah sepanjang pesisir masih menggantungkan alam dari sektor 

kelautan dan perikanan. Kabupaten Rembang memilki banyak aset sumber daya 

kelautan dan perikanan baik dari jumlah armada kapal maupun dari jumlah 

sumber daya manusia yang berprofesi sebagai nelayan dan bakul ikan. 

Grafik 1. 1 Jumlah Kartu Nelayan dari Beberapa Daerah Pantura di Jawa 

Tengah per Januari Tahun 2017

Sumber:http://aplikasipupi.kkp.go.id/tree/?treeoptions=kntreepro&prokode=33&j=&pm=&t=Total. 

Diakses tgl 14-01-2017. Pkl 22.46 WIB 
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Jumlah Kartu

No Status Jabatan dan  Jenis Kapal Jumlah 

1 Status jabatan 

Juragan 3.788 

Pendega 20.720 

Bakul ikan 1.486 

2 Jenis kapal 
Kapal motor 889 

Motor tempel 3.096 

Jumlah 29.889 

http://aplikasipupi.kkp.go.id/tree/?treeoptions=kntreepro&prokode=33&j=&pm=&t=Total


 

 Kabupaten Rembang memiliki jumlah kartu nelayan terbanyak di kawasan 

pesisir Jawa Tengah dengan jumlah 10.407 kartu. Data yang ditunjukan di 

halaman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Kabupaten Rembang 

memiliki aset yang besar di sektor sumber daya manusia dengan mata pencaharian 

sebagai seorang nelayan. Aset yang berupa sumber daya manusia tersebut 

merupakan hal yang penting untuk terus dikelola dan diberdayakan sehingga 

dapat memberi manfaat lebih banyak terhadap kemajuan daerah kabupaten 

Rembang. 

Dari latar belakang tersebut penulis mengambil kesimpulan untuk 

mengangkat judul yaitu Relasi Antar Aktor Dalam Tata Kelola Kelautan dan 

Perikanan di Kabupaten Rembang Hal tersebut dirasa penting karena alasan 

Kabupaten Rembang memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan, ini 

dibuktikan dengan kondisi geografis serta beberapa aset yang dimiliki seputar 

dunia kelautan dan perikanan. Aset tersebut harus bisa dimanfaatkan dan dikelola 

dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Rembang khususnya Dinas Kelautan dan 

Perikanan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan oleh peneliti diatas ada 

pertanyaan yang diajukan sebagai rumusan masalah oleh peneliti berikut 

spesifikasinya “Bagaimana Tata Kelola Kelautan dan Perikanan di Kabupaten 

Rembang Dalam Melibatkan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat” 



 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian adalah “Untuk Mengetahui Tata Kelola 

Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Rembang Dalam Melibatkan Pemerintah, 

Swasta dan Masyarakat” 

1.4 Manfaat 

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam melaksanakan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis, sebagai sumbangan dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya dalam kajian Ilmu Pemerintahan. 

2. Manfaat praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan atau evaluasi bagi pemerintah daerah kabupaten Rembang dalam 

melibatkan banyak aktor. 

3. Manfaat metodologis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberi nilai 

tambah yang selanjutnya dapat disumbangsihkan dengan penelitian-

penelitian ilmah lainnya, khususnya yang mengkaji Tata Kelola Kelautan 

dan Perikanan dalam melibatkan banyak aktor. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab dua ini terdiri dari tiga poin mengenai tinjauan pustaka yang 

membahas mengenai sub-bab yang akan diangkat oleh penulis serta mendukung 

dalam penelitian ini. Pertama, membahas mengenai penelitian terdahulu. Kedua, 

mengenai teori yang digunakan oleh penulis sebagai pisau analisis dalam 

penelitian. Ketiga, alur pikir penelitian yang digunakan. 

2.1 Studi Terdahulu 

Pada sub-bab ini, penulis akan memaparkan mengenai hasil penelitian 

terdahulu yang sejenis dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam mengkaji 

fokus pembahasan, selain itu penelitian terdahulu juga digunakan untuk 

membandingkan penelitian yang sudah pernah ada dengan penelitian yang penulis 

lakukan. Adapun beberapa penelitian yang digunakan peneliti sebagai acuan atau 

referensi dengan tema serupa terkait penelitian ini adalah: 

Penelitian terdahulu pertama berasal dari skripsi yang ditulis oleh Dina 

Anggraeni Program Studi Akuntan/Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Analisis 

Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Empiris pada Provinsi Bengkulu)”
1
. Dari 

                                                           
1 Dina Anggraeni. 2010. Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Empiris pada Provinsi Bengkulu). Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah. 



 

penelitian tersebut mengungkapkan bahwa daerah Provinsi Bengkulu memiliki 

potensi yang sangat besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari 

sektor penerimaan pajak dan retribusi daerah karena Provinsi Bengkulu memiliki 

banyak aset baik dibidang pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, 

penganngkutan dan komunikasi dan setiap sektor tersebut berpotensi 

menghasilkan pajak daerah dan retribusi daerah yang cukup besar. Penelitian 

tersebut menggunakan metode kuantitatif deskriptif. 

Peneliti terdahulu ke-dua berasal dari skripsi yang ditulis oleh Fitria Megawati 

Sularno Program Studi Akutansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama 

Bandung dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah 

dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”
2
 

(Studi kasus pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat) dari penelitian tersebut 

memaparkan tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap anggaran belanja 

modal, pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap anggaran belanja modal 

serta pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadp anggaran 

belanja modal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan 

menggunakan data sekunder melalui pendekatan kuantitatif serta konsep 

Akuntansi Pemerintahan. 

Peneliti terdahulu ke-tiga berasal dari penelitian Cherrya Dhia Wenny Forum 

Bisnis dan Kewirausahaan Jurnal Ilmiah STIE MDP yang berjudul “Analisis 

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan pada 

                                                           
2 Fitria Megawati Sularno. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah dan Dana 

Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Universitas Widyatama 



 

Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan”
3
 penelitian 

tersebut berisi tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan 

maupun parsial terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota 

Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian  menunjukan  bahwa Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, 

namun secara parsial hanya laian-lain PAD yang sah yang dominan 

mempengaruhi keuangan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah, hasil-hasil 

perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan 

pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan.  Metode yang 

digunakan adalah analisis kuantitatif dengan model regresi berganda. 

Peneliti terdahulu ke-empat adalah dari skripsi Amal Prodi Ilmu Pemerintahan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar beliau 

meneliti tentang “Peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Barru”.
4
 Penelitian tersebut 

merupakan jenis penelitian penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik 

pengumpulan observasi visual dengan konsep dan teori tentang desentralisasi. 

Penelitian ini memaparkan tentang peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor kelautan dan perikanan di 

Kabupaten Barru. Melalui kebijakan-kebijakan yang dijalankan dan dalam 

pengadaan bantuan masih perlu pengembangan. Serta adanya sinergitas dari 

berbagai dari setiap elemen baik itu pemerintah, masyarakat dan faktor 

                                                           
3 Cherrya Dhia Wenny. Vol 2 No. 1 September 2012. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan. STIE 

MDP. 
4 Amal. 2016. Peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 

Kabupaten Barru. Universitas Hassanudin. 



 

penghambat yaitu kualitas sumber daya manusia yang masih rendah serta faktor 

cuaca yang tidak menentu. 

Peneliti terdahulu ke-lima adalah jurnal yang ditulis oleh Muhammad Nur 

Taufik Siddik dkk jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Hassanuddin Makassar, 

beliau menulis tentang “Pengelolaan Retribusi Sektor Kelautan dan Perikanan 

Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Majene”. 

Penelitian tersebut merupakan penelitian jenis deskriptif analisis yaitu penelitian  

yang menggambarkan fakta dengan argumen yang tepat. Berdasarkanhasil 

penelitian bahwa mengelola retribusi sektor kelautan dan perikanan sudah cukup 

baik tetapi belum sepenuhnya optimal, kondisi tersebut dapat dilihat dari 

penerimaan retribusi tiap tahunnya terutama dalam 5 tahun terakhir yang 

meningkat tetapi kontribusi retribusi izin usaha kelautan dan perikanan terhadp 

pendapatan asli daerah cenderung tidak stabil serta perlunya mengetahuai faktor  

penyebab penghambat dan pendukung dari sektor kelautan dan perikanan 

tersebut.
5
  

                                                           
5 Muhammad Nur Taufik Siddik, dkk. Pengelolaan Retribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Majene. Ilmu Pemerintahan. Universitas 

Hassanuddin. Volume 7, Nomor 2, Juli 2014. 



 

Tabel 2. 1 Peneliti Terdahulu 

No Judul & Nama Peneliti Metode 

Penelitian 

Pembahasan 

1 “Analisis Pengaruh 

Penerimaan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah 

Terhadap Peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) (Studi Empiris 

pada Provinsi Bengkulu)” 

(Dina Anggraeni) 

Kuantitatif Penelitian ini 

mengungkapkan bahwa 

daerah yang memiliki 

potensi sangat besar belum 

sepenuhnya dimanfaatkan 

secara maksimal untuk 

digali dalam rangka 

meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) guna 

menjadi daerah yang 

otonom. 

2 “Pengaruh Pertumbuhan 

Ekonomi Pendapatan Asli 

Daerah dan Dana Alokasi 

Umum Terhadap 

Pengalokasian Anggaran 

Belanja Modal” (Studi 

kasus pada kabupaten/kota 

di Provinsi Jawa Barat) 

(Fitria Megawati Sularno) 

Kuantitatif Penelitian ini 

mengungkapkan bahwa 

pengaruh  terhadap 

pertumbuhan ekonomi , 

Pendapatan Asli Daerah, 

Dana Alokasi Umum 

terhadp anggaran belanja 

modal 

 

3 “Analisis Pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Terhadap Kinerja 

Keuangan pada 

Pemerintah Kabupaten dan 

Kota di Provinsi Sumatera 

Selatan. (Cherrya Dhia 

Wenny).  

Kuantitatif Penelitian ini 

mengungkapkan bahwa 

PAD secara bebarengan 

(simultan) memiliki 

pengaruh terhadap kinerja 

keuangan,namun  secara 

bagian (parsial) hanya 

pendapatan lain-lain yang 

mempengaruhi keuangan, 

kinerja keuangan 

pemerintah kabupaten dan 

kota di Provinsi Sumatera 

Selatan. 

 

 

4 “Peran Dinas Kelautan dan 

Perikanan dalam 

Peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) di 

Kabupaten Barru” (Amal) 

Kualitatif Penelitian ini memaparkan 

tentang peran Dinas 

Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Barru dalam 

meningkatkan PAD sektor 

kelautan dan perikanan 

serta adanya sinergitas 



 

No Judul & Nama Peneliti Metode 

Penelitian 

Pembahasan 

antara pemerintah dan 

masyarakat. 

5 “Pengelolaan Retribusi 

Sektor Kelautan dan 

Perikanan Terhadap 

Peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) di 

Kabupaten Majene” 

(Muhammad Nur Taufik 

Siddik, dkk) 

Kualitatif Penelitian ini 

mengungkapkan bahwa 

pengelolaan retribusi sektor 

kelautan dan perikanan 

sudah cukup baik, tetapi 

belum optimal, dapat 

dilihatdari penerimaan 

retribusi setiap tahunnya 

terutama 5 tahun terakhir 

meningkat, tetapi kontribusi 

retribusi izin usaha kelautan 

dan perikanan terhadap 

PAD cenderung tidak stabil. 

Sumber :Olahan Penulis, 2017 

 Dari kelima penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas akan 

digunakan sebagai referensi dan pisau analisis bagi penulis mengenai hasil-hasil 

penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, serta 

tinjauan studi terdahulu yang sudah dibahas sebelumnya, dapat dilihat bahwa 

peneilitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, hal ini yang dapat 

membedakan antara lain: 

Tidak hanya dari aspek teori dan konsep yang membedakan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah Penelitian ini menggunakan regulasi terbaru yaitu 

Undang-Undang No 23 Tahun 2017 tentang “Pemerintahan Daerah” sehingga 

adanya batasan kewenangan yang menjadi urusan pemerintah daerah dalam tata 

kelola kelautan dan perikanan, tidak hanya itu penelitian ini juga mengungkapkan 

penyebab masyarakat mendominasi dalam penggunaan alat tangkap ilegal yang 



 

telah dilarang dioperasikan diwilayah perairan negara Republik Indonesia 

khususnya nelayan dari Kabupaten Rembang. 

2.2 Landasan Teori Good Governance 

Pada sub-bab ini penulis akan memaparkan sebuah landasan teori dan 

konsep untuk menjawab permasalahan terkait relasi antar aktor dalam tata kelola 

kelautan dan perikanan di kabupaten Rembang agar terus mengembangkan sektor 

perekonomiannya, alasan penulis menggunakan teori tersebut karena teori good 

governance mampu dijadikan pisau analisis untuk mematahkan permasalahan 

yang penulis angkat dalam tulisan ini. Dalam sub-bab ini penulis juga akan 

menjelaskan tentang landasan teori good governance, dan menggunakan konsep 

networking governance. 

Istilah governance berasal dari kata “govern” yang memiliki arti 

memerintah, menguasai, menentukan, berpengaruh atas. Ada lagi kata yang dekat 

dengan “governance” yaitu “governing” artinya yang memerintah; “governabel” 

artinya bisa dikuasai dan “government” artinya pemerintah, pemerintahan dan 

ilmu pemerintahan, serta “governmental” artinya yang berhubungan dengan 

pemerintah. Sedangkan governance adalah penyelenggaraan pemerintahan, tata 

pemerintahan dan tata kelola pemerintahan. “Governance” (kepemerintahan) 

yang merujuk pada proses, yaitu proses penyelenggaraan pemerintahan dalam 



 

suatu negara dengan melibatkan bukan saja negara, tetapi juga semua stakeholder 

yang ada, baik itu korpasi (privat) dan masyarakat madani (civil society).
6
 

Lembaga Administrasi Negara (LAN, 2003) memberikan pandangan 

tentang governance. Bahwa Governance sendiri merupakan sebagai proses 

penyelenggaraan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and 

service (kebutuhan barang dan jasa pelayanan publik). Maka dari itu makna dari 

istilah governance atau kepemerintahan tidak hanya berarti suatu cara atau 

metode, tindakan, proses, kegiatan dan sistem, tetapi juga menyangkut cara 

kekuasaaan digunakan, penggunaan otoritas, kewenangan ekonomi, politik dan 

administratif sebagai alat kebijakan publik dan proses interaksi sosial politik. 

Dengan kata lain Governance adalah proses dengan apa cara lembaga negara, 

kolektif korporasi (privat) dan masyarakat madani (civil society) menyampaikan 

kepentingan aspirasinya, melaksanakan hak dan kewajiban, dan menetralisasi 

perbedaan mereka.
7
  

Pierre-Landell-Mills & Ismael Seregeldin mendefinisikan good 

governance sebagai penggunaan otoritas politik dan kekuasaan untuk mengelola 

sumber daya demi pembangunan sosial ekonomi. 

Sedangkan Robert Charlick mengartikan good governance sebagai 

pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan 

peraturan dan/atau kebijakan yang absah demi untuk mempromosikan nilai-nilai 

kemasyarakatan. 

                                                           
6 Asmawi Rewansyah. 2010. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Good Governance. Jakarta. Yusaintanas 

Prima. Hal. 80 
7 Ibid. Hal 82 



 

Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan 

kepemerintahan. Ada tiga pilar governance, yaitu pemerintah, sektor swasta dan 

masyarakat. Sementrara itu, paradigma pengelolaan pemerintahan yang 

sebelumnya berkembang adalah government sebagai satu-satunya penyelenggara 

pemerintahan. 

Dengan bergesernya paradigma dari government ke arah governance yang 

menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara 

pemerintah, sektor swasta dan masyarakat madani (civil society), maka 

dikembangkan pandangan atau paradigma baru administrasi publik yang disebut 

dengan kepemerintahan yang baik (good governance). 

Good governance mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif di 

antara negara, sektor swasta, dan masyarakat (civil society). Dalam hal ini 

kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip 

profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, 

efektifitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. 

Seperti disampaikan Bob Sugeng Hadiwinata, asumsi dasar good governance 

haruslah menciptakan sinergi antara sektor pemerintah (menyediakan perangkat 

aturan kebijakan), sektor bisnis (menggerakkan roda perekonomian), dan sektor 

civil society (aktivitas swadaya guna mengembangkan produktivitas ekonomi, 

efektivitas dan efisiensi).
8
 

                                                           
8 Panji, Santosa. 2012. Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance.  Bandung. Rafika Aditama. 

Hal 130-131. 



 

   Syarat terciptanya good governance yang merupakan prinsip dasar 

meliputi :
9
  

1. Partisipatoris : peraturan yang melibatkan unsur masyarakat. 

2. Rule of law : harus ada perangkat hukum yang menindak para pelanggar 

dan tidak tebang pilih. 

3. Transparansi : adanya keterbukaan masyarakat untuk memperoleh 

informasi dan pelayanan publik. 

4. Responsiviness : adanya timbal balik yang dibutuhkan oleh masyarakat 

terhadap lembaga publik. 

5. Konsensus : adanya musyawarah terhadap masyarakat jika terjadi 

perbedaan kepentingan. 

6. Persamaan hak : adanya jaminan hak terhadap seluruh lapisan 

masyarakat. 

7. Efektivitas dan efisiensi : kebijakan atau peraturan yang dibuat harus 

efektiv dan efisien bagi masyarakat, swasta dan pemerintah. 

8. Akuntabilitas : adanya pertanggungjawaban terhadap instansi pemerintah 

terhadap kebijakan yang telah dibuat. 

Implementasi dari seluruh prinsip yang telah disebutkan diatas harus benar-

benar terlaksana, karena dari prinsip-prinsip tersebut sangat dibutuhkan untuk 

menciptakan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang 

bersih (clean governance). Pemerintah akan dapat melaksanakan fungsinya 

dengan baik jika menciptakan suatu sistem yang kooperatif dengan pendekatan 

pelayanan publik yang relevan bagi masyarakat. 

