
 

1 PENDAHULUAN 

 Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17,504 

pulau dan luas lautan 6.80 juta km2. Panjang garis pantai 104,000 kilometer dan 

potensi lestari sumber daya ikan 12.54 juta ton per tahun yang tersebar di sebelas 

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) (KKP 2018 

dan Bakosurtanal 2010). Sebagai negara kepulauan, sektor perikanan merupakan 

sektor yang penting dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi 

Indonesia. Sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 

Rp 227.30 triliun rupiah pada tahun 2017 dengan laju pertumbuhan 5.95% (BPS 

2018). Pertumbuhan PDB sektor perikanan selalu di atas PDB nasional dan sektor 

pertanian (Gambar 1). Sektor perikanan ditunjang oleh perikanan tangkap dengan 

jumlah produksi 6.99 juta ton dan perikanan budidaya sebesar 17.22 juta ton. 

Dengan demikian sektor perikanan merupakan sektor yang berkontribusi dalam 

pembangunan nasional. 

 
Sumber: BPS (2018) 

Gambar 1  Pertumbuhan PDB sektor perikanan Indonesia tahun 2012-2017 

 

Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 pasal 1 menjelaskan bahwa yang 

dimaksud dengan perikanan adalah semua jenis kegiatan yang berhubungan dengan 

kegiatan pengelolaan dan juga pemanfaatan sumber daya ikan serta lingkungannya. 

Jenis kegiatan yang terdapat di perikanan berupa praproduksi, produksi, 

pengelolaan hingga pemasaran/distribusi yang dilakukan dalam suatu sistem bisnis 

perikanan (Setneg 2009). Berdasarkan perbandingan jumlah ikan yang di produksi, 

di ekspor dan di konsumsi dalam negeri (KKP 2018) menunjukkan bahwa hanya 

sekitar 19% dari total produksi ikan nasional yang ditujukan untuk pasar ekspor, 

sedangkan sisanya sekitar 81% dipasarkan di dalam negeri (Tabel 1). 

Salah satu komoditas yang berkontribusi dalam bisnis perikanan adalah ikan 

tuna. Ikan tuna dikenal sebagai jenis ikan ekonomis tinggi dan merupakan 

komoditas penghasil devisa negara. Tuna merupakan ikan laut pelagis besar yang 

menghabiskan seluruh hidupnya relatif dekat permukaan tropis, subtropis, lautan 

beriklim sedang dan laut sekitarnya (Olson dan Boggs 1986). Secara geo-politik 

Indonesia memiliki peran yang sangat strategis karena berada diantara benua Asia 
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dan Australia, serta diantara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, menempatkan 

Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam konteks perdagangan global (the 

global supply chain system) yang menghubungkan kawasan Asia-Pasifik dengan 

Australia (KKP 2017). Oleh karena itu, tuna merupakan salah satu komoditas 

unggulan yang dimiliki oleh Indonesia yang berpotensi untuk dikembangkan dalam 

bisnis perikanan. 

 

Tabel 1  Data produksi perikanan, volume ekspor dan konsumsi ikan di Indonesia 

tahun 2012-2017 

Rincian 
Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Produksi  

(ribu ton) 

 

5,436   6,213   6,038   6,205   5,924   6,990  

Volume ekspor  

(ribu ton) 
 

1,255   1,273   1,076   1,075   1,078   1,166  

Konsumsi ikan 

(kg/kap/th) 
33.89 35.21 38.14 41.11 43.94 47.34 

Sumber: KKP (2018) 

 

Bisnis perikanan tuna telah berkembang di Indonesia. Beberapa jenis alat 

tangkap yang banyak digunakan untuk menangkap tuna antara lain huhate (pole and 

line), pukat cincin (purse seine), jaring insang hanyut (drift gill net), rawai tuna 

(tuna long line) dan pancing tangan (hand line) (Tamarol dan Wuaten 2013). 

