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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang                                      

Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelago state) terbesar di 

dunia. Hal ini dibuktikan dengan luasnya wilayah perairan laut Indonesia yang 

mencapai 5,8 juta km2, terdiri dan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) 

seluas 2,7 km2, dan Laut Teritorial Indonesia seluas 3,1 km2. Selain itu, 

tersebar di dalamnya pulau-pulau sekitar lebih kurang 17.508 pulau, dan 

memiliki panjang pantai kedua di dunia setelah Kanada, yaitu lebih kurang 

81.000 km. Potensi tersebut sampai saat ini belum dikelola dengan baik 

sehingga belum dapat mensejahterakan masyarakat perikanan, khususnya 

nelayan. Hal ini tercermin dan berbagai kajian pendugaan stok ikan yang 

tersebar di seluruh perairan Indonesia. 

Faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan nelayan sangat kompleks 

dan saling terkait satu sama lain, yang dapat diklasifikasikan menjadi dua 

kelompok, yaitu (Trijoyo, 2007 : 2). Pertama, faktor internal adalah faktor-

faktor yang berkaitan kondisi internal sumber daya manusia nelayan dan 

aktivitas kerja mereka. Faktor-faktor internal mencakup masalah antara lain: 

(1) keterbatasan kualitas sumber daya manusia nelayan; (2) keterbatasan 

kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan; (3) hubungan kerja 

(pemilik perahu-nelayan buruh) dalam organisasi penangkapan ikan yang 

dianggap kurang menguntungkan nelayan buruh; (4) kesulitan melakukan 
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diversifikasi usaha penangkapan; (5) ketergantungan yang tinggi terhadap 

okupasi melaut; dan (6) gaya hidup yang dipandang “boros” sehingga kurang 

berorientasi ke masa depan. 

Kedua, faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berhubungan :      

dengan kondisi di luar diri dan aktivitas kerja nelayan. Faktor-faktor eksternal 

mencakup masalah antara lain: (1) kebijakan pembangunan perikanan yang 

lebih berorientasi pada produktivitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi 

nasional, parsial dan tidak memihak nelayan tradisional; (2) sistem pemasaran 

hasil perikanan yang lebih menguntungkan pedagang perantara; (3) kerusakan 

ekosistem pesisir dan laut karena pencemaran dari wilayah darat, praktek 

penangkapan ikan dengan bahan kimia, perusakan terumbu karang, dan 

konversi hutan bakau di kawasan pesisir; (4) penggunaan perafatan tangkap 

yang tidak ramah lingkungan; (5) penegakkan hukum yang lemah terhadap 

perusakan lingkungan; (6) terbatasnya teknologi pengolahan hasil tangkapan 

pasca-tangkap; (7) terbatasnya peluang-peluang kerja disektor non-perikanan 

yang tersedia di desa-desa nelayan; (8) kondisi alam dan fluktuasi musim yang 

tidak memungkinkan nelayan melaut sepanjang tahun; dan (9) isolasi 

geografis desa nelayan yang mengganggu mobilitas barang, jasa, modal dan      

manusia. 

Berdasarkan uraian faktor penyebab kemiskinan nelayan diatas, 

jelaslah bahwa hubungan kerja antara pemilik perahu dengan nelayan buruh 

dalam organisasi penangkapan ikan, khususnya mengenai sistem bagi hasil 
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sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya pendapatan yang diperoleh 

nelayan menambahkan bahwa salah satu aspek yang menyebabkan perubahan 

hubungan produksi adalah sistem bagi hasil. Seperti diketahui, ciri umum 

hubungan produksi pada usaha perikanan tangkap adalah adanya sistem bagi 

hasil. Adapun sistem bagi hasil itu sendiri terbentuk sebagai konsekuensi dari 

tingginya risiko usaha penangkapan (Satria, 2002 : 4). 