                                                           
9 Ibid. 



 

Menurut Institute on Governance (1996), sebagaimana yang telah dikutip 

Nisjar untuk menciptakan good governance perlu diciptakan hal-hal sebagai 

berikut : 

1. Kerangka kerja tim antar organisasi dan wilayah 

2. Hubungan kemitraan terhadap semua sektor. 

3. Pentingnya tanggungjawab bersama untuk mencapai tujuan. 

4. Adanya dukungan, imbalan, dan keberanian untuk menanggung resiko. 

5. Pelayanan publik yang berorientasi terhadap masyarakat. 

2.3 Konsep Networking Governance 

Dalam sub-bab ini penulis akan memaparkan sebuah konsep networking 

governance dimana tidak hanya aktor pemerintah (state) yang memiliki otoritas 

dalam melaksanakan kewenangannya tetapi melibatkan aktor swasta (privat) dan 

masyarakat (civil society). Maka dari itu untuk menjawab permasalahan yang ada 

dalam rumusan masalah diatas. Networking Governance adalah suatu kerja sama 

antara pemerintah dengan sektor swasta masyarakat dalam basis jejaring untuk 

penyelenggaraan pemerintahan (Pratikno). Dalam kaitannya untuk menciptakan 

pemerintahan yang baik (good governance), ada tiga pilar yang terlibat yaitu 

sektor pemerintah, sektor swasta dan masyarakat madani (civil society). Dari 

ketiga pilar tersebut bagaimana menjalin sinergi untuk menciptakan pemerintahan 

yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance). 

Ide atau gagasan tentang governance merupakan respon dari gagalnya 

gagasan government yang menempatkan pemerintah sebagai pemain utama atau 

pengendali dari sebuah sistem yang memiliki keotortarianisme penuh dalam 



 

segala aktor dengan regulasi. Maka dari itu yang membedakan dengan gagasan 

government yang menjadi rule dan regulator, ide atau gagasan governance ini 

menempatkan pola kepemerintahan antara masyarakat, swasta dan civil society 

melalui mekanisme yang demokratis.
10

 

 Dalam konteks inilah kemudian terletak pentingnya pola hunungan 

jaringan pemerintahan yang berbasis pada  ”network” (networking governance) 

sebagai salah satu alternatif untuk keluar dan menemukan titik permasalahan 

untuk dapat ditemukan jalan keluar agar dapat keluar dari keterbatasn mengelola 

hubungsn ysng berbasis legal formal (Pratikno dkk, 2007). Tata kelola jaringan 

antar aktor tersebut (network governance) menjadi salah satu alternatif dalam pola 

pengelolaan hubungan antar aktor dalam posisi sederajad, tanpa adanya hirearki 

yang ketat seperti yang diatur dalam kerangka legal formal, serta adanya 

keterkaitan bersama dalam menjalin hubungan dalam segala kator yang terlibat 

Keith G. Provan dan Kenis mengartikan bahwa:
11

 

Network governance merupakan jaringan yang terdiri dari berbagai 

interaksi antar anggota, fokus pada urusan pemerintahan yang melibatkan 

fungsi institusi dan struktur yang berwenang dan kolaborasi untuk 

mengalokasikan sumber daya dan mengkoordinasikan serta 

mengendalikan aksi bersama seluruh jaringan secara keseluruhan 

Maka dari itu dalam tatanan konsep good governance menempatkan 

semua aktor pemerintah, masyarakat dan swasta menjadi horizontal atau setara, 

sehingga tidak ada pihak yang mempunyai keotoritarianisme penuh. Dalam 

                                                           
10 Pratikno. 2007.  Kerjasama Antar Daerah. Yogyakarta. Jogja Global Media. Hal 18 
11 Alter dan Hage dalam Keith G. Provan dan Patrick Kenis. 2011. Modes of Networking Governance; 

Structure, Management and Effectiviness. Jurnal of Public Administration Research and Theory, University 

of Alaska Anchorage. Hlm 231 



 

bukunya Pratikno ada tiga isu yang dibangun dalam pengembangan jaringan 

pemerintahan diantaranya;
12

 

1) Kerjasama dalam pelayanan publik, beberapa hal yang bisa dikemukakan 

dalam pelayanan publik diantaranya; 

a) Kerjasama penyediaan pelayanan umum 

b) Kerjasama pembinaan SDM 

c) Kerjasama inovasi manajemen dan teknologi 

d) Kerjasama pelayanan darurat. 

2) Kerjasama pengembangan ekonomi 

3) Kerjasama pengelolaan lingkungan. 

 Seperti yang telah dijelaskan pada jurnal yang ditulis oleh Anna Steinkamp di 

Humboldt-Viadrina School of Governance, Berlin, memaparkan tentang konsep 

networking governance yang berjudul Governance Models of International 

Networking of Cultural Cooperation tentang indikator dan karakteristik dalan 

konsep networking governance ada 9 berikut diantaranya;
13

 

1. Struktur; adanya struktur lembaga yang mengikat secara legal-formal. 

2. Sumber Daya Manusia; perlunya SDM yang unggul dan berkarakter. 

3. Komunikasi; adanya jalinan komunikasi yang baik dalam semua aktor 

yang terlibat. 

4. Modal Sosial; perlunya modal sosial seperti kepercayaan, norma 

dalam sebuah jaringan pemerintahan yang dapat meningkatkan 

efisiensi jaringan. 

                                                           
12 op. cid . Hal 40 
13 Anna Steinkamp. 2013. Governance Models of International Network of Cultural Coorperation. 

Humboldt-Viadrina School of Governance. Berlin. Hal 54. 



 

5. Keterampilan dan Kemampuan; harus adanya keterampilan dan 

kemampuan yang lebih dalam sebuah jejaring pemerintahan. 

6. Kinerja; perlu adanya kinerja yang kompeten secara proffesional 

dalam jaringan yang telah telah dibentuk. 

7. Keragaman; adanya keragaman karena agar bisa memutus dan 

mendengarkan aspirasi tidak secara sepihak. 

8. Inovasi; mampu menciptakan inovasi kebijakan yang memudahkan 

dalam kinerja manusia 

9. Legitimasi; adanya pengesahan dalam setiap aktor. 

 Dengan adanya karakteristik dan indikator dalam tulisannya Anna Steinkamp 

yang telah disebutkan diatas mampu menciptakan sinergitas antar aktor 

pemerintah, swasta dan masyarakat yang efektif dan efisien sehingga berdampak 

positif bagi keberlanjutan pola korelasinya.  

 Selain itu mereka juga menegaskan bahwa jaringan pemerintahan yang efektif 

harus memiliki srtuktur bangunan yang responsifitas yang baik terhadap jaringan 

keduanya yaitu sektor internal (dalam lembaga pemerintah) dan sektor eksternal 

(luar lembaga pemerintah). Maka dari itu dengan adanya sinergitas akan 

menciptakan dampak yang berarti, untuk dampak yang ditumbulkan dari 

sinergitas tersebut ada beberapa contoh model berikut diantaranya;
14

 

a. Pengkoordinasian yang tepat dan proffesional dalam menentukan 

agenda dan memecahkan masalah. 

b. Efektifnya dalam memenajemen sumber daya manusia dalam sebuah 

kelompok sehingga mampu beradptasi dan berinovasi. 

c. Meningkatkanya dalam memanajemen permasalahan untuk mencapai 

tujuan dan cita-cita. 

                                                           
14 Ibid. Hal 59 



 

d. Sukses meningkatkan visibilitas jaringan antar aktor. 

e. Dapat meminimalisasi dalam segi financial. 

f. Terciptanya evaluasi yang efektif dalam menemukan solusi. 

Dalam kaitannya fokus penulis tentang  “Relasi Antar Aktor Dalam 

Tata Kelola Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Rembang”, maka disini 

yang menjadi aktor sebagai pemerintah selaku regulator adalah a). Pemerintah 

daerah  (Kepala daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang serta 

DPRD);  b). Sektor swasta (bakul ikan) atau aktor yang menciptakan lapangan 

pekerjaan, pendapatan dan yang mengendalikan perekonomian; c). Aktor  

masyarakat (civil society) adalah mereka yang terlibat selaku penerima kebijakan 

serta sebagai subyek atau aset yang memberikan pendapatan pemerintah dari 

sektor kelautan dan perikanan serta berperan memfasilitasi interaksi sosial politik. 

Bagan 2. 1 Aktor 

 

 

 

 

 

 

Dalam kaitannya relasi antar aktor yang menyebutkan ada tiga sektor yaitu 

pemerintah, pelaku ekonomi (economi society/privat) dan masyarakat madani 

(civil society) haruslah saling bersinergi untuk menciptakan good governance. 

Perusahaan Pengolah 

Perikanan 

Bakul atau pedagang 

ikan 

Nelayan 

Pembudidaya 

Perikanan 

Aktor 
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 (State) 
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(Economy Society) 

Masyarakat  

(Civil Society) 

Kepala Daerah 

DPRD 

Dinas Kelautan dan 

Perikanan Rembang 

Sumber : Olahan Penulis 



 

Pemerintahan yang baik haruslah yang sehat karena mampu mengemban visi, misi 

dan aspirasi masyarakat. Governance atau Good Governance dikatakan mampu 

jika memenuhi beberapa syarat diantaranya komponen terintegrasi, seimbang dan 

saling ketergantungan. Dan berikut peran masing-masing sektor yaitu:
15

 

1. The State (Pemerintah) meletakkan dasar bagi equity, justice, dan peace, 

creating a conducive political and legal environment. 

2. The Private sector (Swasta) meletakkan dasar-dasar economic growth, job 

opportunities and development. 

3. The Civil Society (Masyarakat) meletakkan dasar bagi liberty, equality, 

responsbility and self-expressions. 

Bagan 2. 2 Relasi Antar Aktor 

 

 

Sumber : Olahan Penulis. 

 Ketiga komponen aktor tersebut harus mempunyai sinergi yang seimbang 

sehingga tidak ada salah satu pihak yang memiliki peran dominan atau otoriter. 

Korelasi ketiga aktor tersebut dalam sebuah sistem good governance harus benar-

benar menciptakan lingkungan sosial ekonomi yang kondusif dan saling memiliki 

kontrol check and balance antara yang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut 
                                                           
15 Ibid. Hal 88 
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bertujuan untuk menghindari keotoriatan dari salah satu pihak terhadp pihak 

lainnya. Good Governance akan terwujud apabila terjadi keseimbangan peran dari 

ketiga komponen tersebut.  

Setiap pelaku good governance memiliki peran dan fungsi dalam mencapai 

tujuan penyelanggaraan pemerintahan yang baik diantaranya; a) Negara 

(pemerintah) berperan menciptakan regulasi dan melaksanakan kondisi 

lingkungan politik yang baik dan kondusif dalam tata kelola negara untuk 

mencapai tujuan pembangunan yang baik guna kepentingan nasional; b) Swasta 

berperan menciptakan pekerjaan dan pendapatan. Peran swasta sangat penting 

karena sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah dan masyarakat dan 

pertumbuhan ekonomi nasional; c) Masyarakat berperan dalam memfasilitasi 

interaksi sosial dan politik, memobilisasi lembaga masyarakat dalam berperan 

serta dalam kegiatan ekonomi sosial dan politik.
16

 

2.4 Alur Pemikiran 

 Alur penelitian ini adalah melakukan rumusan masalah dengan teori serta 

konsep yang telah digunakan yaitu teori good governance dan konsep jaringan 

atau relasi antar aktor. Dengan menggunakan teori dan konsep tersebut dapat 

ditarik hasil kesimpulan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

melalui sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Rembang, berikut ini adalah 

skema bagan alur pikir penelitian: 
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Bagan 2. 3 Alur Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Sumber: Olahan Penulis, 2017 

 

1. Kabupaten Rembang memiliki nilai tertinggi 

sektor kelautan dan perikanan se-Jawa 

Tengah pada Tahun 2014-2015 
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menggunakan alat tangkap illegal 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Bab ketiga ini akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang 

akan digunakan peneliti dalam menganalisis sebuah program tentang peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Metodologi tersebut tersusun dari jenis 

penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis data, serta teknik analisis data. 

Langkah-langkah di dalam metodologi tersebut akan digunakan sebagai acuan 

dalam proses penilitian dan penyususnan hasil sehingga diperolah tujuan 

penelitian secara tepat. 

3.1 Jenis Penelitian 

 Beberapa penelitian terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya secara umum dapat dilihat bahwa 

pendekatan yang digunakan mayoritas berbentuk kuantitatif. Dengan hanya 

memprioritaskan pendekatan ini, maka fenomena kualitatif dari kebijakan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di lapangan belum sepenuhnya tergali. Akhirnya 

yang muncul hanyalah angka semu yang sesungguhnya tidak berarti untuk 

mewakili sebuah kebijakan. Dari pernyataan tersebut peneliti akan menggunakan 

metode kualitatif dalam menganalisis sebuah dampak dari program untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

 Metode penelitian kualitatif dapat menemukan apa yang sedang terjadi dan 

membuktikan apa yang telah ditemukan. Glaser dan Straus (1967:3) menjelaskan 

bahwa makna dari hasil penelitian harus cocok dan berfungsi. Cocok artinya harus 



 

siap dalam memberi arti dari kategori-kategori (tidak dibuat-buat) dabn 

diimplementasikan serta ditunjukan oleh data hasil studi. Berfungsi (work) artinya 

memberi artian terhadap kategori-kategori harus relevan dan bisa dijelaskan 

perilaku yang distudi.
1
 

 Menurut Denzin dan Lincoln (1998:8), kata kualitatif  menyatakan 

penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat-

tepatnya dalam istilah-istilah kuantitas, jumlah,  intensitas atau frekuensi. 

 Denzin dan Lincoln (1990) dalam Creswell (1998: 15) mengemukakan 

bahwa penelitian kualitatif adalah multimetode dalam fokus, termasuk pendekatan 

interpretif dan naturalistik terhadap pokok persoalannya.penelitian kualitatif 

mencakup pengguanaan dan pengumpulan beragam material empiris yang 

digunakan studi kasus, pengalaman personal, introspektif, kisah hidup, dan teks 

wawancara, observasi, sejarah, interaksional, dan teks visual yang 

mendeskripsikan hal tersebut.
2
 

 Strauss (1990: 17) mengemukakan penelitian kualitatif adalah suatu jenis 

penelitian yang menghasilakan temuan-temuan yang tidak diperoleh oleh alat 

produsedur statistik atau alat-alat kuantifikasi lainnya. Konsep tersebut 

menekankan bahwa penelitian kualitatif  ditandai dengan penggunaan nonstatistik 

(matematika) khususnya dalam analisis data yang berhubungan dengan  

penemuan secara alamiah.
3
  

                                                           
1 Rulam, ahmadi. 2016. Metodologi penelitian kualitatif. Ar-ruz Media. Yogyakarta. Hal 14 
2 Ibid. Hal 15 
3 Ibid. 



 

Creswell (1998: 15) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif adalah  

Suatu proses inkuiri pemahaman  berdasarkan pada tradisi metodologis 

yang jelas tentang inkuisi yang mengeksplorasi masalah sosial atau 

manusia. peneiliti menggambarkan sebuah linguistik, mengkrontruksi 

kata-kata dan melaporakan pandangan informan secara mendetail. 

Creswell juga mengatakan bahwa “penelitan kualitatif sangat cocok untuk 

menyelesaikan masalah yang tidak diketahui variabel-variabel dan perlu 

dieksplorasi”.
4
 

3.2 Lokasi dan Fokus Penelitian 

 Penelitian ini pada intinya dilakukan di Kabupaten Rembang seperti di 

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Tempat Pelelangan Ikan dan stakeholder 

yang terlibat di Kabupaten Rembang karena yang berurusan langsung dan 

bertanggung jawab dalam sektor kelautan dan perikanan. Selain itu untuk 

memperkuat data dan pembahasan dilakukan penambahan obyek penelitian yaitu 

perwakilan dari Pengelola Pelabuhan Perikanan (PPP) Tasik Agung yang 

merupakan tempat pemasukan retribusi terbesar di sektor kelautan dan perikanan 

yang beralamatkan di jalan Dorang No.2 Desa Tasik Agung, Kecamatan 

Rembang, Kabupaten Rembang. Selain itu kegiatan penelitian akan dilakukan di 

DPRD Kabupaten Rembang yang terletak di Jalan Diponegoro No. 90 Rembang. 

Untuk penambahan data penelitian penulis juga melakukan riset di kampung 

nelayan tepatnya di desa Karangharjo Kecamatan Kragan, kabupaten Rembang. 

 Fokus penelitian ini adalah bagaimana relasi atau hubungan antar aktor 

pemerintah, swasta dan masyarakat di Kabupaten Rembang untuk meningkatkan 

                                                           
4 Ibid. Hal 16 



 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam sektor kelautan dan perikanan beserta 

Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang berkaitan. dan dari sektor swasta 

diantaranya perusahaan pengolah ikan beserta perusahaan lainnya serta dari 

masyarakat yang berkaitan diantaranya bakul ikan, penyedia tempat ikan (basket) 

untuk proses lelang, dan perusahaan es batu. Selain itu sebagai penyeimbang 

harus mendapatkan informasi dari ketua asosiassi nelayan daerah Kabupaten 

Rembang dalam hal kaitannya pengoptimalan potensi yang harus benar-benar 

dimanfaatkan oleh pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Sehingga dengan fokus yang dilakukan tersebut dapat mengetahui 

strategi pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari 

sektor kelautan dan perikanan yang dilakukan dari segenap pengampu kebikjakan 

dan stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan aset serta pihak yang mampu 

mengkritisi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. 