Potensi ikan Tuna di Indonesia berada di berbagai Wilayah Pengelolaan Perikanan 

Indonesia (WPPNRI) khususnya bagian timur, ada kecenderungan bahwa ikan tuna 

berada pada perairan Laut Sulawesi Utara terus menuju ke Teluk Tomini, Kendari, 

Laut Banda sampai ke Laut Timor.  

Tahun 2016 Indonesia memasok lebih dari 16% produksi tuna dunia yaitu 

sebesar 7.7 juta ton dari jumlah produksi tersebut (FAO 2016b). menurut KKP 2018 

tahun 2017 komoditas tuna menyumbang 198,132.40 ton dengan nilai ekspor 

sebesar US$ 659.99 juta atau 18.38% dari total nilai ekspor perikanan Indonesia. 

Sebagai produk unggulan selain di ekspor tuna juga sebagai ikan konsumsi dalam 

negeri. Konsumsi ikan tuna Indonesia sebesar 11.60% atau 5.50 kg/kap/tahun dari 

total angka konsumsi ikan nasional sebesar 43.93 kg/kap/tahun pada tahun 2017. 

Dengan demikian tuna merupakan komoditas primadona dalam bisnis perikanan di 

dalam maupun di luar negeri. 

Ekspor perikanan Indonesia pada periode 2016-2017 mengalami peningkatan 

sebagaimana Gambar 2, nilai ekspor pada komoditas Rajungan-Kepiting (RK) 

sebesar 27.81, Rumput Laut (RL) sebesar 26.69%, Cumi-Sotong-Gurita (CSG) 

sebesar 17.70%, Tuna-Tongkol-Cakalang (TTC) sebesar 16.57%, dan Udang 

sebesar 11.31%, Sedangkan yang mengalami penurunan adalah Jenis Ikan lainnya 

sebesar 10.03%.  Gambar 2 juga menunjukkan bahwa tuna merupakan komoditas 

penyumbang devisa negara nomor dua setelah udang.  
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Sumber: KKP (2018) 

Gambar 2  Nilai ekspor komoditas utama perikanan di Indonesia tahun 2012-2017 

 

Trademap (2017) menyatakan bahwa Indonesia sebagai pengekspor tuna 

dunia berada pada peringkat keempat pada tahun 2012, posisi ini mulai menurun 

pada tahun 2014 menjadi urutan keenam, ketujuh pada tahun 2016 dan meningkat 

menjadi keenam pada tahun 2017. Hal ini sebanding dengan data ekspor Indonesia 

yang menunjukkan penurunan volume sebesar 7% selama periode 2014-2016. 

Volume produksi tuna pada periode yang sama juga menunjukkan penurunan 

negatif 1% (KKP 2018).  

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2014 

mengatur tentang penghentian sementara (moratorium) perizinan usaha perikanan 

tangkap di WPPNRI bagi kapal perikanan yang pembangunannya dilakukan di luar 

negeri (eks asing) yang berukuran diatas 30 GT (KKP 2014a). Sedangkan  

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 

mengatur tentang alih muat (transhipment) yaitu pelarangan pendaratan ikan hasil 

tangkapan dari kapal penangkap ikan melalui alih muatan di laut (KKP 2014b). 

Peraturan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi praktik 

Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di perairan Indonesia. Laporan 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK 2013) menunjukkan bahwa kerugian negara dari 

Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing sebesar Rp 300 triliun setiap 

tahun (Jaelani et al. 2014). Data FAO (2016a) juga menunjukkan bahwa sebanyak 

delapan jenis ikan tuna mengalami overexploited, yaitu terdiri atas tuna sirip biru 

pasifik, ikan tuna sirip biru atlantik, tuna sirip biru selatan, tuna big eye, tuna sirip 

kuning, tuna albacore, tuna ekor panjang dan tuna ekor hitam sehingga 

diperkirakan kerugian dunia akibat IUU fishing tercatat sekitar 11–26 juta ton setiap 

tahun atau setara US$10-23 Milyar. 