Bahwa sebagai salah satu usaha untuk menuju kearah perwujudan 

masyarakat sosialis Indonesia pada umumnya, khususnya untuk meningkatkan 

taraf hidup para nelayan penggarap dan penggarap tambah serta memperbesar 

produksi ikan, maka pengusaha perikanan secara bagi hasil, baik perikanan 

laut maupun perikanan darat harus diatur hingga dihilangkan unsur-unsurnya 

yang bersifat pemerasaan dan semua pihak yang turut serta masing-masing 

mendapat bagian yang adil dari usaha itu, maka dibentuklah Undang-undang 

yang mengatur soal usaha perikanan yang diselenggarakan dengan perjanjian 

bagi hasil yaitu UU No. 16 Tahun 1964.  

Dalam hal ini Islam juga membahas tentang bagi hasil yang disebut 

mudharabah. Mudharabah umumnya digunakan sebagai pendukung dalam 

memperluas muamalah maupun perdagangan (Jaziri, 1998: 92). Dalam 

mudharabah menjelaskan tentang syarat-syarat rukun dan perjanjian bagi 

hasil. 

Islam tidak menentukan prosentase pembagian hasil dalam 

mudharabah,  akan tetapi Islam menjelaskan tentang sistem mudharabah (bagi 
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hasil) yang sesuai dengan syar’i. Karena dalam Islam mengajarkan adanya 

saling ridho dan adanya keadilan antara mudhorib (penggarap) dan shahibul 

mal (pemilik modal) dalam bermualah. Dalam hal ini Islam melindungi 

golongan yang ekonominya lemah terhadap praktik-praktik yang sangat 

merugikan mereka. Sebab prinsip hukum Islam dalam bermualah 

berdasarkana kesepakatan dan tidak ada yang merasa dirugikan.  

Dengan semua latar belakang yang dikemukakan di atas, penulis ingin 

mengetahui pakah bagi hasil dalam UU No. 16 Tahun 1964 sudah sesuai apa 

tidak dengan hukum Islam, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah 

penelitian dengan judul “Undang-Undang No. 16 Tahun 1964 Tentang Bagi 

Hasil Perikanan dalam Prespektif Hukum Islam”. 

 

B. Penegasan Istilah  

Agar dapat memberi gambaran yang jelas tentang judul skripsi diatas 

dan untuk memberikan batasan judul yang telah disusun, maka perlu 

dijelaskan beberapa yang terkandung didalamnya.  

1. Undang – undang  : suatu bentuk pengaturan yang berupa undang-

No. 16 Tahun 1964  undang yang dikeluarkan oleh presiden RI  

dengan nomor 16 tahun 1964 yang mengantur 

tentang bagi hasil perikanan antara penggarap 

dan pemilik baik perikanan darat maupun 

perikanan laut.(UU No.16,1964:2)   
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2. Bagi hasil perikanan : suatu pembagian hasil usaha perikanan laut 

maupun darat atas dasar perjanjian bagi hasil 

yang diselenggarakan berdasarkan kepentingan 

bersama dari nelayan pemilik dan penggarap 

serta pemilik tambak dan penggarap hingga 

mereka masing-masing menerima bagian dari 

hasil usaha itu sesuai dengan jasa yang 

diberikan.(UU No.16,1964:2) 

3. Prespektif : pengharapan, peninjauan, pandanga luas (Albary 

M. Dahlan, 1994 : 592) 

4. Hukum Islam  : seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah 

SWT dan Sunnah Rasul SAW tentang tingkah 

laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini 

mengikat untuk semua yang beragama Islam. 

(Syarifudin, 1997 : 5) 

Berdasarkan uraian penegasan istilah diatas maka judul skripsi ini 

merupakan suatu pandangan hukum Islam terhadap pembagian hasil bagi 

nelayan penggarap menggunakan kapal motor dan penggarap tambak ikan 

pemeliharaan yang telah diatur oleh Undang – Undang No. 16 Tahun 1964.  