3.3 Jenis Data 

 Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif ini mempunyai dua jenis data 

yaitu data primenr dan data sekunder. Kedua data tersebut saling menjunjung satu 

sama lain terutama data sekunder yang bersifat menguatkan data primer. Berikut 

ini adalah penjelasan lengkap data primer dan data sekunder: 

1. Data primer adalah data yang berasal dari teks wawancara yang diperoleh 

melalui kegiatan wawancara dari informan yang merupakan sampel dalam 



 

kegiatan penelitian. Data tersebut dapat diperoleh dengan cara merekam 

menggunakan alat dan dicatat manual oleh peneliti.
5
 

2. Data sekunder merupakan data-data yang sudah ada, dan dapat diperoleh 

oleh peneliti dengan cara membaca, melihat, dan mendengarkan. Biasanya 

data sekunder berasal dari data-data primer yang sudah diolah oleh peneliti 

sebelumnya. Termasuk dalam kategori data tersebut ialah: 1) data bentuk 

teks: dokumen, pengumuman, surat-menyurat, dan spanduk; 2) data 

bentuk gambar: foto, animasi, dan biboard; 3) data bentuk suara: hasil 

rekaman kaset; 4) kombinasi teks, gambar dan suara: film, vidio, iklan di 

televisi.
6
   

Melalui pengolahan jenis data kedalam primer dan sekunder peneliti akan 

lebih detail dalam  strategi pencarian data-data untuk memperkuat referensi 

penelitian. Karena penelitian kualitatif ini hanya menggunakan sumber primer 

saja yang berasal dari wawancara kepada informan dirasa kurang lengkap tanpa 

mencari data penunjang yaitu data sekunder berupa dokumentasi baik berupa 

tuliasn atau visual. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Data merupakan hal yang terpenting dalam melakukan penelitian 

kualitatif. Melalui metode pengumpulan tertentu dan analisa dapat menghasilkan 

sesuatu. Dalam penelitian kualitatif digunakan cara pengumpulan data yang 

umum digunakan yaitu: dengan metode wawancara, observasi, dokumentasi, serta 
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6 Ibid 



 

metode-metode baru seperti metode bahan visual dan metode penulusuran 

internet.
7
 Namun jika dicermati penggunaan teknik pengumpulan data disesuaikan 

dengan kebutuhan penelitian. Penelitian kualitatif lebih fleksibel dari penelitian 

kuantitatif. Perlu ditekankan dalam metode kualitatif lebih diutamakan kelainan 

situasi tanpa adanya rekayasa yang harus dipaksakan. Sehingga penggunaan 

teknik pengumpulan data juga harus alamiah tanpa harus dipaksakan untuk 

menggunakan keseluruhan teknik tersebut. 

3.4.1 Pengamatan (Observasi) 

 Pengamatan merupakan bagian penting dalam melakukan penelitian 

kualitatif. Dengan observasi, peneliti dapat mendokumentasikan dan 

merefleksikan secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian 

(Burns, 1990:80). Observasi ialah metode atau cara-cara menganalisis dan 

mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat 

atau mengamati individu-individu atau kelompok secara langsung (Ngalim 

Purwanto, 1985). Metode ini digunakan untuk melihat secara langsung keadaan di 

lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang 

permasalahan yang diteliti.
8
  

 Dari pemaparan diatas dapat dipahami bahwa observasi merupakan salah 

satu metode pengumpulan data dimana peneliti melihat, mengamati, secara visual 

sehingga validitas data sangat tergantung pada kemampuan observer. Apabila 

orang yang melakukan observasi subjektivitasnya sangat tinggi, hal ini akurasi 

                                                           
7 M. Burhan Bungin. 2015. Penelitian Kualitatif. Jakarta. Prenada Media Group. Hal 110 
8 Basrowi & Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta. Rineka Cipta. Hal 93-94. 



 

data sangat terganngu, sehingga harus diadakan lebih dari satu orang yang 

melakukan observasi dalam satu fenomena, dan bisa diukur reliabilitas antar 

observer atau relibilitas antarrater.
9
 

 Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu 

proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis 

dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses pengamatan dan 

proses ingatan. Observasi dilakukan dengan melibatkan diri secara aktif dengan 

aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat yakni tinggal di 

lokasipenelitian dalam waktu yang relatif cukup lama, sehingga mengetahui 

secara langsung aktivitas dan interaksi masyarakat dalam hal yang diteliti.
10

 

Dengan melakukan observasi hal-hal yang sekiranya ada kaitannya dengan 

masalah yang diteliti, setelah itu dimulai dengan mengidentifikasi aspek-aspek 

yang menjadi pusat perhatian, kemudian dilakukan pembatasan objek pengamatan 

dan dilakukan pencatatan. Dengan mencatat tingkah laku dan ekspresi mereka 

yang timbul secara wajar atau tanpa dibuat-buat, teknik observasi menjamin 

proses pengukuran (evaluasi) itu tanpa merusak atau mengganggu kegiatan-

kegiatan dari kelompok atau individu-individu yang diamati.
11

 

 Observasi menekankan penelitian mendalam terhadap subjek penelitian, 

seperti perilaku subjek selama pengambialn data, interaksi subjek dengan peneliti 

dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga memberikan data tambahan terhadap 

hasil pengambilan data. Observasi penelitianini dilakukan diberbagai tempat yang 

                                                           
9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 Ibid. Hal 95 



 

dianggap tempat teesebut menjadi objek penelitian. Objek penelitian khususnya 

berada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang. 

3.4.2 Wawancara 

 Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, 

yaitu pewawancara (interview) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang 

diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Maksud 

diadakannya wawancara seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985: 266) 

antara lain: motivasi, tuntutan, dan kepedulian, merekonstruksi kebulatan-

kebulatan harapan pada masa yang akan mendatang; memverifikasi, mengubah 

dan memperluas informasi dari orang lain baik manusia maupun bukan manusia 

(triangulasi); dan memverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang 

dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.
12

 

 Jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara 

terstruktur atau seringkali disebut wawancara yang berfokus dikalangan peneliti 

kualitatif. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya 

menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan.
13

  

 Maka dari itu wawancara terstruktur menyususn pertanyaan-pertanyaan 

secara ketat, jenis ini dilakukan pada situasi jika seluruh sampel yang representatif 

ditanyai dengan pertanyaan yang sama dan hal ini penting sekali. Semua subjek 

dipandang mempunyai kesempatan yang sama untuk menjwab pertanyanyaan 

yang diajukan. Keuntungan wawancara terstruktur ialah jarang mengadakan 
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pendalaman pertanyaan yang dapat mengarahkan yang diwawancarai agar jangan 

sampai berdusta. 

Tabel 3. 1 Daftar Informan Wawancara 

Interview Guide 

No 
Aktor Pemerintah dan 

Jabatan 

Aktor Swasta/pihak 

lain  

Masyarakat dan 

Jabatan 

1 

Budiono 

(Kasubbag Sekretaris Dinas 

Kelautan dan Perikanan 

Rembang) 

Nur Arif 

(Bakul Ikan) 

Karwadi 

(Nelayan tradisional) 

2 

Joko Purnomo 

(Anggota DPRD Rembang 

Komisi B) 

Harmini 

(Perusahaan Es 

Batu) 

Marsiti 

(Istri Nelayan) 

3  

Juwadi 

(Penyedia tempat 

ikan (basket) untuk 

melelang)  

Suyoto  

(Ketua Asosiasi 

Nelayan Rembang) 

4  
Jaswadi 

(Perusahaan Air) 

Warnadi 

(Nelayan Pursein) 

5   
Tasmuri  

(Nelayan Cantrang) 

6   
Dasar 

(Majikan Pursein) 

Sumber : Olahan Penulis, 2017 

3.4.3 Dokumentasi 

 Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan 

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga 

akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode 

ini hanya menggunakan data yang sudah ada seperti indeks prestasi, jumlah anak, 

pendapatan, jumlah penduduk dan sebagainya.
14

 

                                                           
14 Ibid. Hal 158 



 

 Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia 

dalam catatan dokumen. Dalam penelitian sosial, fungsi data yang berasal dari 

dokumntasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi 

data primer yang diperoleh melalui penelitian mendalam. 

 Guba dan Lincoln (1981: 228) mendefinisikan dokumen dan record adalah 

dokumen merupakan bahan tertulis ataupun film sedangkan record ialah 

pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan 

pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting. Dalam penelitian ini penulis 

dapat menghimpun data melalui dokumen resmi yang dimiliki oleh instansi yang 

dituju sebagai narasumber. 

3.5 Teknik Analisa Data 

 Rancangan analisis adalah berbagai alat analisis data penelitian agar 

rumusan masalah penelitian dapat dipecahkan, hipotesis penelitian dapat 

terpecahkan, hipotesis penelitian dapat dibuktikan atau diuji, dan akhirnya tujuan 

penelitian dapat tercapai. Maka dari itu teknik dalam analisis data penelitian harus 

diperiapkan atau direncanakan secara seksama. 

 Penyusunan rancangan alat analisis data penelitian terdapat dua faktor, 

yaitu pertama rancangan penelitian sendiri dan yang kedua adalah jenis data 

penelitian yang telah diperoleh. Adapun pengertian analisis data adalah: analisis 

data disebut pula pengolahan data dan penafsiran data. Analisis adalah rangkaian 

kegiatan penelaahan, pengelompokkan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi 



 

data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah (Brannen. 

Julia, 2008)
15

 

 Pada prinsipnya analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan 

proses pengumpulan data. Teknik analisis yang dilakukan dengan menggunakan 

teknik analisis yang dikemukanan oleh Miles dan Huberman (1992) mencakup 

tiga rangkaian yaitu: 1) reduksi data; 2) penyajian data; 3) penarikan kesimpulan 

(verifikasi). 

Bagan 3. 1 Alur Analisa Data 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Olahan Penulis, 2017 

a) Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, 

pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini 

berlangsung selama penelitian dilakukan,dari awal sampai akhir penelitian. Pada 

awal misalnya; melalui kerangka konseptual, permasalahan pendekatan, 

pengumpulan data yang diperoleh. Selama pengumpulan data, misalnya membuat 

                                                           
15 Munawaroh.2012. Panduan Memahami Metodologi Penelitian. Malang. Intimedia. Hal 83 

Koleksi Data Displai Data 

Reduksi Data 

Pemaparan 

Kesimpulan 



 

ringkasan, kode, mencari tema-tema, menulis memo, dan lain-lain. Reduksi 

merupakan bagian dari analisis, bukan terpisah. Fungsinya untuk menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik dan menjadi data yang valid. 

b) Penyajian Data 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk 

penyajian antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. 

Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. 

c) Menarik Kesimpulan 

Menarik kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi 

yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-

makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya 

sehingga validitasnya terjamin.  

 



 

BAB IV 

SEKILAS TENTANG GAMBARAN UMUM TATA KELOLA KELAUTAN 

DAN PERIKAN DI KABUPATEN REMBANG DAN PEMETAAN ANTAR 

AKTOR 

Bab ini akan menjelaskan sekilas mengenai gambaran umum dan 

pemetaan antar aktor dalam tata kelola kelautan dan perikanan di Kabupaten 

Rembang. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai tata kelola kelautan dan 

perikanan di Kabupaten Rembang, dimana hal tersebut sangat memberikan andil 

dalam pelaksanaan penelitian terutama dalam pengambilan data, dalam hal ini 

untuk menetukan teknik pengambilan data yang digunakan terhadap suatu 

masalah yang diteliti.  

Dalam hal ini kaitannya tentang tata kelola kelautan dan perikanan di 

kabupaten Rembang yang baik penulis akan menyajikan regulasi yang terkait tata 

kelola tersebut sebagai pijakan sehingga tidak keluar kejalur hukum yang salah. 

Terkait tata kelola kelautan dan perikanan di Kabupaten Rembang yang menjadi 

payung hukum adalah UU No 23 Tahun 2014 tentang “Pemerintahan Daerah dan 

Permen KP No 71 Tahun 2016 tentang “Jalur Penangkapan Ikan dan 

Penenmpatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara 

Republik Indonesia”. Subbab ini juga akan menjelaskan sekilas mengenai 

pemetaan antar aktor atau siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam tata kelola 

kelautan dan perikanan di Kabupaten Rembang. 

 



 

4.1 Sekilas Tentang Gambaran Umum Tata Kelola Kelautan dan Perikanan 

di Kabupaten Rembang berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 

Subbab ini akan menjelaskan sekilas tata kelola kelautan dan perikanan di 

Kabupaten Rembang ditinjau dalam aspek regulasi atau Undang-undang No 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan regulasi yang ada dalam 

menciptakan tata kelola kelautan dan perikanan yang baik Undang-Undang No 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, regulasi tersebut sebagai acuan 

pemerintah Kabupaten Rembang agar memiliki batasan kewenangan dalam 

mengelola kelautan dan perikanan sehingga pemerintah daerah tidak salah jalur 

dalam melaksanakan tata kelola tersebut. 

Undang-Undang terbaru No 23 Tahun 2014 yang membahas tentang 

Pemerintahan Daerah, dalam pasal 11 disebutkan kewenangan Daerah terdiri atas 

urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan 

pemerintahan wajib sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (2), Urusan 

pmerintahan wajib adalah urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan 

urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah bahwa urusan kelautan dan perikanan menjadi urusan 

pemerintahan konkuren (urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah 

pusat, provinsi dan kabupaten) dan menjadi urusan pemerintahan pilihan artinya 

pemerintah pusat tidak serta merta memiliki keotoriatan dalam mengelola 

kelauatan dan perikanan karena urusan kelautan dan perikanan tidak masuk dalam 



 

urusan pemerintahan absolut sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 10 

ayat (1). 

 Kabupaten Rembang memiliki wilayah yang sangat strategis dalam halnya 

mengelola kelautan dan perikanan karena wilayah Rembang utara yang berbatasan 

langsung dengan laut jawa. Oleh karenanya pemerintah daerah Kabupaten 

Rembang masih memiliki kewenangan untuk mengelola dalam halnya urusan tata 

kelola kelautan dan perikanan karena sesuai dengan Pasal 13 ayat (4) yang 

menyebutkan prinsip dan kriteria dalam urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 

 Mengacu pada aspek regulasi UU No 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energi 

dan sumber daya mineral yang dibagi menjadi urusan pemerintahan pusat dan 

provinsi. Dalam halnya kelautan dan perikanan dijelaskan dalam ayat (6) bahwa 

Penentuan daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil 

kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mill 

diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan. 

Oleh karenanya dengan adanya UU No 23 Tahun 2014 tersebut seakan-akan 

memberikan otonomi yang luas untuk daerah tapi faktanya justru adanya 

pengerucutan kewenangan untuk daerah seperti halnya dalam kewenangan daerah 

untuk mengelola kelautan dan perikanan.  



 

 Dengan adanya batasan kewenangan yang telah ditetapkan dalam 

konstitusi, pemerintah daerah terutama pemerintah kabupaten Rembang harus 

benar-benar inisiatif dalam mengambil celah untuk terus mengembangkan potensi 

sumber daya kelautan dan perikanan yang ada sehingga sumber daya alam 

kelautan dan perikanan yang dimiliki pemerintah kabupaten Rembang mampu 

meningkatkan taraf hidup masyarakatnya yang berinteraksi langsung dengan 

dunia kelautan dan perikanan. 

 Kewenangan pemerintah daerah dalam halnya mengelola kelautan dan 

perikanan yang terbatas bukan alasan instansi pemerintah untuk bermalas-malasan 

dalam kinerja untuk mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, masih 

banyak urusan yang diselesaikan pemerintah daerah terutama Dinas Kelautan dan 

Perikanan (DKP) yang memiliki otoritatif dalam mengelola kelautan dan 

perikanan seperti pemberdayaan masyarakat pelaku utama dan pengelolaan 

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang menjadi aset pemerintah daerah dan menjadi 

sumber utama pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) sektor kelautan dan 

perikanan. 

 Adanya revisi terkait urusan pengelolaan sumber daya kelautan tentang 

kewenangan pengelolaan laut oleh daerah yang hanya 0-4 mill yang diukur dari 

bibir pantai wilayah tersebut sampai laut lepas, besar kemungkinan akan 

memengaruhi penurunan secara signifikan pendapatan asli daerah (PAD) wilayah 

tersebut karena mengacu pada regulasi sebelumnya pemerintah daerah memiliki 

kewenangan dalam mengelola kelautan sejauh 12 mill dan sekarang UU No 23 

Tahun 2014 daerah hanya memiliki kewenangan sejauh 4 mill saja. 



 

Bagan 4. 1 Kewenangan Pemerintah Daerah Berdasarkan UU No 23 Tahun 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Olahan Penulis, 2017 

4.2 Sekilas Tentang Tata Kelola Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Jenis 

Alat Penangkapan Ikan  

 Pada subbab ini akan sedikit menjelaskan mengenai tata kelola kelautan 

dan perikanan sesuai dengan alat penangkapan ikan legal dan alat penangkapan 

ikan ilegal yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan negara republik 

Indonesia (WPPNRI). Pada dasarnya alat penangkapan ikan dibedakan menjadi 

dua yaitu alat penangkapan ikan yang diakui pemerintah (legal) dan alat 

penangkapan ikan yang tidak diakui pemerintah (Ilegal)
1
. Berdasarkan regulasi 

yang mengatur yaitu Permen KP (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan) No 

71 Tahun 2016 tentang “Jalur Penangkapan Ikan dan Penenmpatan Alat 

Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia” 

mengenai alat tangkap ilegal karena diklaim merusak dan mengganggu 

                                                           
1 Permen Kp No 71 Tahun 2016 

UU NO 23 

TAHUN 2014 

Urusan Kelautan 
0-4 Mill 

(diukur bibir pantai-laut lepas) 

Kewenangan 

Pemerintah Daerah 

Urusan Konkuren 

(Pembagian Urusan Pusat-Daerah) 

Pengelolaan TPI Pemberdayaan 

Nelayan 
Pemberdayaan 

Pembudidaya 



 

keberlanjutan sumber daya ikan seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal 21 ayat 

(1), tidak hanya itu alat tangkap yang dianggap ilegal juga diklaim pemerintah 

mampu mengancam kepunahan biota, mengakibatkan kehancuran habitat dan 

membahayakan keselamatan pengguna. 

 Permen KP No 71 Tahun 2016 tentang “Jalur Penangkapan Ikan dan 

Penenmpatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara 

Republik Indonesia” tepatnya pada pasal 21 ayat (2) juga menyebutkan jenis-jenis 

alat tangkap yang dianggap ilegal oleh pemerintah diantaranya; a) puket tarik 

yang meliputi dogol, cantrang (trawls) dan payang, b) pukat hela yang meliputi 

hela dasar dan hela tarik, c) perangkap, yang meliputi perangkap ikan peloncat. 

Sedangkan sebaliknya alat penangkapan ikan yang dianggap legal karena diklaim 

mampu menjaga ekosistem biota laut dan dapat menjaga keberlanjutan ekosistem 

laut diantaranya; Pursein, bubu, pancing, jaring insang, trammel net. 

