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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia terdiri dari 

17.504 pulau dengan garis pantai sepanjang 104.000 km
2
 , dengan luas wilayah 

laut mendominasi total luas teritorial Indonesia sebesar 7,7 juta km
2
.
1
 Indonesia 

dapat dikatakan sebagai sebuah negara maritim karena faktor geografis, dan 

juga faktor sejarah, sejak zaman kerajaan-kerajaan masa lalu, Indonesia 

terkenal akan kekuatan maritimnya. Wilayah laut yang seluas itu, mengandung 

sumber daya perikanan yang sangat melimpah, oleh karenanya, banyak 

masyarakat Indonesia khususnya yang tinggal di daearah pesisir 

menggantungkan hidupnya kepada hasil laut sebagai nelayan.  

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan 

ikan, termasuk nahkoda, juru mesin, juru lampu, dan juru masak yang bekerja 

diatas kapal penangkapan ikan serta mereka yang secara tidak langsung ikut 

melakukan operasi penangkapan ikan, atau disebut sebagai pemilik kapal atau 

nelayan juragan.  

Sebagian besar nelayan Indonesia merupakan nelayan tradisional, yang 

mana menggunakan alat tangkap tradisional dengan teknologi sederhana, 

seperti pancing, jaring, dan/atau pukat, yang memiliki cara dan bentuk 
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tersendiri dalam penggunaan maupun proses pengelolaannya.
2
 Tidak semua 

nelayan memiliki kapal, seperti halnya petani, ada pemilik lahan dan 

penggarap, dalam ranah perikanan terdapat pemilik kapal dan anak buah kapal. 

Dalam melakukan penangkapan ikan, pemilik kapal atau nelayan juragan 

mengadakan perjanjian kepada anak buah kapal atau nelayan penggarap 

mengenai pembagian hasil laut. 

Sejak Indonsia merdeka, Pemerintah Republik Indonesia terus berupaya 

mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Melalui 

pembangunan yang dilakukan secara terus menerus, diharapkan cita-cita 

bangsa indonesia dapat tercapai. Salah satu produk hukum yang diharapkan 

dapat mendorong tercapainya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera 

adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. 

Dalam perjanjian bagi hasil perikanan, nelayan-nelayan penggarap sangat 

tergantung pada pemilik kapal atau nelayan juragan. Dalam prekteknya, 

penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan pertama kali harus dijual 

dahulu ke tempat pelelangan ikan atau pasar ikan setempat, kemudian hasil 

penjualan tersebut dibagi antara pemilik kapal dan nelayan penggarap. 

Menurut Pasal 1 huruf a, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang 

Bagi Hasil Perikanan, bagi hasil perikanan adalah : 

“Perjanjian bagi hasil perikanan adalah perjnajian dalam usaha 

penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan 

penggarap atau pemilik tambak dan penggarap tambak, menurut perjanjian 

mana mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut 

menurut imbangan yang telah disetujui sebelumnya.”  
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Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan 

adalah sarana untuk menciptakan keteraturan dan keserasian pada masyarakat 

nelayan. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964, 

prosentasi pembagian di perikanan laut dibedakan berdasarkan penggunaan 

perahu layar atau kapal motor.  

Selama ini perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara pemilik kapal 

dengan anak buah kapal, didasarkan atas kesepakatan lisan yang telah terjadi 

sejak dahulu. Pembagian hasil yang didapat setelah melaut kepada para pihak, 

sangat bervariasi tergantung faktor kebiasaan masyarakat setempat dan 

bergantung pula pada kesepakatan para pihak. Kesepakatan tersebut 

menimbulkan hubungan hukum antara pemilik kapal dengan anak buah kapal 

dan dalam hubungan tersebut, setiap pihak membunyai hak dan kewajiban 

secara timbal balik.
3
  

Sebagaimana yang diketahui bahwa tidak semua masyarakat mengetahui 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, dan 

pembagian hasil laut antara pemilik kapal dan anak buah kapal masih 

didasarkan atas kebiasaan setempat, meskipun perjanjian tersebut lisan, namun 

tetap sah karena asas kesepakatan yang terjadi antara para pihak.
4
 Urgensi 

penelitian ini menjadi penting, karena perjanjian bagi hasil ini menyangkut 

kesejahteraan hidup masyarakat nelayan, khususnya para anak buah kapal atau 

nelayan buruh demi menciptakan masyarakat Indonesi yang adil, makmur dan 

sejahtera. Oleh karena itu Penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul 
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“Analisis Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Antara Pemilik Kapal dengan Anak 