 

C. Perumusan Masalah  

Perumusan masalah dalam suatu penelitian, khususnya penelitian 

hukum, memiliki peran yang penting bagi penulis untuk memberi kemudahan 
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di dalam membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti, sehingga 

diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh 

jawaban sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan uraian pada latar 

belakang yang tersebut diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan 

diteliti tentang”Apakah Ketentuan Bagi Hasil Perikanan Laut dan Perikanan 

Darat Sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No. 16 Tahun 1964 Sudah 

Sesuai Dengan Hukum Islam?”  

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian 

ini yaitu untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap peraturan 

UU No. 16 tahun 1964 tentang pembagian hasil bagi nelayan penggarap 

menggunakan kapal motor dan penggarap tambak hasil ikan pemeliharan.  

2. Manfaat Penelitian  

Secara ilmiah dari penelitian ini adalah sebagai rujukan guna 

menambah pemikiran ataupun pengetahuan bagi hasanah ilmu 

pengetahuan pada umumnya dan dalam bidang hukum islam pada 

khususnya.  

 
E. Kajian Pustaka 

Pembahasan mengenai perikanan telah banyak ditulis oleh ilmuan di 

Indonesia. Rokmin Dahuri menjelaskan dalam bukunya “Kebijakan 

Pemerintah Dalam Pembiayaan Usaha Mikro-Kecil Bidang Kelautan dan 

Perikanan”, bahwa dalam buku tersebut menjelaskan tentang upaya 
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pemerintah dalam memberikan modal dalam perikanan. Hal serupa tentang 

perikanan juga dibahas pula oleh Trijoyo Kusumastanto dalam bukunya yang 

berjudul “Naskah Akademik Tentang Pembagian Hasil Perikanan”.  

Dikalangan mahasiswa sendiri perikanan menjadi tema dalam skripsi 

diantaranya : 

1. Ari Fatmawati, Fakultas Tekhnik Universitas Muhammadiyah Surakarta 

tahun 2009, dengan judul “Pendaratan Ikan, Pelabuhan Perikanan, Dalam 

Pengembangan Fisik Bangunan”. Skripsi ini membahas tentang 

pengembangan pembangunan perikanan baik perikanan darat maupun laut.  

2. Roif Hardani, Fakultas Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Jogja tahun 2005 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Pelelangan Ikan (studi kasus TPI Trenggalek Jawa Timur) skripsi ini 

membahas tentang pembagian hasil dari jual beli dalam pelalangan di TPI 

Trenggalek Jawa Timur.  

3. Luqman Al Farizi, Fakultas Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Jogja tahun 2010 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Jual Beli Perikanan Dalam Perahu”. Skripsi ini membahas 

tentang pandangan hukum islam terhadap jual beli perikanan dalam 

perahu.  

Sedangkan dalam penelitian skripsi ini yang berjudul “Undang-

Undang No. 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan Dalam Prespektif 

Hukum Islam” penulis akan membahas mengenai pandangan hukum islam 
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terhadap peraturan undang-undang no. 16 tahun 1964 tentang bagi hasil 

perikanan.  

 

F. Metode Penelitian  

Penelitian merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan, baik dari segi teori maupun praktek. Penelitian ini merupakan 

langkah awal yang harus dilakukan dalam menyusun Skripsi. Suatu penelitian 

harus ditunjang dengan peraturan-peraturan yang menjadi dasar penelitian 

tersebut, sehingga penelitian yang dibuat dapat dipertanggung jawabkan 

kebenarannya.  

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, 

mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. 

Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam suatu yang 

ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada dirasa masih atau 

menjadi diragukan kebenarannya. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka 

metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami 

obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang 

bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuan mempelajari dan 

memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.  

Selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, maka dalam 

menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian seperti dibawah 

ini : 
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1. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan 

skripsi ini, maka penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library 

research). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan  

diskriptif dapat diartikan sebagai pemecahan masalah yang diselidiki 

dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada 

saat sekaranng berdasarka fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana 

adanya(Hadari Nawami dan Mimi Marini,1994:73) yaitu yang 

memaparkan dan melkiskan pandangan hukum Islam terhadap undang-

undang no. 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan. 