Bagan 4. 2 Alat Penangkapan Ikan Berdasarkan Jenisnya 
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 Nelayan Kabupaten Rembang sendiri memiliki banyak alat penangkapan 

ikan, baik yang alat tangkap ilegal maupun alat tangkap legal. Keberagaman alat 

penangkapan ikan yang dimiliki nelayan Kabupaten Rembang disebabkan banyak 

faktor diantaranya jumlah nelayan yang banyak, musim ikan yang sering berganti 

dan masyarakat nelayan harus menyikapi atau inisiatif terhadap musim itu serta 

tuntuan ekonomi yang semakin sulit yang menyebabkan masyarakat 

menggunakan alat tangkap ilegal yang di larang oleh pemerintah. 

4.3 Pemetaan Aktor Dalam Tata Kelola Kelautan dan Perikanan di 

Kabupaten Rembang 

Subbab ini sedikit akan menjelaskan tentang sekilas pemataan aktor dalam 

tata kelola kelautan dan perikanan di Kabupaten Rembang. Pada subbab 

sebelumnya sedah pernah disinggung mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam 

tata kelola kelautan dan perikanan. Dalam konsep Good Governance ada pihak-

pihak yang berkontribusi dalam tatanan pemerintahan tidak terkecuali dalam tata 

kelola kelautan dan perikanan di Kabupaten Rembang. Sebagaimana yang sudah 

pernah dijelaskan sebelumnya ada tiga pihak dalam menciptakan tata kelola 

kelautan dan perikanan yang baik diantaranya pemerintah, swasta dan masyarakat. 

4.3.1 Pihak Pemerintah 

Dalam menciptakan good governance atau tata kelola kelautan dan 

perikanan di kabupaten Rembang pihak pemerintah yang dimaksud disini adalah 

Dinas Kelautan dan Perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah 

perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yaitu Kementerian Kelautan dan 

Perikanan sebagai bentuk representasi pusat untuk daerah. Dinas Kelautan dan 



 

Perikanan yang membidangi segala urusan kelautan dan perikanan yang ada di 

daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) No. 56 Tahun 2008 

tepatnya pada tanggal 31 Desember 2008. Sebagaimana yang telah dijelaskan 

dalam Perbup tersebut bahwa tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan di 

Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut; 

 Tugas Pokok 

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan 

perikanan berdasarkan atas otonomi daerah dan tugas pembentukan. 

 

 Fungsi  

a. Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan. 

b. Penyelenggaraan urursan pemerintahan dan pelayanan umum 

bidang kelautan dan perikanan. 

c. Pembinaan dan pelaksaan tugas bidang perikanan tangkap, 

perikanan budidaya, bina usaha dan pemasaran serta 

pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan dan 

perikanan. 

d. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas. 

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang 

kelautan dan perikanan. 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.  

 

 Uraian Tugas 

a. Merencanakan program kerja di bidang kelautan dan perikanan 

sebagai pedoman pelaksaan tugas. 

b. Merumuskan sasaran program kerja di bidang kelautan dan 

perikanan guna menentukan prioritas program. 

c. Menjabarkan kebijakan staregis pemerintah daerah di bidang 

kelautan dan perikanan guna menentukan sasaran kebijakan. 

d. Menyususn kebijakan bidang kelautan dan perikanan sebagai 

bahan kebijakan atasan dan pedoman pelaksanaan tugas. 



 

e. Melakasanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi 

terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas. 

f. Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas 

kepada bawahan. 

g. Menelaah, menyusun dan merumuskan peraturan perundang-

undangan di bidang kelautan dan perikanan. 

h. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum 

bidang kelautan dan perikanan. 

i. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi bidang kelautan 

dan perikanan. 

j. Menyelenggarakan tugas bidang perikanan tangkap, perikanan 

budidaya, bina usaha dan pemasaran serta pengawasan dan 

perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan. 

k. Menyelenggarakan pelayanaan administrasi bidang kelautan 

dan perikanan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang 

ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. 

l. Menyelenggarakan kesekretariatan dinas. 

m. Menyelenggarakan kegiatan teknis fungsional kegiatan 

fungsional di bidang kelautan dan perikanan. 

n. Melaksankan pembinaan teknis dan administrasi serta 

mengendalikan UPT. 

o. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan dalam rangka 

pembinaan karir. 

p. Menyelenggarakan pelaksaan monitoring, evaluasi dan 

pelaporan bidang kelautan dan perikanan. 

q. Memberikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun 

tertulis sebagai bahan masukan atasan. 

r. Melaporkan pelaksaan tugas sebagai pertanggungjawaban 

kepada atasan. 

s. Melaksakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang 

berhubungan dengan tugas dinas. 
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4.3.2 Pihak Masyarakat  

Subbab ini akan sedikit menjelaskan tentang pihak masyarakat yang 

terlibat dalam tata kelola kelautan dan perikanan di Kabupaten Rembang. pihak 

masyarakat kelautan dan perikanan atau yang bisa disebut masyarakat pelaku 

utama kelautan dan perikanan adalah nelayan. Nelayan sering disebut sebagai 

masyarakat utama kelautan dan perikanan karena mereka secara langsung terlibat 

dalam aktivitas kelauatn dan perikanan.  

Masyarakat pelaku utama identik dengan kemiskinan, banyak hal yang 

menyebabkannya antara lain kurangnya modal yang dimiliki para nelayan, 

Kasi Sarpras Budidaya 

Tri Suphiati Rejeki, S.P 

Kasi Produksi Budidaya 

Abu R 

osidin, S.P 

Kepala Dinas 

Ir. Suparman, M.M 

Kelompok Jabatan 

Fungsional 

Sekretaris 

Ir. Budiyono  
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c. Novi Yudianti, S.Pi, M.T.M. Sc. 
Kasubbag Umum dan Kepegawaian 

Mariadi, S.E 

Kabid Kenelayanan 

Ir. Pamudji 

Kasi Perlindungan dan 

Pemberdayaan Nelayan 

Ir. Emma Wijayanti 

Kasi Produksi dan 

Sarpras Kenelayanan 

Djumadi, S.P 

Kabid Perikanan 

Budidaya 

Ir. M. Soyan Cholid 

Kabid Binus dan 

Peningkatan Daya Saing 

M.Boman Mardanu, S.pi 

 

Kasi Pengelolaan dan 

Peningkatan Daya Saing 

Bambang Supradono, S.p. 

 

Kasi Kemitraan dan 

Pemasaran Produksi 

Perikanan 

Sugiyarto, S.pi. 

KA. UPT PPUP 

Sahroni, S.pi. 



 

rendahnya teknologi yang dimiliki, rendahnya akses pasar, dan rendahnya 

partisipasi masyarakat dalam pengeololaan sumber daya alam. Selain itu terdapat 

penyebab lain yang bersifat non ekonomi, atau biasa desebut faktor sosial seperti 

pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi, rendahnya tingkat pendidikan, dan 

rendahnya tingkat kesehatan serta alasan lain seperti sarana dan prasarana umum 

di wilayah pesisir. Kurangnya perencanaan spasial yang mengakibatkan timpang 

tindihnya dan kerusakan lingkungan.  

Terkait tata kelola kelautan dan perikanan yang sangat berpengaruh dalam 

tingginya nilai pendapatan yang dihasilkan TPI di Kabupaten Rembang yang 

menyebabkan Kabupaten Rembang memiliki nilai tertinggi dalam sektor kelautan 

dan perikanan di seluruh Jawa Tengah adalah nelayan pursein dan nelayan 

cantrang. Penyebab mereka diklaim sangat berpengaruh dalam tingginya nilai 

sektor kelautan dan perikanan adalah pendapatan dari alat tangkap tersebut 

sangatlah besar  

Bagan 4. 4 Masyarakat Pelaku Utama 

 

       Sumber : Olahan Penulis, 2017 

Nelayan dan profesi yang berkaitan dengan aktivitas kelautan dan perikanan 

menjadi profesi yang banyak di geluti oleh masyarakat pesisir kabupaten 
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Rembang karena kondisi geografis wilayah kabupaten Rembang sangat berpotensi 

dalam dunia kelautan dan perikanan maka sebagian masyarakat yang tinggal 

dipesisir memanfaatkan hal tersebut sebagai salah satu mata pencaharian utama, 

ini dibuktikan dengan jumlah tenaga kerja nelayan yang terdata di Dinas 

Kependudukan dan Pencataan Sipil mencapai 18.243 pekerja dari total 

keseluruhan jumlah pekerja di kabupaten Rembang 624.146  pada tahun 2016
2
. 

Grafik 4. 1 Jumlah Masyarakat Kelautan dan Perikanan 

 

Sumber : Olahan Penulis, 2017 

Dengan jumlah sumber daya manusia yang berprofesi sebagai nelayan yang 

terdata di Dinas Kelautan dan Perikanan mencapai 24.508 orang, dengan armada 

kapal mencapai 3.895 serta alat tangkap kisaran berjumlah 9.819 buah dan jumlah 

pemilik tambak garam 1.041 dengan melibatkan pekerja tambak garam sekitar 

4.086 orang pada tahun 2015 yang tersebar merata disekitar wilayah pantura 

kabupaten Rembang.
3
 

                                                           
2 http://dindukcapil.rembangkab.go.id/data/pekerjaan. Diakses pada tgl 11-07-2017. Pkl 13.11WIB 
3 Dinas Kelautan dan Perikanan Rembang 
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4.3.3 Pihak Swasta 

 Subbab ini sedikit akan menjelaskan mengenai pihak swasta berdasarkan 

kajian good governance. Dalam tata kelola kelautan dan perikanan di Kabupaten 

Rembang, tidak ada pihak swasta yang terlibat dalam tingginya nilai pendapatan 

yang dihasilkan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) kabupaten Rembang di Jawa 

Tengah yang berdampak pada tingginya nilai Pendapatan Asli Daerah sektor 

kelautan dan perikanan di Kabupaten Rembang. pihak swasta disini hanya 

digunakan sebagai alat atau pisau analisis dalam kajian tata kelola kelautan dan 

perikanan bedasarkan kajian Good Governance.  

Penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya ada pihak bakul dan 

penyedia fasilitas umum di TPI, dalam tata kelola kelautan dan perikanan di 

Kabupaten Rembang penyedia fasilitas umum di TPI disini adalah masyarakat 

yang berkontribusi dalam terciptanya tujuan tata kelola kelautan dan perikanan 

yang baik dan mampu mengimbangi peran relasi antar aktor masyarakat serta 

pemerintah agar keduanya tidak saling mendominasi atau keotoriatan dalam tata 

kelola kelautan dan perikan di Kabupaten Rembang. 

Pihak bakul dan penyedia fasilitas TPI selain mampu menciptakan 

keseimbangan dalam tata kelola kelautan dan perikanan yang baik, pihak bakul 

dan penyedia fasilitas di TPI disini juga berkontribusi menciptakan pekerjaan dan 

pendapatan. Keberadaan mereka sangat penting karena sebagai sumber 

pendapatan bagi pemerintah dan masyarakat serta mampu menciptakan 

pertumbuhan ekonomi daerah. 



 

Keterlibatan mereka dalam tata kelola kelautan dan perikanan di 

Kabupaten Rembang yang berdampak pada sektor pendapatan asli daerah sektor 

kelautan dan perikanan biasanya menyuplai kebutuhan masyarakat pelaku utama 

yaitu nelayan dalam menjalankan akitivitasnya saat proses pelelangan saat 

menggunakan fasilitas TPI seperti tempat untuk mewadahi ikan (basket) serta 

menyediakan kebutuhan perbekalan seperti Es Batu, solar, air dan kebutuhan 

pokok lain. sebagaimana pihak yang terlibat dalam tata kelola kelautan dan 

perikanan di TPI Tasik Agung Rembang diantaranya; 

Tabel 4. 1 Pihak penyedia fasilitas di TPI Tasik Agung Rembang dalam Tata 

Kelola Kelautan dan Perikanan 

No Nama Wirausaha Pegewai 

1 Damani Putra (Bakul) 30 

2 Semar (Bakul) 8 

3 Pemindangan (bakul) 15 

4 Rumah Makan (WM) 5 

5 Kios 4 

6 Pengepakan Ikan Segar (Bakul) 20 

7 BRI (Perbankan) 5 

8 Tasik Agung Colt Storage (Es Batu) 50 

9 Harmini Cold Storage (Es Batu) 40 

10 Mak blong Cold Storage (Es Batu) 45 

11 Lovi Putra (Bakul) 50 

12 Endang (Bakul Ikan) 15 

13 Muna Putra (Bakul) 50 

14 Warung Makan Bu Simah (WM)  10 

15 Warung Makan Mbah Modin (WM) 10 

16 Warung Makan Bu Umi (WM) 10 

17 Barokah Putra (es Batu) 5 

18 Toko H, Selamet B 16 

19 Warung Makan Sri Hartatik (WM) 10 

20 Hasil Karya (Toko) 3 

21 Toko Ijo (Toko) 3 

22 Toko Sari Laut (Toko) 5 

23 S G Makmur Jaya (Bakul) 10 

24 Tri Pacar Menyeng (Bakul) 10 

25 Warung Makan Bu Sri (WM) 4 

26 SPDN KUD Saroyo Mino (KUD) 25 

27 SPBN Pertamina 5 

28 SPBN AKR 6 

29 SG (es batu) 5 

30 ASBA (Bakul Ikan) 6 



 

No Nama Wirausaha Pegewai 

31 BIMA (Bakul Ikan) 7 

32 Kerman (Bakul Ikan) 5 

33 Yusuf (Bakul Ikan) 4 

34 Wanto (Bakul Ikan) 5 

35 Sholikin (Bakul Ikan) 5 

36 Sholikin (Bakul Ikan) 5 

37 Alvian Putra (bakul) 30 

38 Toko Fahri (bakul) 1 

39 Dodi Setyawan (Bakul Ikan) 3 

40 Toko Hasil Karya (bakul) 2 

41 Harmandi (Bakul Ikan) 1 

42 Supardi (Bakul Ikan) 2 

43 Ngasi (Bakul Ikan) 2 

44 Ibu Karmani (Bakul Ikan) 1 

45 Mbah Seh (Bakul Ikan) 2 

46 Mariyono (Bakul Ikan) 7 

47 Tri Karya Wiguna (es batu) 5 

48 Widya Waskita Wijaya (Bakul Ikan) 5 

49 Putra Persada Permata Prima Perkasa 10 

50 Rizqi Abadi Hartata (Bakul Ikan) 5 

51 Visara Raya Energi (Bakul Ikan) 0 

52 Unggul mandiri (Bakul) 10 

53 Hude Trindo Niaga Bahari 5 

54 Anugrah Mandiri (bakul) 4 

55 Kud Misoyo Mardi Mino (KUD) 6 

56 Kud Mina Rahayu (KUD) 8 

57 Jumlah 620 
Sumber : http://pipp.djpt.kkp.go.id/profil_pelabuhan/1330/investasi_tenaga_kerja. Diakses Tgl 30/07/2017. 

Pkl 21.11 

http://pipp.djpt.kkp.go.id/profil_pelabuhan/1330/investasi_tenaga_kerja


 

BAB V 

NETWORKING GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA KELAUTAN 

DAN PERIKANAN DI KABUPATEN REMBANG 

Bab ini membahas secara mendalam mengenai networking governance 

atau jaringan pemerintahan terkait tata kelola kelautan dan perikanan di kabupaten 

Rembang. Hubungan atau relasi antar aktor terkait tata kelola kelautan dan 

perikanan di kabupaten Rembang akan dilihat dan dianalisis dengan 

menggunakan teori Good Governance yang dikemukakan oleh Lembaga 

Administrasi Negara (LAN, 2003) dan menggunakan konsep Networking 

Governance yang dikemukakan oleh Anna Steinkamp. Pada bab ini juga akan 

menjelaskan mengenai peran dari masing-masing aktor yang terlibat dalam tata 

kelola kelautan dan perikanan di kabupaten Rembang diantaranya pemerintah, 

swasta dan masyarakat. 

5.1 Analisis Networking Governance terkait Tata Kelola Kelautan dan 

Perikanan di Kabupaten Rembang 

  Kabupaten Rembang sebagai daerah yang kaya akan sumber daya lautnya, 

baik perikanan darat maupun perikanan laut. Maka dari pada itu pemerintah 

kabupaten Rembang dituntut untuk mampu mengelola sumber daya laut yang 

menjadi kewenangannya dengan menjalin relasi antar aktor antara pemerintah, 

swasta dan masyarakat yang tidak lain tujuannya adalah untuk menciptakan 

sinergitas bersama yang baik dalam tata kelola kelautan dan perikanan di wilayah 

Kabupaten Rembang.  



 

 Adapun analisis hubungan atau relasi antar aktor dalam tata kelola 

kelautan dan perikanan di kabupaten Rembang dianalisis menggunakan teori 

Good governance yang dikemukakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN, 

2003) dan menggunakan konsep Networking Governance yang dikemukanan oleh 

Anna Steinkamp. Pada subbab ini akan menjelaskan mengenai peran pemerintah, 

peran swasta dan peran masyarakat dalam tata kelola kelautan dan perikanan di 

Kabupaten Rembang diantaranya sebagai berikut. 

5.1.1 Peran Pemerintah dalam Tata Kelola kelautan dan Perikanan di 

Kabupaten Rembang 

Kabupaten Rembang sebagai daerah yang memiliki potensi dalam sektor 

kelautan dan perikanan tentunya perlu mendapatkan perhatian serius dari 

pemerintah daerah kabupaten Rembang khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan 

(DKP) yang menangani langsung bidang ini sesuai dengan tupoksinya. Oleh 

karenanya segala elemen yang terlibat yaitu masyarakat, swasta dan pemerintah 

mampu menciptakan tata kelola kelautan dan perikanan yang baik di Kabupaten 

Rembang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance atau pemerintahan yang 

baik. Maka dari itu upaya pemerintah daerah untuk melakukan tata kelola 

kelautan dan perikanan yang baik dan menjadi kewenangannya sesuai dengan 

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah diantaranya 

pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Cash Management System (CMS) 

berikut penjelasannya tentang TPI dan CMS; 



 

5.1.1.1 Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 

 Untuk menciptakan tata kelola kelautan dan perikanan yang baik, tertib 

dan disiplin pemerintah daerah mengeluarkan Perda No 8 Tahun 2014 sebagai 

perubahan atas Perda sebelumnya yaitu Perda No 4 Tahun 2009 tentang 

“Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan”. Perda tersebut sebagai payung hukum 

pemerintah daerah dalam mengelola Tempat Pelalangan Ikan (TPI) sebagi ranah 

atau kewenangan daerah dalam mengatur tata kelola kelautan dan perikanan 

sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 

 Perda No 8 Tahun 2014 mengatur tentang pengelolaan Tempat Pelelangan 

agar menciptakan kondisi kelautan yang disipilin, aman dan nyaman serta tidak 

merusak ekosistem sekitar. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebenarnya tidak bisa 

dilepaskan dalam kehidupan masyarakat kelautan dan perikanan, pasalnya TPI 

sendiri merupakan tempat proses saling interaksi sosial bertemunya antara penjual 

(nelayan) dan pembeli (bakul) dari hasil perolehan nelayan dalam mencari ikan 

dilaut. 

