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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) 

 

Abstrak 

 

Perjanjian bagi hasil perikanan adalah perjanjian bagi hasil keuntungan bersih 

penjualan ikan antara pemilik kapal dengan anak buah kapal. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek perjanjian bagi hasil perikanan 

antara pemilik kapal dengan anak buah kapal di Desa Pabean, Kecamatan Batang, 

Kabupaten Batang, dan problematika apa yang timbul serta penyelesaian masalah 

dari perjanjian bagi hasil antara pemilik kapal dan anak buah kapal. Metode 

pendekatan yang digunakan dalam penilitian ini adalah yuridis-empiris. Sumber 

data yang digunakan yakni data primer berupa keterangan langsung dari lokasi 

penelitian, dengan disertai data sekunder untuk menjelasakan data primer. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil perikanan yang dilakukan 

masyarakat nelayan Desa Pabean telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 

Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, yang mengatur mengenai besaran 

pembagian hasil yang diterima pemilik kapal dan anak buah kapal, serta mengatur 

bagaimana penyelesaian masalah dalam perjanjian bagi hasil perikanan. 

 

Kata kunci : perjanjian bagi hasil, pemilik kapal, anak buah kapal 

 

Abstract 

 

Fishery profit sharing agreement is a profit sharing agreemment between ship 

owner and ship's crew. The goal of this study is to find out how fishery profit 

sharing agreement between ship owner and ship's crew run in Pabean Village, 

Batang District, Batang Regency, and the problems that may occurs, and how they 

solve the problems in a fishery profit sharing agreement between ship owner and 

ship's crew. This study uses judical-empirical method. The data source are 

primary data in the form of information directly from the research location, 

accompanied by secondary data to explain the primary data. The result of this 

study shows that fishery profit sharing agreement in Pabean Village has been 

accordance to Law Number  16 of 1964 concerning Fishery Profit Sharing, which 

regulates about the amount of of distribution of profits recieved by ship owner and 

ship’s crew, and regulates how the problem should be solved on the fishery profit-

sharing agreement. 

 

Keywords : profit sharing agreement, ship owner, ship’s crew 
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1. PENDAHULUAN 

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 adalah 

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 dearah 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 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. 

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. 

                                                           
1
 Statisik Indonesia dalam Infografis 2017, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, hal. 2 

2
 Agus Sudaryanto, Praktik Bagi Hasil Perikanan di Kalangan Nelayan Pandangan Wetan, 

Rembang Jawa Tengah, 2009, Jurnal Mimbar Hukum Volume 21, Nomor 3, Oktober 2009, 

Universitas Gajah Mada. Hal. 522 
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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. 

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
  

 Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi: pertama, 

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 Hasil Perikanan. Kedua, Permasalahan apa yang timbul dari 

perjanjian bagi hasil perikanan, dan bagaimana solusinya. 

 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktek perjanjian bagi 

hasil perikanan antara pemilik kapal dengan anak buah kapal di Desa Pabean, 

Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, dan problematika apa yang timbul serta 

penyelesaian masalah dari perjanjian bagi hasil antara pemilik kapal dan anak 

buah kapal. 

 Maanfaat penulis melakukan penelitian ini meliputi: pertama, diharapkan 

dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan bagi penulis dan khalayak 

                                                           
3
 Beni Ahmad Saebani dan Encup Supriatna, 2012, Antropologi Hukum, Bandung : Pusataka Setia, 

Hal. 199 



4 
 

yang membacanya, serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum yang 

berkaitan dengan perjanjian bagi hasil perikanan. Kedua, Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi suatu referensi atau literatur bagi penelitian dan 

penulisan hukum selanjutnya. 

2. METODE 

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.
4
 Jenis 

penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, 

yakni penelitian yang berupaya mencari solusi dari masalah yang diselidiki 

dengan menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan atau 

berdasar fakta yang ada.
5
 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. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Praktek Perjanjian Bagi Hasil Perikanan di Desa Pabean, Kecamatan 

Batang, Kabupaten Batang 

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara pemilik kapal dengan anak buah kapal 

dimulai oleh pemilik kapal atau juragan terlebih dahulu mencari kapten kapal atau 

nahkoda kapal. Proses pencarian kapten kapal ini menggunakan dua cara yakni, 

kapten kapat tersebut melamar ke pemilik kapal untuk menjalankan kapalnya, cara 

yang kedua yakni pemilik kapal mencari kapten kapal melalui paguyuban nelayan 

maupun dari mulut ke mulut. Kemudian kapten kapal tersebut mencari anak buah 

kapal untuk ikut melaut mengoperasikan alat tangkap ikan dan menangkap ikan. 