Buah Kapal di Kabupaten Batang (Studi Kasus di Desa Pabean, Kecamatan 

Batang, Kabupaten Batang)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana praktek bagi hasil perikanan yang terjadi antara pemilik kapal 

dengan anak buah kapal di Desa Pabean, Kecamatan Batang, Kabupaten 

Batang ditinjua dari Undang-undang Bagi Hasil Perikanan? 

2. Permasalahan apa yang timbul dari perjanjian bagi hasil perikanan, dan 

bagaimana solusinya? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana masyarakat nelayan Desa Pabean, 

Kecamatan Batang, Kabupaten Batang dalam melakukan perjanjian bagi 

hasil perikanan. 

2. Untuk mengetahui penerapan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 

Tahun 1964 antara pemilik kapal dengan anak buah kapal di Desa Pabean, 

Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. 

3. Untuk mengetahui penyelesaian masalah atau wanprestasi yang mungkin 

terjadi antara pemilik kapal dan anak buah kapal terkait bagi hasil 

perikanan.  
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D. Manfaat Penelitian 

Adapaun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian hukum ini antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian dan penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan bagi ilmu pengetahuan bagi penulis dan khalayak yang 

membacanya, serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum yang 

berkaitan dengan perjanjian bagi hasil perikanan. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu referensi atau 

literatur bagi penelitian dan penulisan hukum selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan dan 

mengembangkan kemampuan penulis dalam penelitian hukum serta 

menjadi suatu pengalaman penelitian bagi penulis berkaitan dengan 

perjanjian bagi hasil perikanan pada masyarakat nelayan. 

b. Bagi pembaca diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi 

mengenai perjanjian bagi hasil perikanan yang terjadi antara pemilik 

kapal dengan anak buah kapal. 

E. Kerangka Pemikira 

Perjanjian bagi hasil perikanan yang terjadi di masyarakat selama ini 

berpegang pada kebiasaan setempat, yang proporsi bagian antara pemilik kapal 

dengan anak buah kapal berbeda-beda pada tiap daerah. Pemilik kapal adalah 

orang atau badan hukum yang dengan hak atau berkuasa atas kepemilikan 

suatu kapal atau perahu yang digunakan untuk usaha penangkapan ikan beserta 
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alat-alatnya. Anak buah kapal atau nelayan penggarap adalah semua orang 

seebagai kesatuan yang menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha 

penangkapan ikan. 

Untuk menjamin kepastian hukum serta memberi rasa adil, pemerintah 

Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi 

Hasil Perikanan sebagai rambu bagi masyarakat dalam mengadakan perjanjian 

bagi hasil perikanan sehingga baik pemilik kapal dan anak buah kapal dapat 

diuntungan serta pemilik kapal tidak seweang-wenang dalam menentukan 

proporsi pembagian hasil, mengingat anak buah kapal memiliki posisi tawar 

yang rendah.  

Perjanjian bagi hasil perikanan yang terjadi di Desa Pabean, Kecamatan 

Batang, Kabupaten Batang, masih menggunakan kebiasaan yang sudah berlaku 

sejak dahulu. Permasalaahan yang dihadapi adalah bagaimana masyarakat 

nelayan Desa Pabean melalukan perjanjian bagi hasil tersebut dan apakah 

sudah sesuai dengan undang-undang bagi hasil prikanan serta solusi jika terjadi 

masalah atau wanprestasi terkait perjanjian bagi hasil. 