 Berdasarkan penjelasan dalam Perda No 8 Tahun 2014, segala hasil laut 

yang diperoleh nelayan wajib didaratkan atau disandarkan di Tempat Pelelangan 

Ikan (TPI) terdekat untuk diproses pelelangan yang mempertemukan nelayan dan 

bakul dalam menentukan penawaran harga tertinggi, selain untuk menciptakan 

kedisiplinan upaya tersebut juga menciptakan tata kelola kelautan dan perikanan 

yang lebih baik serta menciptakan kondisi lingkungan sosial yang efektif. 



 

 Dalam proses pelelangan tersebut pihak pengelola tidak berjalan sendiri 

tetapi bermitra dengan koperasi nelayan sekitar. Adanya koperasi nelayan disini 

tentunya memberi dampak positif bagi pelaku utama masyarakat kelautan dan 

perikanan untuk mengakomodir segala kebutuhan yang dibutuhkan dalam 

menjalankan aktivitas sehari-hari seperti proses dalam pelangan, koperasi nelayan 

menyediakan wadah ikan (basket) untuk didaratkan di Tempat Pelelangan Ikan 

(TPI).  

 Berdasarkan Perda No 8 Tahun 2014 tentang “Pengelolaan TPI” untuk 

pemenang lelang adalah mereka (bakul) dengan kesepakatan berani menawar 

dengan nilai harga tertinggi karena itu merupakan prinsip pelelangan yang berani 

menawar dengan harga tertinggi itu lah pemenangnya. Pasca proses pelangan 

dengan kesepakatan pihak nelayan dan bakul serta pemerintah maka selanjutnya 

adalah pembayaran dilakukan secara tunai melalui proses Cash Management 

System (CMS). 

 Pemerintah, swasta dan masyarakat diharapkan mampu bersinergi 

dalamkemitraan yang dijalin yaitu menaati segala peraturan yang dibuat oleh 

pemerintah untuk menciptakan tata kelola kelautan dan perikanan, pasalanya 

dengan energi positif pemerintah yang berkomitmen untuk menciptakan tata 

kelola kelautan dan perikanan yang lebih baik lagi seta menciptakan lingkungan 

yang kondusif segala elemen stakeholder yang terlibat mampu mendukung penuh 

kinerja pemerintah. 



 

 Kepada segala elemen pihak yang terlibat dalam menggunakan fasilitass 

TPI mampu menaati regulasi pemerintah dan berkomitmen untuk membayar 

sanksi administratif jika ada pihak yang melanggar aturan tersebut, sebagaimana 

yang telah dijelaskan dalam Perda No 8 tahun 2014 sanksi yang diberikan kepada 

pelanggar sebesar 2% dari total nilai transaksi yang ditetapkan dalam proses 

pelelangan. 

 Dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah 

melalui sektor kelautan dan perikanan, bagi pengguna fasilitas TPI yang menjadi 

aset pemerintah daerah, para pengguna fasilitas TPI membayar administrasi 

berupa retribusi yang dibebankan para pengguna fasilitas sebesar 2,85% dari nilai 

lelang, sebagaimana rincian yang dijelaskan dalam Perda No 8 Tahun 2014 

mengenai rincian administrasi retribusi untuk nelayan sebesar 1,45% dan untuk 

bakul 1,40%.. Untuk retribusi dari aset TPI sendiri dikelola oleh Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sebagai koordinator dalam 

pungutan retribusi daerah. 



 

Bagan 5. 1 Alur Pengelolaan TPI 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sumber : Olahan Penulis, 2017 

Dari Perda No 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan TPI tersebut secara 

langsung berbicara tentang retribusi sektor kelautan dan perikanan karena potensi 

yang dimiliki pemerintah daerah kabupaten Rembang hanyalah aset dari TPI, 

karena UU terbaru No 23 Tahun 2014 untuk kewenangan dalam mengelola 

kelautan dan perikanan yang diberikanan pemerintah daerah kabupaten/kota 

sangat terbatas sehingga pemerintah kabupaten Rembang harus bisa 

mengembangkan potensi-potensi yang menjadi kewenangannya salah satunya 

adalah aset TPI. 

Untuk pengelolaan kelautan dan perikanan kita dibatasi cuma sampai 4 

mill yang diukur dari bibir pantai sampai laut lepas, tidak seperti UU 

sebelumnya pemerintah daerah memiliki kewenangan sampai 12 mill, 

untuk proses perizinan SIPI juga semua ditarik ke pusat, tidak seperti dulu 
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perizinan SIPI Dinas Kelautan dan Perikanan yang menangani.
1
 

(Wawancara dengan bapak Budiono, Kasubbag Sekretaris DKP Rembang) 

 Menanggapi pernyataan Bapak Budiono selaku Kasubbag Sekretaris 

tersebut ada penurunan kewenangan yang menjadi urusan kabupaten menjadi 

urursan pemerintah pusat dari hal tersebut secara garis besar dapat disimpulkan 

maka berpengaruh pada pendapatan dari sektor kelautan dan perikanan, seperti 

proses perizinan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dulunya sebelum revisi 

menjadi kewenangan daerah.“Mengenai presentase 1,45% untuk nelayan untuk 

bakul itu tidak terlalu memberatkan bagi nelayan selama pendapatan dari hasil 

laut cukup untuk makan”
2
 (Wawancara dengan bapak Karwadi selaku nelayan). 

Untuk besaran retribusi sendiri sebesar 1,45% bagi nelayan dan 1,40% 

bagi bakul selaku penikmat fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) masyarakat 

nelayan tidak terlalu memberatkan mengenai tarif retribusi yang dipatok 

pemerintah, pasalnya selama penghasilan dari melaut sehari-hari untuk 

mencukupi kebutuhan dalam melangsungkan hidup ya semua baik-baik saja 

5.1.1.2 Cash Management System (CMS)  

 Cash Management System (CMS) adalah inovasi yang diterapkan oleh 

pemerintah daerah untuk memudahkan dan meringankan pekerjaan manusia 

sehari-hari terutama untuk mereka yang bersentuhan langsung dengan aktivitas  

dunia kelautan dan perikanan serta memangkas percepatan uang yang beredar di 

masyarakat. CMS sendiri merupakan system transaksi yang dibuatkan pemerintah 

daerah kabupaten Rembang bersama dengan pihak perbankan PT. BRI dalam 

                                                           
1 Hasil Wawancara dengan Bapak Budiono Selaku Kasubbag Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan 

Rembang. Tgl 29/05/2017. Pkl 10.33 WIB 
2 Hasil Wawancara dengan Bapak Karwadi Selaku Msyarakat Nelayan. Tgl 20/07/2017. Pkl 09.34 WIB 



 

melakukan transaksi pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) diseluruh 

Rembang dengan proses transkaksi dilakukan secara online.  

 Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Perbup No 29 tahun 2016 

tentang pelaksanaan Cash Management System (CMS), sebelum melakukan 

transaksi CMS, para pelaku yang menggunakan fasilitas Tempat Pengelolaan Ikan 

(TPI) harus memiliki rekening yang terdaftar di PT. BRI khusus transaksi untuk  

TPI. 

 Para pengguna fasilitas Tempat Pelelangan Ikan dapat melakukan Cash 

Management System (CMS) setelah mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari 

pihak administrasi TPI, setelah pengguna fasilitas (nelayan dan bakul ikan) 

memiliki rekening PT. BRI  cabang Rembang khusus untuk proses transaksi TPI. 

Pengguna fasilitas TPI terutama bakul ikan yang mengikuti proses pelelangan 

diwajibkan menyetor 50% sebagai transaksi awal untuk pemindah bukuan di 

rekening PT. BRI cabang Rembang, adanya nilai transaksi sebesar 50% tersebut 

sebagai bukti keseriusan untuk mengikuti proses lelang yang diterapkan oleh 

pemerintah daerah kabupaten Rembang serta adanya kebijakan untuk menyetor 

50% tersebut untuk menghindari segala kecurangan yang dilakukan oleh pihak 

bakul ikan seperti pembayaran kepada nelayan yang tidak tuntas, adanya wajib 

retribusi yang tidak dibayarkan serta kecurangan lain yang sekiranya merugikan 

pihak lain. 

 Sebagaimana yang dijelaskan dalam Perbup No 29 th 2016 tentang 

pelaksanaan CMS pelelangan ikan di TPI Kabupaten Rembang, pemenang lelang 



 

wajib membayar tunai melalui rekening yang tersedia di PT. BRI cabang 

Rembang yang menjadi mitranya, proses pembayarannya tidak dikenakan biaya 

administrasi satu rupiah pun dari PT. BRI dan pengelola TPI dan proses transaksi 

tidak dapat ditarik secara tunai tetapi melalui pemindah bukuan dari PT. BRI 

cabang Rembang. 

 Dengan adanya program inovasi seperti CMS tersebut mampu 

menciptakan trasnparansi sehingga adanya keterbukaan antar aktor terkait yaitu 

pemerintah, swasta dan masyarakat dapat menciptakan pemerintahan yang baik 

atau yang sering disebut good governance. Sebagaimana yang telah dijelaskan 

diatas mengenai proses pembayaran yang dilakukan bakul ikan kepada nelayan 

tidak melalui transaksi secara langsung tetapi melalui pemindah bukuan terhadap 

rekening nelayan melalui kerjasama yang dilakukan oleh pengelola TPI dan PT. 

BRI cabang Rembang dan menciptakan transparansi antar aktor yang terlibat. 

Oleh karenanya di proses transaksi yang dilakukan secara transparansi pemerintah 

secara otomatis mengambil retribusi yang telah ditetapkan Perda No 8 Tahun 

2014 sebagai perubahan atas Perda No 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan TPI 

sebesar 2,85% dari nilai total transakasi yang dibebankan oleh pengguna TPI, 

untuk rincian retribusinya sebesar nelayan 1,45% dari nilai total transaksi dan 

1,40% dari total nilai transaksi.  

Dengan adanya inovasi yang diterapkan dalam proses transaksi yang 

dilakukan oleh pengguna fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di seluruh 

kabupaten Rembang nantinya akan membawa progres menjadi lebih efektif dan 

efisien sehingga nanti kedepannya semakin memudahkan aktifitas sehari-hari 



 

masyarakat kelautan dan perikanan. Kedepannya juga diharapkan inovasi CMS 

yang di luncurkan pemerintah daerah Kabupaten Rembang beserta jajaran 

kemitraannya, mampu menjadi referensi bagi daerah-daerah lain yang memiliki 

kewenangan dalam mengelola TPI. 

Bagan 5. 2 Alur Pelaksanaan Cash Management System (CMS) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sumber : Olahan Penulis, 2017 

 Seiring dengan kemajuan sumber teknologi dan informasi yang serba 

instans dan memudahkan dalam pekerjaan manusia tentunya hal tersebut 

dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Rembang dalam mengelola kelautan 
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(TPI) sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan tata kelola kelatan dan 

perikanan yang baik.  

Pemerintah akan selalu inisiatif terkait untuk terus meningkatkan tata 

kelola kelautan dan perikanan yang baik, yang manfaatnya dapat dirasakan 

bersama maka dari itu kita buatkan yang namanya Cash Management 

System (CMS) tadi, namun yang menjadi kendala kita adalah jaringan 

internet.
3
(Budiono) 

Setiap kebijakan, setiap perkembangan inovasi pasti memiliki titik 

kelebihan dan titik kelemahan, oleh karenanya program CMS sendiri memiliki 

tujuan yang baik yaitu untuk mempercepat dan memudahkan transaksi dalam 

menggunakan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) serta memangkas 

banyaknya jumlah uang yang beredar dan membantu pemerintah pusat untuk 

menurunkan laju inflasi sedangkan kekurangan dari program Cash Management 

System (CMS) sendiri adalah dibutuhkannya jaringan internet yang stabil. 

(Suyoto, Ketua ANR) berpendapat sebagai berikut “masyarakat menyambut baik 

kebijakan pemerintah terkait transaksi online (CMS) tersebut tetapi yang menjadi 

kendala adalah masyarakat nelayan sendiri, karena dirasa proses yang terlalu 

berbelit, bukan seperti sebelumnya langsung menerima uang secara langsung”.
4
 

Tidak semua kebijakan pemerintah untuk menciptakan tata kelaola 

kelautan dan perikanan disambut baik oleh seluruh lapisan masyarakat, ada 

sebagian yang beranggapan bahwa program CMS tersebut justru mempersulit 

masyarakat, pasalnya sebelum ada program tersebit masyarakat nelayan yang 

menikmati fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) menerima uang atau transaksi 

                                                           
3 Budiono. op.cit 
4 Wawancara dengan Bapak Suyoto Selaku Ketua Asosiasi Nelayan Rembang (ANR). Tgl 16/06/2017. Pkl 

11.56 WIB 



 

secara langsung, setelah adanya program CMS masyarakat dipersulitkan dengan 

proses administrasi seperti pembuatan rekening dan seterusnya. 

Menurut pengamatan dilapangan adanya program tersebut merupakan 

proses untuk menekan kecurangan yang dilakukan oleh bakul ikan, kecurangan 

yang dimaksud adalah adanya tonggakan pembayaran yang belum diterima oleh 

masyarakat (ngutang) nelayan pasca transaksi kesepakatan harga, dengan adanya 

program tersebut pemerintah mampu menekan dalam kecurangan yang bakul 

lakukan terhadap masyarakat nelayan, karena proses dari penggunaan sistem 

tersebut adalah adanya pengecekan pelunasan terhadap transaksi yang dilakukan 

sebelumnya. Marsiti selaku istri dari salah satu nelayan Desa Karangharjo 

berpendapat “Bakul iwak iku kadang nakal, ora sekolo dikei duwit, iso 3 dino 

kadang nyampek 2 minggu barang, padahal blonjo, tuku solar, tuku abon, tuku 

beras, yo duwit teko adol iwak mau”
5
. (pedagang ikan itu biasanya curang, uang 

hasil jual ikan tidak diberi secara langsung, kadang 3 hari, kadang juga sampai 2 

minggu, padahal kita belanja, beli solar, beli perbekalan, beli beras, dari uang 

penjualan ikan tadi).  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis oleh salah satu 

perempuan nelayan mengenai kenakalan bakul ikan, adanya program CMS 

tersebut justru sebagai jawaban atas masalah sosial yang dilakukan oleh bakul 

ikan terhadap nelayan dalam proses pasca transaksi penjualan.  

                                                           
5 Wawancara dengan Ibu Marsiti Selaku Istri Nelayan. Tgl 20/07/2017. Pkl 14.34 WIB 



 

5.1.2 Peran Masyarakat dalam Tata Kelola Kelautan dan Perikanan di 

Kabupaten Rembang 

Sub-bab ini akan menjelaskan bagaimana peran masyarakat dalam tata kelola 

kelautan dan perikanan, sebagaimana maksud dari masyarakat diatas adalah 

masyarakat nelayan cantrang dan masyarakat nelayan pursein yang dibedakan 

berdasarkan jenis alat penangkap ikan. Alasan kenapa nelayan cantrang dan 

nelayan pursein sangat berpengaruh terkait tata kelola kelautan dan perikanan 

terutama dalam tingginya nilai penjualan dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di 

Kabupaten Rembang adalah nilai penjualan hasil dari alat tangkap tersebut 

sangatlah besar jika dibandingkan dengan alat tangkap lainnya, berikut penjelasan 

mengenai peran masyarakat pelaku utama kelautan dan perikanan diantaranya 

adalah. 

5.1.2.1 Partisipasi Nelayan Cantrang 

 Secara konstitusi alat tangkap cantrang merupakan alat tangkap yang 

ilegal atau alat tangkap yang dilarang untuk dioperasikan diseluruh wilayah 

perairan negara republik Indonesia susuai dengan PERMEN KP No 71 Tahun 

2016 karena di klaim alat tangkat cantrang tidak ramah lingkungan dan dapat 

merusak ekosistem laut serta tidak sustainable karena hasil dari alat tangkap 

cantrang yang tidak filtrasi yang mampu mengangkut semua habitat-habitat laut 

termasuk bibit-bibit sumber daya laut. 

 Nelayan di Kabupaten Rembang sendiri memiliki banyak jenis alat 

tangkap yang dilarang oleh pemerintah diantaranya adalah alat tangkap cantrang, 

dogol dan payang. Jumlah alat tangkap yang dianggap ilegal oleh pemerintah 



 

sesuai dengan PERMEN KP No 71 Tahun 2016 sampai saat ini masih beroperasi 

di wilayah perairan kabupaten Rembang dan sekitarnya adalah: alat tangkap 

payang sejumlah 19 buah kapal, alat tangkap cantrang sejumlah 331 buah kapal 

dan alat tangkap dogol sejumlah 1430 buah kapal.  Sampai sekarang alat tangkap 

yang dianggap ilegal oleh pemerintah justru memiliki kontribusi yang besar 

terhadap pendapatan asli daerah sektor kelautan dan perikanan. Berikut kutipan 

wawancara penulis dengan anggota DPRD Komisi B Kabupaten Rembang; 

Kalau Permen KP No 71 Tahun 2016 itu diberlakukan (sekarang 

mendapatkan perpanjangan dari Bu Susi hingga akhir 2017) maka 

perekonomian di kabupaten Rembang akan lumpuh masyarakat nelayan 

Rembang yang sebagian menggunakan alat tangkap seperti cantrang akan 

keberatan karena alat tangkap cantrang itu tidak musiman setiap hari ada 

pendapatannya dan dapat dirasakan hasilnya beda dengan alat tangkap lain 

seperti alat tangkap Pursein yang hanya bisa dioperasikan musiman saja, 

tidak hanya itu bahan baku dari perusahaan besar seperti PT. Holi Juga 

dari alat tangkap cantrang.
6
 (Wawancara dengan Pak Joko Anggota DPRD 

Komisi B Kabupaten Rembang) 

Dari pernyataan bapak Joko selaku anggota DPRD Komisi B yang 

menaungi bidang kelautan dan perikanan daerah kabupaten Rembang secara garis 

besar dapat disimpulkan terkait Permen KP No. 71 Tahun 2016 jika regulasi 

tersebut implementasikan bukan hanya berdampak pada sektor pendapatan dan 

kelautan saja tetapi akan berdampak pada perekonomian masyarakat sekitar, 

pasalnya bahan baku dari perusahaan disekitar Rembang seperti PT. Holi Mina 

Jaya sebagian besar dari hasil tangkap yang diperoleh dari nelayan cantrang. 