Cara kapten kapal untuk mendapat anak buah kapal pun beragam, ada yang 

melalui informasi dari paguyuban nelayan, ada yang datang sendiri ke kapten 

                                                           
4
 Hilman Hadikusuma, 1995, Metode Pembaharuan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, 

Bandung : Mandar Maju, Hal. 61 
5
 Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rineka Cipta, hal. 23 
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kapal maupun langsung ke pemilik kapal, ada pula yang melalui perantara pihak 

ketiga. 

Perjanjian bagi hasil antara pemilik kapal dengan anak buah kapal di Kampung 

Nelayan Pabean diadakan secara lisan atau tidak tertulis, hal tersebut sudah 

dilakukan sejak lama dan menjadi kebiasaan. Meskipun bentuk perjanjian ini 

adalah perjanjian lisan, namum memenuhi syarat sah perjanjian yang diamanatkan 

Pasla 1320 KUH Perdata yakni, kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertntu dan 

sebab yang halal.  

Besaran pembagian hasil yang dilakukan masyarakat nelayan pabean terlah 

sesui dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi 

Hasil Perikanan, yakni sebesar 60 : 40 (enam puluh berbanding empat puluh), 

dengan rincian 60% (enam puluh perseratus) dari hasil bersih untuk pemilik kapal, 

dan 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih untuk anak buah kapal. Ada 

pula salah satu narasumber yang menyebutkan besaran pembagian 50 : 50 ( lima 

puluh berbanding lima puluh), dan besaran tersebut tetap sah. Bagian dari anak 

buah kapal, selanjutnya dibagi kepada anak buah kapal dan kapten dengan 

perbandingan 3 : 1 (tiga berbanding satu), yakni tiga bagian untuk kapten kapal 

atau nahkoda, dan satu bagian untuk anak buah kapal. Pembagian tersebut telah 

sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang 

Bagi Hasil Perikanan, yang mana pembagian diantara anak buah kapal tidak boleh 

lebih dari 3 : 1 (tiga berbanding satu). Seluruh narasumber yang penulis 

wawancara menyeutkan bahwa besaran yang selama ini dilakukan sudah adil dan 

merupakan kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama.  

Dalam perjanjian bagi hasil perikanan antara pemilik kapal dan anak buah 

kapal di desa Pabean, tidak diatur mengenai hak dan kewajiban pemilik kapal dan 

anak buah kapal, akan tetapi timbul hak dan kewajiban diantara pemilik kapal dan 

anak buah kapal. Hak pemilik kapal adalah mendapat 60% (enam puluh 

perseratus) dari hasil bersih, dan berkewajiban untuk menyediakan kapal beserta 

perbekalannya, melakukan perbaikan serta perawatan kapal, dan memberi 

santunan apabila terdapat anak buah kapal yang mengalami kecelakaan selama 

melaut. 
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Menurut Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 

tentang Bagi Hasil Perikanan, perbekalan bahan makanan dan rokok menjadi 

tanggung jawab bersama anatara pemilik kapal dan anak buah kapal, akan tetapi 

hal tersebut berbeda dengan yang dilakukan oleh nelayan di Desa Pabean, 

perbekalan selama melaut menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemilik kapal. 

Kewajiban selanjutnya adalah memberikan berkewajiban untuk memberi 

tunjangan dan perawatan kepada nelayang penggarap yang sakit yang disebabkan 

karena mengalami kecelakaan selama bertugas di laut, yang tercantum dalam 

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

Menurut para narasumber, pemberian kompensasi tersebut memang merupakan 

sebuah kewajiban bagi pemilik kapal, akan tetapi hanya sebatas kompenasi yang 

besarnya tidak diatur. 

Hak anak buah kapal adalah mendapat 40% (empat puluh perseratus) dari hasil 

bersih, mendapat santunan jika mengalami kecelakaan selama melaut, dan 

mencari ikan untuk dirinya sendiri selama melaut, sementara kewajibannya adalah 

bekerja dan mematuhi arahan dari kapten kapal. 