2. Metode Pengumpulan Data  

Dalam suatu penelitian, peneliti harus menentukan metode apa 

yang akan digunakan untuk mengumpulkan data dalam rangka menjawab 

masalah adapun metode yang digunakan yaitu metode dokumentasi. 

Metode Dokumentasi yaitu metode yang digunakan penulis untuk 

memperoleh data mengenai hal-hal atau variabel dengan metode literature 

yang meneliti konsep-konsep atau teori-teori yang terdapat dalam buku-

buku, dan media lain seperti internet atau meneliti hal-hal yang tercantum 

dalam dokumen-dokumen serta sumber tertulis lain yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti, sehingga dapat dijadikan bahan informasi yang ada 

untuk kemudian diolah dan dianalisa.  

 



 10

3. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat 

diperoleh. Pada penelitian ini menggunakan sumber data printer dan 

sumber data sekunder.  

a.    Sumber Data Primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya (Marzuki, 2002: 

55). Adapun sumber primernya adalah UU No. 16 tahun 1964 pasal 3 

(ayat 1) tentang pembagian hasil pada nelayan penggarap 

menggunakan kapal motor dan penggarap tambak ikan pemeliharaan 

perikanan mengikat secara langsung yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti.  

b. Sumber Data Sekunder  

Data sekunder ini yang memberikan penjelasan mengenai 

sumber data primer. Selain menggunakan buku atau referensi utama, 

penulis juga menggunakan buku atau referensi sekunder (penunjang) 

sebagai bahan tambahan untuk lebih memperjelas dalam melakukan 

penelitian terhadap masalah ini. Diantaranya : buku yang berjudul 

Naskah Akademik Tentang Bagi  Hasil Perikanan karya Trijoyo dan 

Ekonomi Kelautan karya Mulyadi.  
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c. Metode Analisis Data  

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara 

sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah 

yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain 

(Noeng Muhadjir, 1989 : 113). Setelah data terkumpul, maka langkah 

selanjutnya adalah menganalisis data untuk memperoleh kesimpulan. 

Dalam menganalisis data tersebut dilakuan secara deskriptif dengan 

menggunakan metode deduktif.  

Metode deduktif yaitu pola pikir yang bermula pada prinsip-

prinsip umum kemudian diaplikasikan pada informasi yang bersifat 

khusus setelah terlebih dahulu dilakukan kategorisasi (Sutrisno Hadi, 

1987 : 42). Langkah-langkah analisis melalui metode deduktif dapat 

dilakukan dengan memaparkan suatu argumentasi atau asumsi yang 

berisi statement yang menolak atau membenarkan suatu perkara, 

kemudian darinya ditarik suatu kesimpulan.  

 

G. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan laporan ini tersusun menjadi lima bagian. 

Masing-masing bagian akan menjelaskan deskripsi singkat mengenai isi 

tulisan. Dengan demikian diharapkan dapat mempermudah dalam penyajian 

dan pembahasan serta pemahaman terhadap apa-apa yang akan diteliti. 

Berikut ini merupakan sistematika laporan penelitian : 
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Bab I Pendahuluan berisi tentang Latar belakang masalah, Penegasan 

istilah,Rumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, Kajian pustaka, 

Metode penelitian, Sistematika penulisan.  

Bab II Sistem Bagi Hasil Perikanan (mudhorobah) dakam hukum 

Islam barisi tentang  Pengertian Mudharabah, Landasan Hukum 

Mudhorobah, Rukun dan Syarat Mudharabah, Jenis-jenis Mudharabah.  

Bab III Bagi Hasil Perikanan Dalam UU No.16 Tahun 1964 betisi 

tentang Tujuan dibentuknya Undang Undang, Kajian Undang Undang  No. 16 

Tahun 1964, Perjanjian Bagi Hasil  

Bab IV Analisis Hukum Islam Terhadap UU NO. 16 Tahun 1964 yang 

berisi tentang  UU No. 16 Tahun 1964 dalam Pandangan Islam, Aspek 

Positif dan Negatif terhadap Para Nelayan Penggarap dan Pemilik.  

BAB V Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran.  

  

 