Secara otomatis jika pemerintah meniadakan alat tangkap cantrang maka akan 

berdampak pada sektor industri pengolahan perikanan yang nantinya akan 

                                                           
6 Joko Purnomo, op. cit 



 

mengalami kerugian karena kekurangan bahan baku yang berujung pada PHK 

karyawan yang notabennya adalah masyarakat sekitar. 

Nelayan cantrang pun mengeklaim bahwa alat tangkap cantrang 

merupakan satu-satunya alat tangkap yang selama ini mampu untuk mencukupi 

kebutuhan keluarga karena secara teknis pengoperasian alat tangkap tersebut tidak 

mengenal musiman dan setiap hari dapat diraskan hasilnya berbeda dengan alat 

tangkap lain yang pengoperasiannya sesuai musimnya seperti alat tangkap 

pursein, pancing, gillnet, rollnet dll.  

Pendapatan untuk cantrang itu lumayan mas setiap hari bisa dirasakan, 

tidak seperti alat tangkap lain yang hanya bisa dioperasikan ketika 

musiman saja, kalau cantrang bisa dioperasikan setiap hari, untuk 

pendapatan sekali melaut itu tidak pasti biasanya kalau musim panen 

pendapatan kira-kira bisa 50 juta, kadang bisa lebih, kadang juga bisa 

kurang
7
(Wawancara dengan Bapak Kasno Selaku Nelayan Cantrang) 

 

Terkait Permen KP No 71 Tahun 2016 kita DPRD Rembang bersama 

dengan aliansi DPRD se-Jawa tengah yang berkepentingan dengan API 

Cantrang berhasil melobi pemerintah pusat untuk diundur karena 

kurangnya kesiapan yang dimiliki oleh masyarakat kami, akhirnya 

pemerintah pusat mengabulkan untuk API Cantrang Jawa Tengah diundur 

hingga akhir 2017. Jika pemerintah pusat benar-benar menerapkan Permen 

KP No 71 Tahun 2016 maka akan berdampak pada PAD sektor kelautan 

dan perikanan.
8
 (Wawancara dengan Bapak Joko Selaku DPRD Rembang 

Komisi B).  

 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis terhadap nelayan 

Cantrang, pendapatan cantrang sangat potensial dibandingkan dengan alat tangkap 

lain, karena hasil laut yang selalu dapat dirasakan setiap hari, berbeda dengan alat 

tangkap lain yang hanya dapat dinikmati ketika musiman saja. Dari pendapatan 

                                                           
7 Wawancara dengan Bapak Tasmuri Selaku Nelayan Cantrang. Tgl 20/07/2017. Pkl 11.22 WIB 
8 Joko Purnomo, op.cit 



 

nealayan yang rata-rata mencapai 50 juta sekali melaut tentunya akan berdampak 

pada nilai retribusi yang diperoleh dari Tempat Pelelangan ikan. 

Masyarakat nelayan cantrang menginginkan agar regulasi atau PERMEN 

KP No 71 Tahun 2016 tersebut agar segera dihapus karena jika regulasi tersebut 

tetap diterapkan maka dikhawatirkan akan menambah kesenjangan sosial dan 

ekonomi masyarakat nelayan cantrang. 

 Sumber lain juga menyatakan jika pemerintah pusat menerapkan regulasi 

tersebut pada awal tahun 2018 maka tidak hanya berdampak pada pendapatan 

sektor kelautan dan perikanan saja tetapi juga berdampak pada perekonomian 

warga lokal didaerah tersebut terutama Anak Buah Kapal (ABK) yang terlibat 

dalam alat tangkap tersebut. Sumber lain dari berita online juga menyebutkan; 

Permen KP No 2 tahun 2015 yang kemudian direvisi menjadi Permen KP 

No 71 Tahun 2016 yang berisi tentang soal pemberian toleransi 

penggunaan alat tangkap Cantrang hingga tanggal 1 Juni 2017, tetapi 

dalam keputusan tersebut kemudian pemerintah memberikan toleransi 

hingga diperpanjang akhir Desember 2017 bagi pengguna API Cantrang.
9
 

(Abdul Hafidz, Bupati Rembang) 

 

Pemerintah hanya memberi solusi terkait alat tangkap cantrang hanya 

akses modal itu untuk nelayan cantrang dengan ukuran kapan sekitar 30 

GT keatas, untuk kapal ukuran 10 GT kebawah pemerintah akan memberi 

bantuan alat tangkap pancing dan alat tangkap jaring insang (Millenium 

Gill Net) dan itu tidak semua nelayan dapat bantuan tersebut tetapi hanya 

nelayan yang terdaftar di KUB Dinas Kelautan dan Perikanan (Wawancara 

dengan Bapak Budiono Selaku Kasubbag DKP) 

 

Pemerintah selama ini selalu memberikan upaya solusi terbaik agar 

nelayan cantrang beralih menggantikan alat tangkap yang ilegal menjadi alat 

tangkap yang legal sehingga nantinya dapat dirasakan sendiri manfaatnya untuk 

                                                           
9 https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3505306/bupati-rembang-tolak-pelarangan-nelayan-pakai-

cantrang. Diakses tgl 29/07/2017. Pkl 20.23 WIB   
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kesejahteraan masyarakat nelayan. Pemerintah selama ini juga memberikan upaya 

sosialisasi terhadap dampak dari alat tangkap cantrang kepada masyarakat 

pengguna alat tangkap cantrang melalui forum forum desa. Berdasarkan 

wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada nelayan bahwa 

Alat tangkap cantrang tidak seperti yang diomongkan oleh pemerintah, 

kita sendiri kalau ada karang atau kalau ada bangkai kapal kita hindari 

karena kita sudah dilengkapi dengan GPS, jadi kita bisa menghindari kalau 

ada karang dilaut, kalau terkena karang dilaut pun kita yang merugi, 

karena pukat kita yang hilang karena tersangkut. Secara modal alat 

tangkap cantrang tidak membutuhkan modal begitu besar, secara jumlah 

Anak Buah Kapal (ABK) alat tangkap cantrang 1 orang saja dapat 

dioperasikan
10

. 

 

Menurut nelayan cantrang sendiri bahwa alat tangkap tersebut sangat 

menguntungkan bagi mereka karena tidak terlalu banyak mengeluarkan modal dan 

tidak terlalu banyak membutuhkan pagawai atau anak buah kapal (ABK) cukup 

satu orang saja alat tangkap tersebut dapat dioperasikan (nelayan cantrang 

<10GT)  dan nelayan dapat mencari makan untuk kebutuhan sehari-hari. Jika 

dibandingkan alat tangkap lain alat tangkap cantrang lebih efektif dan efisien 

karena tidak terlalu memberatkan nelayan sendiri. Terkait bantuan pemerintah 

pengganti alat tangkap cantrang, massyarakat nelayan menganggap hal tersebut 

tidak efektif karena dapat menyebabkan konflik antar nelayan ditengah laut 

seperti perebutan wilayah atau zonasisasi serta bantuan alat tangkap tersebut 

justru merugikan pemerintah sendiri karena sebagaian masyarakat bantuan 

tersebut dijual kepada nelayan yang membutuhkan serta bantuan alat tangkap 

tersebut diklaim tidak produktif dan tidak ekonomis bagi nelayan cantrang. 

                                                           
10 Wawancara dengan Bapak Samsuri Selaku Nelayan Cantrang. Tgl 20/07/2017. Pkl 11.22 WIB 



 

Melalui Susi Pudjiastuti selaku menteri kelautan dan perikanan 

mengafirmasi dari Bapak Presiden Joko Widodo beliau menangkap aspirasi dari 

para nelayan yang terkena dampak kebijakan peralihanalat tangkap cantrang ke 

alat tangkap lain yang ramah lingkungan, ada tiga hal yang diinginkan bapak 

presiden, pertama Jokowi meminta ada mas perpanjangan masa transisi sebab 

batas maksimum sampai Juni 2017, sementara dilapangan hanya terealisasi 

pergantian peralihan cantrang baru 7%. Kedua terkait perizinan Jokowi meminta 

proses perizinan tangkap dipermudah. Sementara yang ketiga aspek pembiayaan
11

 

Sisi lain yang dapat disimpulakan dari beberapa pernyataan diatas bahwa 

Alat Penangkapan Ikan (API) yang justru dianggap ilegal bagi pemerintah pusat  

justru berkontribusi besar bagi perekonomian masyarakat dan Pendapatan Asli 

Daerah sektor kelautan dan perikanan karena alat tangkap tersebut sangat 

produktif bagi perekonomian daerah. 

5.1.2.2 Partisipasi Nelayan Pursein 

Keberadaan nelayan dengan alat tangkap pursein sangatlah banyak di 

wilayah perairan Indonesia tidak terkecuali nelayan Kabupaten Rembang. 

Berbeda dengan alat tangkap cantrang, keberadaan alat tangkap pursein sendiri 

merupakan alat tangkap yang legal atau bisa diopersikan diseluruh wilayah 

perairan republik Indonesia sesuai dengan aturan PERMEN KP No 71 Tahun 

2016 karena alat tangkap pursein diklaim alat tangkap yang ramah lingkungan 

dan tidak merusak ekosistem perairan republik Indonesia. 
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 Kabupaten Rembang sendiri memiliki banyak jenis alat tangkap ikan salah 

satunya adalah alat tangkap pursein. Sejauh ini alat tangkap pursein di kabupaten 

Rembang yang beroperasi sejumlah 653 buah kapal atau 7% dari total 

keseluruhan dari jumlah jenis alat tangkap yang beroperasi di wilayah perairan 

Kabupaten Rembang dan sekitarnya. 

Grafik 5. 1 Alat Tangkap Perikanan di Rembang Tahun 2015 

 

Sumber : Olahan Penulis, 2017 

 Alat tangkap pursein memiliki banyak peluang mendapatkan tangkapan 

hasil laut yang lebih besar jika dibandingkan alat tangkap lain yang beroperasi di 

wilayah perairan republik Indonesia karena alat tangkap ini berukuran sangat 

besar dan dioperasikan dengan kapal yang lumayan besar juga minimal 27-30 GT. 

berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama bapak Warnadi 

selaku nelayan pursein mengungkapkan  

Alat tangkap cantrang berbeda dengan alat tangkap pursein kalau alat 

tangkap cantrang bisa dioperasikan setiap saat dan dapat dinikmati 

hasilnya setiap hari kalau alat tangkap pursein itu musiman biasanya kalau 

padang bulan (bulan purnama atau terang bulan) kita libur karena 
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tangkapan waktu menyusut kita baru bisa merasakan waktu petengan 

(tidak terang bulan)  

Untuk hasil tangkapan kita (nelayan pursein) tidak menetap kadang kalau 

musim yang baik itu bisa mencapai Rp150 juta bahkan Rp200 juta sekali 

trip begitu juga sebaaliknya kalau sepi kita tidak dapat hasil bahkan para 

pemilik kapal ngutang perbekalan dulu kepada agen
12

 

  

 Penjelasan yang disampaikan oleh bapak warnadi selaku nelayan pursein 

terkait pendapatan dari alat tangkap pursein tersebut bahwa nilai dari tangkapan 

nelayan pursein sangatlah besar karena alat tangkap tersebut memiliki kapasitas 

tangkap yang besar dengan ukuran kapal yang besar sekitar 30-60 GT yang 

beroperasi diwilayah perairan kabupaten Rembang dan wilayah perairan 

sekiarnya. Nilai hasil yang sangat fantastis dari penjualan hasil laut dari nelayan 

pursein sekitar RP150 juta bahkan bisa mencapai Rp200 juta sekali trip 

menyebabkan tingginya nilai retribusi dari daerah terebut dari sektor kelautan dan 

perikanan.  

 Sama halnya terkait nelayan cantrang, nelayan pursein diwajibkan untuk 

mendaratkan hasil tangkapan melautnya di Tempat Pelelangan Ikan di seluruh 

Indonesia. seperti yang sudah dijelaskan diatas pemerintah Kabupaten Rembang 

memiliki payung hukum yaitu Perda No 8 Tahun 2014 tentang Tempat 

Pengelolaan Ikan (TPI) bahwa masyarakat yang menggunakan fasilitas TPI untuk 

menjual hasil melautnya dikenakan retribusi sebesar 1,40% untuk bakul dan 

1,45% untuk nelayan. Salah satu nelayan yang dapat digali informasi terkait hal 

tersebut adalah bapak Dasar beliau adalah nelayan pursein dan majikan (pemilik 

kapal) beliau mengungkapkan 
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Nak masalah ngedol iwak iku bebas karek juragane, iwak ape didol nek 

TPI Rembang, TPI Kragan, TPI Batang, TPI Pekalongan iku terserah 

karek juragane soale saiki wes dilengkapi radio dadi krungu kabar teko 

tengah segoro dadi TPI ndi seng larang olehe tuku iwak yo di parani nak 

regane misale podo-podo wae yo awakdewe mileh TPI seng cedak karo 

omah. Nak masalah pajek TPI wes kepotong otomatis nek rekening. 

(Kalau masalah menjual ikan itu bebas terserah nahkoda kapal, ikan mau 

di daratkan di TPI Rembang, TPI Kragan, TPI Batang, TPI Pekalongan itu 

terserah nahkoda kapal karena sekarang sudah dilengkapi dengan radio 

jadi dapat mengetahui informasi dari situ terkait harga ikan jadi nahkoda 

tau TPI mana yang membeli ikan lebih mahal TPI itulah yang di tuju, 

semisal harga sama saja nahkoda lebih memilih TPI yang dekat dengan 

rumah, kalau masalah pajak TPI itu sudah terpotong otomatis di 

rekening).
13

 

 

 Pernyataan bapak Dasar diatas sangat realistis sekali terkait pendaratan 

ikan yang akan dipasarkan, beliau lebih memilih nilai jual yang tinggi 

dibandingkan dengan jarak yang akan ditempuh, terkait nilai retribusi sebesar 

1,45% sesuai dengan perda tersebut yang diberatkan kepada nelayan bapak Dasar 

tidak terlalu memberatkan perihal pajak yang dipatok pemerintah tersebut. sebagai 

penikmat fasilitas TPI masyarakat nelayan pursein mereka menginginkan 

pemerintah agar menciptakan inovasi terkait pelelangan ikan tersebut, pasalnya 

proses pelelangan sekarang dianggap lama dan memakan banyak waktu.  

5.1.3 Peran Swasta dalam Tata Kelola Kelautan dan Perikanan di 

Kabupaten Rembang 

Subbab ini akan menjelaskan mengenai peran swasta dalam tata kelola kelautan 

dan perikanan di kabupaten Rembang. dalam kajian ini tidak ada pihak swasta 

yang berkontribusi dalam tata kelola kelaautan dan perikanan di Kabupaten 

Rembang. swasta disini hanya sebagai indikator dalam menganalisis tata kelola 

kelautan dan perikanan sesuai dengan kajian konsep Good Governance yang salah 
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satunya adalah keterlibatan pihak swasta. Dalam subbab yang pernah dijelaskan 

sebelumnya yang menunjukkan tingginya nilai kelautan dan perikanan Kabupaten 

Rembang se-Jawa Tengah, dalam temuan penulis dilapangan, penulis membagi 

dua pihak yang terlibat sebagai pengganti swasta diantaranya adalah a). Bakul 

Ikan dan b). Penyedia Fasilitas Umum di TPI. penulis menggunakan peran dari 

pihak swasta sebagai indikator yang digunakan dikarenakan konsep relasi antar 

aktor dalam good governance tidak memiliki indikator khusus untuk pihak bakul 

ikan dan penyedia fasilitas umum di TPI. Masing-masing peran tersebut kemudian 

akan dijelaskan dalam sub-bab berikut ini. 

 5.1.3.1 Bakul Ikan 

 Subbab ini akan menjelaskan mengenai peran bakul ikan dalam tata kelola 

kelautan dan perikanan di Kabupaten Rembang. pihak bakul disini adalah 

masyarakat sekitar dan luar daerah yang memiliki akses modal yang besar dan 

memiliki cukup finansial serta biasanya menduduki strata menengah keatas dalam 

sistem lapisan sosial masyarakat. Peran bakul disini adalah membeli hasil nelayan 

dari laut yang menjual ikannya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Bakul memiliki 

kontribusi besar dalam menyumbangkan pendapatannya ke daerah karena bakul 

ikan wajib membayar administrasi atau retribusi dari aset daerah sektor kelautan 

dan perikanan yang menjadi kewenangannya yaitu TPI. Di Kabupaten Rembang 

sendiri masih sedikit jumlah bakul ikan jika dibandingkan dengan jumlah nelayan 

yang ada sehingga menyebabkan persaingan harga yang tidak begitu ketat. 

      



 

Grafik 5. 2 Jumlah Masyarakat Pelaku Utama 

 

Sumber : Olahan Penulis, 2017 

Data bakul ikan yang didapat di Dinas Kelautan dan Perikanan sejumlah 

1.041 atau 4% dari total pelaku utama masyarakat kelautan dan perikanan. Dalam 

regulasi yang mengatur tentang tepatnya Perda No 8 tahun 2014 tentang Tempat 

Pelelangan Ikan disitu menyebutkan bahwa setiap pengguna fasilitas TPI akan 

dikenakan retribusi untuk bakul ikan sebesar 1,40% dari transaksi pembelian ikan 

dalam proses pelelangan yang dilakukan di TPI. 