Selain itu, ditinjau dari Hukum Islam, pernjanjian bagi hasil perikanan 

tergolong dalam bentuk akad mudharabah. Pelaksanaan praktek perjanjian bagi 

hasil perikanan di Desa Pabean, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, adalah 

pemilik kapal selaku sohibul mal, memberikan modal berupa kapal beserta 

perbekalnnya, sedangkan anak buah kapal berlaku sebagai mudharib, 

menyediakan tenaga untuk menjalankan tugasnya untuk mencari ikan. Perjanjian 

bagi hasil yang dilakukan secara lisan, telah memenuhi rukun dan syarat akad. 

Sehingga baik secara hukum positif maupun syariat, perjanjian bagi hasil 

perikanan di Desa Pabean, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang adalah 

perjanjian yang sah. 

3.2. Permasalahan dan solusi dari peranjian bagi hasil perikanan di Desa 

Pabean, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang 

Terjadinya masalah dalam sebuah perjanjian adalah hal yang wajar, namun harus 

dihindari demi kemaslahatan para pihak. Beberapa narasumber menyebutkan 
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dalam perjanjian bagi hasil yang mereka lakukan tidak mengalami masalah, 

sementara beberapa narasumber lain menyebut adanya korupsi pembelian solar, 

kemudian menjual hasil tangkap di tengah laut tanpa sepengetahuan pemilik 

kapal, dan korupsi pembagian hasil oleh kapten kapal.  

Korupsi solar dalam ranah perikanan terdapat dua macam, yakni korupsi dalam 

jumlah pembelian solar, dan korupsi dalam pembelian jenis solar. Korupsi jumlah 

pembelian solar adalah korupsi yang dilakukan anak buah kapal, yakni membeli 

solar tidak sesuai dengan jumlah yang diperintahkan kapten kapal maupun 

pemilik kapal. Korupsi pembelian jenis solar adalah korupsi yang dilakukan oleh 

anak buah kapal maupun pemilik kapal, bekerja sama dengan oknum operator 

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), yakni dengan membeli solar 

subsidi untuk digunakan di kapal 30 Gross Ton keatas. 

Berikutnya masalah kedua adalah menjual hasil tangkap ditengah laut. Menjual 

hasil tangkap di tengah laut adalah hal yang lumrah terjadi, namun jarang sekali 

diketahui oleh pemilik kapal karena hasilnya cukup menggiurkan bagi anak buah 

kapal. Umumnya menjual hasil di tengah laut dilakukan ketika sedang musim 

ikan, jumlah ikan yang didapat kadang melebihi muatan kapal, sedangkan waktu 

melaut yang masih panjang dimanfaatkan oleh anak buah kapal untuk menangkap 

ikan dengan menggunakan alat tangkap milik pemilik kapal, kemudian menjual 

hasilnya tanpa sepengetahuan pemilik kapal. 

Masalah yang ketiga adalah pembagian hasil diantara anak buah kapal. 

Pembagian hasil diantara anak buah kapal dilakukan oleh kapten kapal, akan 

tetapi kapten kapal tidak membagi hasil kepada anak buah kapal sesuai dengan 

yang anak buah terima, dengan mengambil bagian untuk dirinya sendiri terlebih 

dahulu dari bagi hasil dengan pemilik kapal, kemudian dibagi kembali dengan 

anak buah kapal sesuai dengan perbandingan 3:1. Tindakan yang dilakukan 

kapten kapal in ada, namun jarang sekali terjadi. 

Dalam menyelesaikan masalah yang dialami dalam perjanjian bagi hasil 

perikanan di Desa Pabean, masyarakat mengedepankan musyawarah sebagai 

solusi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Penyelesaian masalah melalui 

musyawarah diatur dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 
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tentang Bagi Hasil Perikanan yang menyebutkan bahwa perselisihan-perselisihan 

yang timbul dalam perjanjian bagi hasil perikanan, diselesaikan melalui 

musyawarah oleh pihak-pihak yang berselisih bersama-sama dengan Panitya 

Landreform Desa. 