F. Metode Penelitian 

Metode peneitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada 

metode atau cara, sistematika, dan hasil berpikir yang bertuan untuk 

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara 
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menganalisisnya.
5
 Dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian 

sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-empiris adalah pendekatan yang 

berusaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata 

terjadi di masyarakat.
6
 Penelitian ini mengacu pada Undang – undang 

Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan yang mengadi regulasi 

mengenai proporsi pembagian hasil bersih perikanan antara pemilik kapal 

dan anak buah kapal. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang 

berupaya mencari solusi dari masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan atau berdasar 

fakta yang ada.
7
 

3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data asli atau data dasar yang diperoleh peneliti 

dari sumber pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum di 

                                                           
5
 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2014, Metode Penelitian Hukum, Surakarta : 

Muhammadiyah University Press, hal 1 
6
 Hilman Hadikusuma, 1995, Metode Pembaharuan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, 

Bandung : Mandar Maju, Hal. 61 
7
 Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rineka Cipta, hal. 23 
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olah dan di uraikan orang lain.
8
 Data primer diperoleh langsung dari 

lapangan yakni dari nelayan Desa Pabean, Kecamatan Batang, 

Kabupaten Batang dengan menggunakan tehnik wawancara. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yakni data yang berasal dari bahan hukum sekunder 

yang mencakup peraturan perundang-udangan, dokumen–dokumen 

resmi, buku–buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan 

sebagainya.
9
 Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan yakni Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 16 Tahun 

1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, buku-buku literatur, artikel dan 

jurnal atau karya ilmiah. 

4. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Pabean, Kecamatan Batang, Kabupaten 

Batang, Jawa Tengah.  

5. Metode Pengumpulan data 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakan merupakan tehnik pengumpulan data dengan 

mencari landasan teori dari permasalahan dalam penelitian ini dari 

sumber tertulis, sehingga penelitian yang penulis lakukan bukanlah 

kegiatan yang bersifat trial and error.
10
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 Hilam Hadikusuma, ibid, Hal. 65 
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Setia, Hal. 25 
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b. Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan 

mengenggunakan tehnik tanya-jawab secara langsung dengan 

narasumber dari nelayan Desa Pabean, Kecamatan Batang, Kabupaten 

Batang.
11

 

6. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam 

setiap penelitian. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan 

metode Deskriptif Kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah mendeskripsikan 

dan menganalisa apa yang dinyatakan oleh responden atau narasumber 

secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.
12

 Analisa data kualitatif ini 

dapat dilakukan dengan pengumpulan data yang terlah diperoleh, kemudian 

dihubungkan dengan literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang 

diteliti, kemudian dicara solusi dari dengan cara menganalisa yang 

kemudian dicapai kesimpulan untuk menentukan hasil dari penelitian. 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam menyusisn skripsi ini penulis menggunakan sistematika penulisan 

sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 
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 Soerjono Soekanto, 2015, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, Hal. 24 
12

 Soerjono Soekanto, ibid, Hal. 32 
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D. Manfaat Penelitian 

E. Kerangka Pemikiran 

F. Metode Penelitian 

G. Sistematika Skripsi 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian 

2. Syarat Sah Perjanjian 

3. Asas-asas Perjanjian 

4. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya 

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Bagi Hasil Menurut Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 1964 

1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil 

2. Subjek Perjanjian Bagi Hasil Perikanan laut 

3. Besar Bagian dalam Perjanjian Bagi Hasil 

4. Kewajiban Pemilik Kapal dan Kewajiban Nelayan Penggarap 

5. Wanprestasi dan Akibatnya dalam Perjanjian Hagi Hasil Perikanan 

Laut 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Perjanjian Bagi Hasil Perikanan di Desa Pabean, Kecamatan 

Batang, Kabupaten Batang. 
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B. Permasalahan dan solusi dari peranjian bagi hasil perikanan di Desa 

Paeban, Kecamatan Batag, Kabupaten Batang 

BAB IV : PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