 Bakul ikan sendiri keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat 

nelayan dan negara karena dengan adanya bakul ikan itu sendiri akan menciptakan 

pola relasi atau sirkulasi perekonomian daerah. Dalam kaitannya teori good 

governance bakul sendiri keberadaannya sama seperti sektor swasta yaitu sebagai 

penyumbang pendapatan daerah. Salah satu bakul ikan yang biasanya membeli 

hasil tangkapan nelayan pursein adalah H. Arif beliau setiap hari membeli hasil 

tangkapan nelayan yang ada di TPI Kragan beliau memngungkapkan bahwa  
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Angger pelelangan seng tak menangke teko TPI Karanganyar mesti keno 

pajak utowo retribusi teko total jumlah pelelangan wingi aku tuku iwak 

Rp20 juta keno pajek sekitar Rp300 an mas dadi aku angger tuku iwak nek 

TPI iku keno pajak tukuku skala gede mas sekitar Rp20 juta nyampek 

Rp50 juta nak skala cilik paling ora keno (Setiap pelelangan yang saya 

menangkan dari TPI Karanganyar pasti kena pajak atau retribusi dari total 

jumlah pelelangan kemarin saya beli ikan  Rp20 juta kena pajak sekitar Rp 

300 an jadi saya setiap membeli ikan di TPI itu terkena pajak saya 

membeli dalam skala besar mas sekitar Rp 20 juta sampai Rp 50 juta kalau 

skala kecil mungkin tidak dikenakan pajak retribusi.
14

 

   

Dari penjelasan bapak H.Arif selaku boreg (bakul besar) beliau selalu 

menyelesaikan kewajibannya sebagai warga negara yang baik untuk membayar 

retribusi setiap proses pelelangan yang dimenangkan di TPI Karanganyar Kragan. 

Dari pengamatan penulis sendiri pemerintah diharapkan untuk selalu memperbaiki 

infrastruktur TPI diseluruh Kabupaten Rembang tidak terkecuali di TPI 

Karanganyar Kragan. Tujuan dari hal tersebut adalah untuk menciptakan kondisi 

sosial yang baik bagi para pengguna fasilitas TPI dan untuk menarik para bakul 

dari luar daerah.  

 5.1.3.2 Penyedia Fasilitas Umum TPI 

 Subbab ini akan menjelaskan mengenai peran dari penyedia fasilitas 

umum di TPI yang berpengaruh dalam tingginya niai sektor kelautan dan 

perikanan Kabupaten Rembang se-Jawa Tengah. Dalam tata kelola kelautan dan 

perikanan di Kabupaten Rembang tersebut keberadaan penyedia fasilitas umum di 

TPI berbeda dengan bakul ikan dan nelayan. Penyedia fasilitas umum di TPI tidak 

diwajibkan untuk membayar administrasi atau retribusi daerah dalam 

menggunakan fasilitas TPI karena tidak ada regulasi yang mengatur. Dalam Perda 
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No 8 Tahun 2014 yang telah disebutkan pada subbab sebelumnya bahwa yang 

wajib dikenakan retribusi dari aset daerah sektor kelautan dan perikanan TPI 

hanya bakul ikan dan nelayan. 

 Penyedia fasilitas umum di TPI sendiri adalah masyarakat sekitar yang 

minim akses modal dan kurangnya pengetahuan atau wawasan pendidikan yang 

mereka enyam biasanya mereka adalah masyarakat menengah kebawah, aktivitas 

tersebut dilakukan masyarakat sekitar sebagai salah satu usaha untuk 

mempertahankan hidup dan mempertahankan perekonomian mereka. Keberadaan 

penyedia fasilitas umum di TPI sangat dibutuhkan oleh para pelaku kepentingan 

atau pihak yang terlibat seperti nelayan, pemerintah dan bakul karena sebagai 

penyeimbang atau sebagai penunjang aktivitas kelautan dan perikanan. Beberapa 

usaha masyarakat penyedia fasilitas umum di TPI diantaranya basket 

(wadah/keranjang untuk proses pelelang), air bersih, warung makan, toko, kios 

nelayan, perahu tambang, es batu dan lain-lain. 

 Pendapatan dari pendapatan dari masyarakat penyedia fasilitas umum TPI 

di dapatkan dari nelayan langsung yang memakai jasa mereka. Pak Juwadi selaku 

penyedia basket yang memvasilitasi nelayan untuk meminjamkan alat sebagai 

tempat ikan untuk proses pelelangan beliau mengungkapkan 

Ora ono pajek mas teko TPI, biasane wong mbelah nak nyileh basket iku 

perbuah Rp800 ngko karek dipeng butuhe wong mbelah nyileh pirang iji, 

biasane nyilehe 50 nyampe 250 tapi iku ora mesti, tergantung hasile wong 

mbelah ntuk iwak akaeh opo ora
15

 

(tidak ada retribusi mas dari TPI, biasanya nelayan kalau pinjam basket ke 

saya itu perbuah bayar Rp800, nanti tinggal dikalikan butuhnya berapa 
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nelayan itu, biasanya minjam 50 sampai 250 buah tapi itu tidak pasti, 

tergantung hasilnya nelayan dapat ikan banyak atau tidak). 

Perda no 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan 

sudah sangat jelas bahwa yang wajib membayar retribusi hanya para pengguna 

TPI dalam perda tersebut pengguna TPI adalah para nelayan dan bakul selain 

aktor tersebut tidak dikenakan biaya administrasi. Oleh karenanya hal tersebut 

diperkuat dengan pernyataan bapak Joko selaku anggota DPRD komisi B 

kabupaten Rembang “bahwa yang wajib membayar retribusi TPI adalah nelayan 

dan bakul”. 

5.1.4 Penerapan Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Kelautan Dan 

Perikanan Di Kabupaten Rembang 

 Subbab ini akan menjelaskan penerapan indikator dari prinsip-prinsip 

good governance dalam tata kelola kelautan dan perikanan terkait tingginya nilai 

sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Rembang tertinggi se-Jawa Tengah. 

Pada subbab sebelumnya sudah dijelaskan tentang networking governance terkait 

masing-masing peran dari pemerintah masyarakat dan swasta. Selain 

menggunakan konsep networking tersebut tersebut penulis juga menggunakan 

prinsip-prinsip good governance yang dikemukakan oleh Bob Sadino diantaranya 

partisipatif, rule of law, transparansi, responsivines, konsensus, persamaan hak, 

efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas. Prinsip tersebut dijadikan pisau 

analisis penulis terkait tingginya sektor kelautan dan perikanan diKabupaten 

Rembang memiliki nilai tertinggi se-Jawa Tengah. berikut penjelasannya;  



 

a. Partisipatif 

 Partisipatif merupakan bentuk yang penting agar sistem good governance 

itu tercapai. Bentuk partisipasi masyarakat kelautan dan perikanan dalam 

tingginya nilai sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Rembang se-Jawa 

Tengah adalah banyaknya masyarakat nelayan yang berkontribusi besar dalam 

menjual hasil perikanan lautnya di seluruh TPI di Kabupaten Rembang. Seperti 

yang sudah dijelaskan diatas pada subbab sebelumnya, masyarakat nelayan yang 

dimaksud adalah masyarakat nelayan cantrang dan masyarakat nelayan pursein, 

kedua masyarakat nelayan tersebut memiliki kapasitas yang besar dalam 

penghasilannya berbeda dengan masyarakat nelayan dengan alat tangkap lain 

seperti pancing, gillnet, bubu dan lain-lain yang notabene memiliki kapasitas 

tangakapan relatif sedikit, sehingga hal tersebut secara otomatis semakin 

banyaknya nelayan cantrang dan nelayan pursein yang menjual hasil perikanan 

lautnya di TPI maka nilai yang di dapat juga semakin tinggi. 

 Banyaknya nelayan dengan alat tangkap yang beragam tentunya akan 

menarik para pihak lain yang berkontribusi dalam pelaksanaan interaksi sosial di 

dunia kelautan dan perikanan Kabupaten Rembang. keberagaman alat tangkap 

nelayan tentunya akan menyebabkan keberagaman hasil yang didapat tidak hanya 

satu atau dua jenis ikan tangkapan, dari keberagaman tersebut tentunya akan 

menarik para bakul atau penyedia fasilitas umum di TPI Kabupaten Rembang 

baik dari dalam daerah maupun dari luar daerah Kabupaten Rembang. semakin 

banyaknya bakul yang membeli hasil kelautan di TPI Kabupaten Rembang maka 

secara otomatis akan mempengaruhi nilai sektor kelautan dan perikanan 



 

kabupaten Rembang akan meningkat yang nantinya akan memberi dampak positif 

bagi pendapatan asli daerah sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Rembang. 

  Kabupaten Rembang meiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang 

besar ini dibuktikan dengan banyakanya jumlah nelayan dan banyaknya jumlah 

armada kapal dengan beragam ukuran 5 GT-40 GT, tentunya hal tersebut menjadi 

modal penting agar pemerintah daerah mampu memaksimalkan potensi tersebut 

untuk terus meningkatkan perekonomian daerah agar daerah menjadi lebih maju. 

b. Aturan Hukum (Rule of Law) 

 Salah satu prinsip yang terpenting dalam menciptakan good governance 

adalah adanya rule of law atau aturan hukum yang jelas. Rule of law sendiri 

merupakan pijakan dalam melaksanakan aktivitas atau interaksi sosial politik agar 

sesuai dengan jalur yang benar sehingga tidak adanya penyimpangan yang 

dilakukan dan berjalan dengan baik untuk mencapai suatu tujuan good 

governance. 

 Untuk menciptakan tata kelola yang baik bagi pemerintah daerah terutama 

dalam bidang kelautan dan perikanan daerah sudah sangat jelas dan diatur dalam 

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang “Pemerintahan Daerah”. Seperti yang 

sudah dijelaskan dalam subbab sebelumnya bahwa kewenagan daerah dalam 

mengelola wilayah kelautan dan perikanan sangar terbatas. Salah satu 

kewenangan daerah terutama untuk mengembangkan perekonomian daerah  

dibidang kelautan dan perikanan adalah pengelolaan aset daerah seperti TPI. 

Pemerintah daerah khususnya pemerintah Kabupaten Rembang diberi 



 

kewenangan seluas-luasnya dalam mengelola TPI karena pemerintah tidak hak 

khusus untuk campur tangan dalam pengelolaan TPI daerah. 

 Aturan lain dalam menciptakan tata kelola kelautan yang baik adalah 

adanya Permen KP No 71 Tahun 2016 tentang “Jalur Penangkapan Ikan dan 

Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara 

Republik Indonesia”. Secara substansi reguasi tersebut membicarakan tentang 

jenis alat tangkap ilegal dan alat tangkap legal. Maksud dari alat tangkap ilegal 

adalah alat tangkap yang dilarang dioperasikan di wilayah republik Indonesia 

karena diklaim tidak sustainable, merusak habitat ekosistem laut dan mengganggu 

aktivitas nelayan lain yang menggunakan alat tangkap legal yang dilindungi oleh 

pemerintah.  

 Masyarakat nelayan Kabupaten Rembang masih banyak yang 

menggunakan alat tangkap ilegal seperti cantrang, dogol dan cantrang seperti yang 

sudah dijelaskan pada subbab diatas karena di klaim oleh masyarakat sendiri alat 

tangkap tersebut merupakan alat tangkap yang efektif dan produktif dibandingkan 

alat tangkap lain yang berstatus legal. Masyarakat cantrang sendiri 

mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah mengganggu aktivitas nelayan saat 

berada di tengah laut dan jarang sekali adanya gesekan antar nelayan karena 

mereka sudah dilengkapi dengan alat tangkap yang canggih seperti GPS dan Fish 

Finder jadi mereka sudah bisa menghindari jika nantinya ada nelayan lain untuk 

menghindari gesekan antar nelayan. 



 

 Masyarakat sendiri mengekalim keberatan jika nantinya mengganti alat 

tangkap yang ditawarkan oleh pemerintah pusat karena disisi lain akan membawa 

dampak yang buruk seperti kurangnya permodalan untuk bertransisi mengubah 

kapal dan alat tangkap, kesenjangan sosial seperti penganngguran semakin 

meningkat bagi nelayan cantrang serta menghambatnya pola sirkulasi industri 

makanan yang berbahan baku ikan. 

 Oleh karenanya banyak permasalahan yang ditimbulkan jika pemerintah 

pusat benar-benar mengimplementasikan regulasi tersebut maka dari itu 

pemerintah daerah khususnya Kabupaten Rembang beserta stakeholder terkait 

melakukan lobi terhadap pemerintah pusat yaitu Kementerian Kelautan dan 

Perikanan untuk memperpanjang masa waktu hingga akhir 2017 untuk kesiapan 

peralihan mengubah menjadi alat tangkap yang legal. 

Adanya regulasi diatas seperti UU No 23 Tahun 2014 tentang 

“Pemerintahan Daerah” menjadikan semangat pemerintah Kabupaten Rembang 

untuk menciptakan Perda No Perda No 8 tahun 2014 tentang “Pengelolaan 

Tempat Pengelolaan Ikan” seperti yang sudah dijelaskan diatas pemerintah daerah 

memeliki kewenangan besar terhadap TPI daerah kaarena tidak ada campur 

tangan dari pemerintah pusat. TPI sendiri merupakan aset daerah sektor kelautan 

dan perikanan daerah yang memiliki potensi besar sebagai masuknya pendapatan 

asli daerah sektor kelautan dan perikanan. TPI sendiri adalah tempat untuk 

menemukan penjual dan pembeli antara nelayan dan bakul dan peran pemerintah 

memfasilitasi hal tersebut untuk kelancaran interaksi sosial mereka. Dalam Perda 

No Perda No 8 tahun 2014 tentang “Pengelolaan Tempat Pengelolaan Ikan” juga 



 

dijelaskan nilai retribusi untuk nelayan sebesar 1,45% dan untuk bakul sebesar 

1,40% dari nilai penjualan mereka dalam proses pelelangan. 

Pemerintah daerah Kabupaten Rembang selalu meningkatkan pelayanan 

untuk menciptakan tata kelola kelautan dan perikanan yang baik ini dibuktikan 

dengan adanya Perbup No 29 Tahun 2016 tentang “Cash Management System”. 

Cash Management System (CMS) sendiri merupakan inovasi daerah Kabupaten 

Rembang untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat kelautan dan 

perikanan untuk berinteraksi dalam proses pembayaran secara elektronik atau 

pembayaran yang dilakukan melalui rekening sehingga diklaim oleh pemerintah 

untuk memudahkan pembayaran pelelangan. 

c. Transparansi  

 Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan seperti korupsi 

kolusi dan nepotisme (KKN) serta pungli-pungli yang tidak sesuai dengan aturan 

hukum maka salah satu solusi adalah diterapkannya sistem transparansi. 

Transparansi disini memiliki artian keterbukaan akses informasi yang mampu 

dijangkau pemerintah, swasta dan masyarakat. 

 Bentuk transparansi pemerintah daerah Kabupaten Rembang terkait 

tingginya nilai sektor kelautan dan perikanan se-Jawa Tengah adalah keterbukaan 

informasi terkait nilai retribusi dari aset Tempat Pelalangan Ikan (TPI) yang bisa 

diakses oleh masyarakat nelayan dan bakul karena payung hukumnya sudah jelas 

sesuai dengan Perda No Perda No 8 tahun 2014 tentang “Pengelolaan Tempat 



 

Pengelolaan Ikan”. Nilai retribusi dari TPI sebesar 1,45% untuk masyarakat 

nelayan dan 1,40% untuk bakul ikan dari total keseluruhan pelelangan ikan. 

d. Responsivines 

Responsivinies dalam upaya menciptakan good governance adalah adanya 

respon, timbal balik atau feedback terkait program atau kebijakan yang yang 

dibuat pemerintah guna tercapainya keadilan sesama antar aktor dan tidak 

memihak satu sama lain. 

Bentuk responsivines antara pemerintah swasta dan masyarakat terkait tata 

kelola kelaatan dan perikanan di Kabupaten Rembang adalah adanya kesepakatan 

terkait perpanjangan masa transisi penggunaan alat tangkap illegal sesuai dengan 

Permen KP No 71 Tahun 2016. Melalui menteri kelautan dan perikanan Susi 

Pudjiastuti Bapak presiden Jokowi beliau menangkap aspirasi dari para nelayan 

yang terkena dampak kebijakan peralihan alat tangkap cantrang ke alat tangkap 

lain yang ramah lingkungan, ada tiga hal yang diinginkan bapak presiden, 

pertama Jokowi meminta ada mas perpanjangan masa transisi sebab batas 

maksimum sampai Juni 2017, sementara dilapangan hanya terealisasi pergantian 

peralihan cantrang baru 7%. Kedua terkait perizinan Jokowi meminta proses 

perizinan tangkap dipermudah. Sementara yang ketiga aspek pembiayaan.  

Pemerintah daerah Kabupaten Rembang beserta stakeholder terkait merespon 

positif upaya pemerintah untuk menciptakan keberlanjutan sumber daya kelautan 

dan perikanan Indonesia jika hal tersebut mampu membawa dampak positif bagi 



 

kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan sehingga kedepannya mampu 

membawa Indonesia menjadi negara maritim yang disegani oleh seluruh bangsa. 

e. Konsesnsus  

 Konsensus disini memiliki arti permufakatan bersama dalam 

mememcahkan masalah yang solutif. Untuk menciptakan good governance terkait 

tingginya nilai sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Rembang se-Jawa 

Tengah pada tahun 2014-2015 dalam menciptakan relasi yang baik adalah adanya 

Focus Group Discution (FGD) terkait alat penangkapan ilegal yang dilarang oleh 

pemerintah pusat sesuai dengan Permen KP No 71 Tahun 2016. Pasalnya 

masyarakat nelayan Kabupaten Rembang masih banyak yang menggunakan alt 

tangkap ilegal seperti alat tangkap cantrang, payang dan gillnet. 

 Pemerintah pusat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan yang berwenang 

dalam urusan kelautan dan perikanan memberikan bantuan bagi kapal dengan 

ukuran <10 GT berupa alat tangkap legal secara gratis terhadap masyarakat yang 

terkena dampak dari implementasi Permen KP No 71 Tahun 2016, pemberian 

bantuan alat tangkap tersebut diklaim bagi pemerintah adalah upaya yang solutif 

untuk meminimalisasi penggunaan alat tangkap ilegal. 

 Secara garis besar alat tangkap cantrang yang dianggap ilegal adalah alat 

tangkap yang bisa dimodifikasi oleh masyarakat nelayan sendiri dengan 

menyesuaikan ukuran kapal, semisal ukuran kapalnya besar >30 GT maka alat 

tangkapnya besar dan begitupun sebaliknya jika ukuran kapalnya kecil <10 GT 

maka alat tangkapnya kecil.  