4. PENUTUP 

4.1. KESIMPULAN 

Bentuk perjanjian bagi hasil perikanan adalah perjanjian lisan, namun telah 

memenuhi syarat sah perjanjian yakni, adanya kesepakatan, kecakapan, suatu hal 

tertentu dan sebab yang halal. Awal mula terjadinya perjanjian bagi hasil 

perikanan, adalah ketika anak buah kapal menwarkan diri kepada pemilik kapal 

maupun pemilik kapal mencari anak buah kapal untuk menjalankan kapal milik 

pemilik kapal. 

 Jumlah perbandingan bagi hasil yang dilakukan sudah sesuai dengan Pasal 3 

ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil 

Perikanan, yakni 60 : 40 (enam puluh berbanding empat puluh), 60% untuk 

pemilik kapal dan 40% untuk anak buah kapal. Dalam pembagian hasil antar anak 

buah kapal, juga telah sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 

Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, yakni 3 : 1 (tiga berbanding satu), 3 

bagian untuk kapten kapal atau nahkoda dan satu bagian untuk anak niah kapal. 

Pembagian hasil tersebut telah memenuhi rasa keadilan dan menghindari 

terjadinya pemerasan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 16 Tahun 

1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Pada umumnya baik pemilik kapal dan anak 

buah kapal memiliki hak yang sama yakni mendapat pembagian hasil dari 

tangkapan ikan, hak anak buah kapal ditambah diperbolehkannya untuk mencari 

ikan untuk dirinya sendiri selama melaut. Kewajiban keduanya adalah hal yang 

berbeda, anak buah kapal wajib menjalankan kapal dan mencari ikan, sementara 

pemilik kapal wajib memenuhi segala perbekalan yang dibuthkan selama melaut, 

sesuai dengan Pasal Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 

tentang Bagi Hasil Perikanan. 



9 
 

Ditinjau dari hukum Islam, perjanjian bagi hasil perikanan termasuk dalam 

golongan mudharabah, yakni pemilik kapal selaku sohibul mal, memberikan 

modal berupa kapal beserta perbekalnnya, sedangkan anak buah kapal berlaku 

sebagai mudarib, menyediakan tenaga untuk menjalankan tugasnya untuk mencari 

ikan.  

Permasalah yang timbul dalam perjanjian bagi hasil periknan di Desa Pabean, 

Kecamatan Batang, Kabupaten Batang adalah korupsi pembelian solar yang tidak 

sesuai yang diperintahkan, menjual hasil tangkapan ikan di tengah laut selama 

masa melaut tanpa sepengetahuan pemilik kapal untuk dinikmati sendiri oleh anak 

buah kapal, kemudian yang terakhir adalah korupsi oleh kapten kapal dari uang 

pembagian hasil perikanan yang seharusnya merupakan jatah anak buah kapal. 

Penyelesaian masalah yang timbul dalam perjanjian bagi hasil perikana di Desa 

Pabean, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang dilakukan dengan cara 

musyawarah. Penyeselesai dengan cara musyawarah sudah sesuai dengan Pasal 19 

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

jika menurut Pasal 19 di lakukan dengan pihak Panitia Landreform, maka 

musyawarh yang dilakukan masyarakat nelayan desa Pabean hanya antar pemilik 

kapal dan anak buah kapal saja. 

4.2. SARAN 

Pertama, seharusnya perlu adanya pembaharuan hukum mengenai perjanjian bagi 

hasil perikanan, terutama mengenai beban perbekalan yang menurut Undang-

undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan menjadi tanggungan 

bersama antara pemilik kapal dan anak nuah kapal, menjadi sepenuhnya 

kewajiban pemilik kapal, karena anak buah kapal mengerahkan tenaganya untuk 

mencari ikan, dapat terbebas dari beban perbekalan yang seharusnya menjadi 

tanggungan pemilik kapal.  

Kedua, Seharusnya diatur rsecara jelas besaran uang perawatan dan tunjangan 

kepada anak buah kapal yang mengalami kecelakaan kerja selama melaut, karena 

dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan tidak 
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disebutkan nominal minimum yang diterima anak buah kapal jika terjadi 

kecelakaan. 

Ketiga, perlu diatur secara jelas mengenai tindakan-tindakan yang dilarang 

dilakukan oleh anak buah kapal, dalam perjanjian bagi hasil perikanan, karena 

dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan hanya 

mengatur tindakan yang dilarang pemilik kapal. 
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