 

 Untuk alat penangkapan ikan cantrang yang memiliki ukuran kapalnya 

besar >30 GT masyarakat menginginkan perpanjangan waktu terhadap pemerintah 

pusat untuk beralih menggunakan alat tangkap yang legal karena kurangnya 

kesiapan modal dan kesiapan sumber daya lainnya. Pemerintah daerah Kabupaten 

Rembang beserta stakeholder terkait untuk mendesak pemerintah pusat agar 

memberi perpanjangan waktu karena kurangnya kesiapan yang dimiliki oleh 

masyarakat pengguna alat tangkap cantrang. 

 Kerja keras pemerintah Kabupaten Rembang beserta jajaran terkait 

berhasil melobi pemerintah pusat khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan 

untuk memberi perpanjanagn waktu hingga akhir tahun 2017 terkait masyarakat 

yang terkena dampak Permen KP No 71 Tahun 2016 tersebut sebagai upaya untuk 

mempersiapakn modal dan mempersiapkan sumber daya lainnya untuk bisa 

beralih menggunakan alat tangkap legal sesuai dengan regulasi yang ada. 

f. Persamaan Hak 

 Dalam menjalankan pemerintahan yang baik atau good governance terkait 

tingginya nilai sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Rembang se-Jawa 

Tengah harus adanya prinsip persamaan hak. Persamaan hak disini diartikan 

sebagai bentuk kebebasan ,masyarakat dalam berekspresi untuk menjual hasil 

tangkapannya ke seluruh TPI di Indonesia sehingga tidak ada batasan atau 

diskrimasi terhadap masyarakat untuk memilih tempat dimana mereka akan 

mendaratkan hasil tangkapannya. 



 

 Masyarakat nelayan di Kabupaten Rembang dibebaskan untuk 

mendaratkan hasil tangkapannya ke seluruh TPI Indonesia, pemerintah daerah 

tidak memberi batasan atau patokan  untuk nelayan Kabupaten Rembang harus 

mendaratkan hasilnya di TPI Kabupaten Rembang. Pemerintah memberi 

kebebasan seluas luasnya kepada nelayan untuk menjual hasil tangkapannya ke 

seluruh TPI di Indonesia yang menurut nelayan sendiri efektif dan tidak 

memberatkan mereka dalam aktivitas kelautan dan perikanan. Jadi nelayan di 

Kabupaten Rembang bebas menjual tangkapannya ke TPI Kabupaten Batang, 

Kabupaten Jepara, Kabupaten Pekalongan dan lain-lain. Begitupun sebaliknya 

masyarakat nelayan di luar Kabupaten Rembang dibebaskan untuk mendaratkan 

hasil tangkapannya si seluruh TPI Kabupaten Rembang dengan mengikuti aturan 

hukum yang berlaku. 

g. Efektivitas dan Efisiensi 

 Untuk menciptakan good governance dalam setiap kebijakan harus diatur 

dan dikelola secara efektif dan efisien sehingga dapat memudahkan dan 

meminimalisasi waktu aktivitas sumber daya manusia menjadi lebih singkat dan 

cepat. Efektif disini memiliki arti tujuan dapat di capai sesuai perencanaan. Untuk 

mengukur efektivitas adalah adanya nilai tambah dalam lembaga untuk apa yang 

di targetkan dalam sebuah pencapaian. Tidak hanya efektif dalam pencapaian 

good governance atau kepemerintahan yang baik harus adanya efisiensi. Efisiensi 

disini diartikan sebagai output terhadap suatu kebijakan atau aturan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat atau tidak. Apabila membicarakan efektivitas dan efisiensi 



 

maka dihubungkan dengan sasaran dan tujuan yang akan dicapai dalam kebijakan 

tersebut. 

 Bentuk efektivitas dan efisiensi dalam kebijakan terkait tingginya nilai 

sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Rembang se-Jawa Tengah adalah 

adanya program Cash Management System (CMS) yang merupakan salah satu 

inovasi daerah pemerintah Kabupaten Rembang dalam proses transaksi 

pelelangan. 

 Sebagian pihak adanya program CMS diklaim oleh masyarakat sangat 

membantu mereka dalam proses transakasi pelelangan, masyarakat menerima 

hasil secara langsung melalui rekening yang didaftarkan di mitra perbankan 

sehingga adanya inovasi tersebut memudahkan bagi masyarakat nelayan yang 

menjual iakannya di TPI Kabupaten Rembang karena sebelum adanya inovasi 

tersebut masyarakat menerima pendapatan hasil pelelangan secara langsung tanpa 

melalui rekening dan hal tersebut diklaim bagi masyarakat mengurangi 

kecurangan seperti pungli. Inovasi tersebut diklaim bagi pemerintah juga sebagai 

upaya untuk menarik para nelayan dari luar daerah Kabupaten Rembang untuk 

mendaratkan TPI diseluruh TPI Kabupaten Rembang seperti yang sudah 

dijelaskan pada subbab sebelumnya. 

h. Akuntabilitas   

 Akuntabilitas dalam prinsip good governance adalah adanya pertanggung 

jawaban pemerintah terkait kebijakan yang telah dibuat. Penilaian prinsip 

akuntabilitas sendiri dinilai dari orang atau institusi yang berada di luar institusi 



 

yang di nilai. Karenanya akuntabilitas sering disebut pertanggung jawaban yang 

bersifat objektif. Birokrasi publik dikatan akuntable manakala mereka dinilai 

secara objektif oleh masyarakat dapat mempertanggungjawabkan segala 

perbuatan, sikap, dan sepak terjangnya kepada pihak yang mana kekuasaan dan 

kewenangan yang dimiliki itu berasal.
16

 Artinya akuntabilitas tidak bisa dinilai 

dari pihak internal birokrasi publik sendiri, pemerintah tidak bisa sepihak 

mengeklaim dirinya akuntable tanpa adanya respon atau penilaian dari 

masyarakat. 

 Bentuk akuntabilitas pemerintah daerah Kabupaten Rembang terkait 

tingginya nilai sektor kelautan dan perikanan se-Jawa Tengah pembinaan dan 

sosialisasi terkait dampak negatif dari penggunaan alat tangkap cantrang yang 

dianggap ilegal oleh pemerintah sesuai dengan Permen KP No 71 Tahun 2016. 

Pemerintah pusat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan upaya solitif 

bagi masyarakat yang terkena dampak dari Permen KP tersebut seperti pembagian 

alat tangkap yang ramah lingkungan seperti gillnet bagi nelayan kecil dengan 

ukuran kapal <10 GT. Bantuan tersebut tidak serta merta diberikan oleh semua 

nelayan yang menggunakan alat tangkap cantrang dengan ukuran kapal mini 

tetapi diberikan kepada nelayan yang sudah terdaftar di Kelompok Usaha 

Bersama (KUB) karena mereka sudah terdaftar di pusat dan berstatus legal. 
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5.1.5 Dominasi Peran Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. 

 Subbab ini akan menjelaskan mana yang lebih dominan antara peran 

pemerintah, peran swasta dan peran masyarakat. Peran pemerintah Kabupaten 

Rembang dalam menciptakan relasi yang baik terkait tata kelola kelautan dan 

perikanan hanya sebagai peran legalitas dan fungsi hukum, peran pembinaan, 

peran fasilitator peran pemasaran dan peran promosi, peran keamanan dan 

ketertiban
17

. Peran swasta dalam tata kelola kelautan dan perikanan di Kabupaten 

Rembang yang menunjukan Kabupaten Rembang memiliki nilai tertinggi se-Jawa 

Tengah adalah menciptakan pendapatan daearah dan menciptakan lapangan 

pekerjaan bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan tidak 

ada pihak swasta, pihak swasta hanya sebagai alat indikator analisis.  

Alat tangkap cantrang diklaim masyarakat sebagai alat tangkap satu-

satunya yang mampu mencukupi kebutuhan perekonomian sosial masyarakat 

nelayan karena alat tangkap tersebut hasilnya tidak menunggu musiman dan setiap 

hari dapat dinikmati hasilnya serta alat tangkap cantrang dianggap masyarakat 

sebagai alat tangkap yang paling efektif karena hanya membutuhkan sedikit 

modal dan tidak terlalu banyak membutuhkan ABK karena dengan satu orang saja 

alat tangkap tersebut dapat dioperasikan. Disisi lain, selain sebagai salah satu 

penunjang perekonomian masyarakat alat tangkap cantrang yang dianggap ilegal 

justru memberikan kontribusi besar terhapap tingginya nilai sektor kelautan dan 

perikanan di Kabupaten Rembang se-Jawa Tengah pada tahun 2014-2015. 

                                                           
17 Murdiana Asih Heningtyas, dkk. Jurnal administrasi publik (JAP), Peran Pemerintah dan Masyarakat 

dalam Upaya Pengembangan Pendidikan Non Formal (Studi Kasus: Eksistensi “Kampung Inggris” 

Kabupaten Kediri). Jurusan Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. 

Vol 2 No 2. Hal 267. 



 

Pembangunan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaanya dianggap tidak menyentuh kebutuhan masyarakat, karena 

masyarakat adalah pihak yang paling mengetahui yang menjadi permasalahan 

mereka serta mengerti cara bagaimana mengatasi permasalahan mereka. Terkait 

tata kelola kelautan dan perikanan di Kabupaten Rembang khususnya Alat 

Penangkapan Ikan (API) cantrang, dogol dan payang adalah alat tangkap yang 

dilarang oleh pemerintah sesuai dengan Permen KP No 71 Tahun 2016. Sampai 

saat ini alat tangkap tersebut masih beroperasi di perairan wilayah Indonesia 

khususnya nelayan Kabupaten Rembang setelah adanya perpanjangan masa 

transisi oleh Presiden Jokowi melalui menteri kelautan dan perikanan Susi 

Pudjiastuti hingga akhir tahun 2017 terhadap alat tangkap ilegal melalui surat 

edaran yang diterbitkan setelah mendengarkan beberapa pertimbangan dari 

aspirasi masyarakat dan stakeholder terkait.  

Berdasarkan fakta dari pernyataan diatas pemerintah telah menempatkan 

diri untuk menciptakan good governance tekait alat tangkap yang diklaim ilegal 

oleh pemerintah dengan mendengarkan semua aspirasi dari stakeholder terkait 

seperti pemerintah daerah, DPRD, nelayan cantrang, asosiasi nelayan Rembang, 

para pelaku usaha dan nelayan lainnya. Artinya dari hal tersebut tidak pihak yang 

mendominasi antara pemerintah masyarakat dan swasta, semua pihak memiliki 

otoritas yang sama sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. 

 



 

BAB VI 

PENUTUP 

Berdasarkan pembahasan terkait relasi antar aktor dalam tata kelola 

kelautan dan perikanan di Kabupaten Rembang peneliti dapat memberikan 

beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang bisa menjadi bahan pertimbangan di 

kemudian hari. Kesimpulan dan rekomendasi yang dituliskan dalam hasil 

penelitian ini merupakan ulasan berdasarkan temuan peneliti pada relasi antar 

aktor terkait tata kelola kelautan dan perikanan di Kabupaten Rembang. 

6.1 Kesimpulan 

 Menurut konsep relasi antar aktor dalam good governance dalam 

pelaksanaan kepemerintahan yang baik pada dasarnya akan melibatkan unsur-

unsur yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pemerintah, swasta dan 

masyarakat. Konsep tersebut kemudian digunakan dalam menganalisis hasil 

penelitian mengenai tata kelola kelautan dan perikanan di Kabupaten Rembang. 

sehingga dapat diketahui siapa saja pihak yang terlibat dan seperti apa relasi antar 

aktor yang terlibat tersebut. 

 Pemerintah dalam tata kelola kelautan dan perikanan disini, pemerintah 

adalah pihak yang memiliki otoritatif dalam mengatur dan mengeola segala 

sumber daya yang menjadi kewenangannya, pihak pemerintah sebagaimana 

disebutkan sebelumnya yaitu pemerintah daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan 

(DKP), dan DPRD. Dalam pengelolaan kelautan dan perikanan di ranah 

pemerintahan daerah yang menjadi payung hukum diantaranya adalah Perbup No 



 

29 Tahun 2016 tentang “Pelaksanaan Cash Management System”, Perda No 8 

Tahun 2014 tentang perubahan atas Perda no 4 tahun 2009 tentang “Pengelolaan 

TPI”, UU No 23 tahun 2014 tentang “Pemerintahan Daerah” dan Permen KP No 

71 Tahun 2016 tentang “Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat 

Penangkapan Ikan di WPPNRI”. Dengan adanya payung hukum tersebut 

pemerintah Kabupaten Rembang dapat melaksanakan tata kelola kelautan dan 

perikanan dengan baik sesuai dengan koridor hukum yang ditentukan. Peran 

pemerintah daerah Kabupaten Rembang menempatkan porsi kewenangannya 

sangat baik terkait alat tangkap illegal sesuai dengan Permen KP No 71 Tahun 

2016 yang berpengaruh terhadap tingginya nilai sektor kelautan dan perikanan 

Kabupaten Rembang se-Jawa Tengah. Hal tersebut terbukti dengan 

diperpanjangnya masa operasi alat tangkap illegal hingga akhir tahun 2017 

melalui kerja keras pemerintah daerah bersama stakeholder terkait.  

Terkait tingginya nilai sektor kelautan dan perikanan di Kabupten 

Rembang se-Jawa Tengah pada tahun 2014-2015 tidak ada pihak swasta (Privat 

Sector). Penulis menggunakan peran pihak swasta hanya sebagai indikator yang 

digunakan dalam menganalisis dikarenakan konsep relasi antar aktor dalam good 

governance tidak memiliki inidkator khusus untuk peran dari pihak bakul ikan 

dan penyedia fasilitas di TPI.  

Pihak bakul ikan berkontribusi dalam menciptakan pendaptan asli daerah 

sektor kelautan dan perikanan seperti yang sudah dijelaskan dalam regulasi Perda 

No 8 Tahun 2016. Pihak bakul ikan menyumbangkan pendapatannya sebesar 

1,40% setiap pelelangan yang dimenangkan dalam proses pelelangan ikan di TPI. 



 

Berbeda dengan pihak bakul ikan, pihak penyedia fasilitas umum di TPI tidak 

dikenakan biaya administrasi tertentu karena tidak ada regulasi yang mengatur. 

Pihak penyedia fasilitas umum di TPI biasanya adalah masyarakat sekitar yang 

memiliki perekonomian menengah kebawah. Pihak tersebut keberadaanya sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat kelautan dan perikanan terutama yang berinteraksi 

langsung dalam aktivitas di TPI sehari-hari. Upaya tersebut dilakukan masyarakat 

sekitar sebagai salah satu usaha penggerak ekonomi masyarakat pesisir yang 

notabennya masih dibawah rata-rata garis kemiskinan. 

Pihak masyarakat dalam tata kelola kelautan dan perikanan adalah mereka 

yang terlibat secara langsung dalam aktivitas kelautan dan perikanan sebagaimana 

yang telah disebutkan pada subbab sebelumnya pihak masyarakat pelaku utama 

adalah nelayan cantrang dan nelayan pursein. Alasan kenapa nelayan cantrang dan 

nelayan pursein karena alat tangkap tersebut sangat berpengaruh dalam tingginya 

nilai sektor kelautan dan perikanan se Jawa Tengah pada tahun 2014 dan 2015 

adalah pendapatan dari alat tangkap tersebut sangat tinggi dan berkapasitas besar. 

Nelayan pursein sendiri keberadaannya sangat diakui oleh negara dan 

dilindungi keberadaanya karena alat tangkap tersebut diklaim sebagai alat tangkap 

yang ramah lingkungan dan diklaim dapat menjaga ekosistem laut tapi disisi lain 

alat tangkap tersebut hanya dapat dioperasikan waktu musiman saja dan alat 

tangkap tersebut berdampak kurang baik terhadap perekonomian nelayan dan 

pendapatan asli daerah sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Rembang. 



 

Nelayan cantrang keberadaannya berbeda dengan nelayan pursein, 

keberadaan nelayan cantrang justru dianggap ilegal oleh pemerintah karena alat 

tangkap tersebut diklaim sebagai alat tangkap yang dapat merusak ekosistem 

perairan Indonesia. berbeda alat tangkap berbeda juga pengoperasiaanya alat 

tangkap cantrang merupakan alat tangkap yang dapat digunakan setiap hari dan 

dapat dirasakan hasilnya kapanpun tidak menunggu waktu musiman seperti alat 

tangkap pursein. Alat tangkap cantrang rata-rata berdampak baik bagi 

perekonomian nelayan Kabupaten Rembang maka dari itu secara otomatis 

pendapatan dari alat tangkap cantrang dapat dinikmati setiap hari oleh karenannya 

akan berpengauruh positif pada pendapatan asli daerah sektor kelautan dan 

perikanan di Kabupaten Rembang. 

1.1.1 Rekomendasi 

 Subbab ini akan merekomendasikan dari hasil penelitian yang dilakukan 

penulis dalam kaitannya menciptakan relasi yang baik terkait tata kelola kelautan 

dan perikanan yang baik di daerah Kabupaten Rembang. Oleh karenanya perlu 

adanya evaluasi dalam menerapkan relasi antar aktor dalam tata kelola kelautan 

dan perikanan sehingga dapat membawa dampak positif bagi pemerintah daerah 

serta masyarakat sekitar yang dapat dinikmati manfaatnya secara langsung. 

 Pemerintah daerah khussunya Kabupaten Rembang dituntut untuk terus 

mengembangkan potensi sektor kelautan dan perikanan daerahnya sehingga nilai 

pencapaian yang didapat pada tahun 2014 dan 2015 yang menunjukkan Kabupten 

Rembang tertinggi se-Jawa Tengah yang didapat di TPI mampu meningkat secara 



 

signifikan melalui inovasi-inovasi yang diterapkan sesuai dengan kewenangannya. 

Pemerintah Kabupaten Rembang harus memperbaiki atau menata kembali fasilitas 

umum yang kurang tertib yang digunakan para penyedia fasilitas umum TPI 

seperti warung makan, tempat basket dan lain-lain sehingga nelayan dan bakul 

merasa nyaman disisi lain hal tersebut juga upaya untuk menarik nelayan luar 

daerah dan bakul luar daerah agar bertransaksi di TPI Kabupaten Rembang. 
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