Salah satu daerah bisnis perikanan tuna adalah Kota Bitung yang dikenal 

sebagai pusat perikanan tuna atau World Tuna Center, sehingga Kota Bitung 

ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 32 tahun 2014. Bisnis perikanan di Kota Bitung didukung oleh 54 unit 

pengolahan ikan dan 61 perusahaan penangkapan ikan. Sektor perikanan 
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menyumbang 87% bagi sektor pertanian dimana sektor tersebut menyumbang 19% 

bagi PDRB Kota Bitung. Sumberdaya laut mencapai 587 ribu ton, sementara yang 

dimanfaatkan baru 13.50%  yang terdiri dari ikan tuna, cakalang, tongkol, paruh 

panjang, ikan tenggiri, cumi-cumi, ikan karang dan lain-lain (DKP Bitung 2013).  

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa bisnis perikanan tuna sangat 

berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Penurunan volume ekspor dan produksi 

tuna serta peringkat pengekspor tuna dunia diduga karena adanya kebijakan 

moratorium dan transhipment yang diberlakukan oleh Kementerian Kelautan dan 

Perikanan pada tahun 2014. Salah satu pusat perikanan tuna mulai dari produksi, 

pengelolaan sampai pemasaran/distribusi adalah Kota Bitung. Indonesia memiliki 

14 unit pengalengan ikan tuna, 7 unit diantaranya berada di Kota Bitung, sehingga 

dilakukan penelitian dampak kebijakan moratorium dan transhipment terhadap 

bisnis perikanan tuna di Kota Bitung Sulawesi Utara. 

  

 

Perumusan Masalah 

 

Tuna di Indonesia memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan. 

Kondisi iklim dan geografis yang sesuai serta ketersedian lautan merupakan 

keunggulan yang dimiliki Indonesia dalam bisnis penangkapan tuna. Tingginya 

volume produksi dan ekspor komoditas ini mengindikasikan bahwa komoditas ini 

diminati oleh dunia. Oleh karena itu, pengelolaan perikanan tuna secara 

berkelanjutan dengan memperbaiki lingkungan tanpa harus mengorbankan 

pembangunan ekonomi dan keadilan sosial perlu dilakukan sehingga mendapatkan 

manfaat ekonomi dan sosial secara optimal serta terjamin kelestariannya. 

Besarnya potensi ini banyak dimanfaatkan oleh kapal-kapal besar buatan 

luar negeri sehingga masyarakat nelayan Indonesia belum dapat bersaing secara 

teknologi dalam usaha penangkapan. Hal inilah yang menyebabkan pemanfaatan 

potensi sumberdaya laut Indonesia belum optimal dan memicu adanya kegiatan 

Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing. Praktik IUU Fishing telah 

menyebabkan kerugian yang cukup signifikan bagi sektor perikanan Indonesia.  

Selain overfishing yang menyebabkan keberlanjutan keberadaan ikan di laut 

terancam,  kegiatan penyelundupan juga menyebabkan kerugian secara finansial. 

Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumberdaya perikanan 

yang bertanggungjawab dan penanggulangan IUU Fishing pemerintah melalui 

Kementerian Kelautan dan Perikanan menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2014 mengatur tentang moratorium (Permen 

56) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 

tentang transhipment (Permen 57).  

Pemberlakuan kebijakan moratorium dan transhipment akan berdampak 

terhadap bisnis perikanan salah satunya adalah bisnis perikanan tuna. Hal ini 

dikarenakan tidak beroperasinya sejumlah kapal penangkap ikan dan kapal 

pengangkut yang biasanya memasok bahan bakar, perbekalan ke kapal penangkap 

di tengah laut sekaligus menampung ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap 

untuk kemudian didaratkan. Kondisi ini akan berimplikasi terhadap penurunan 

volume ikan yang didaratkan khususnya ikan dalam kondisi segar yang harus 

didaratkan tidak lebih dari 15 hari setelah ditangkap. Hal ini karena ikan merupakan  

ikan produk pangan yang memiliki sifat mudah busuk (perishable food). Oleh 
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karena itu, setelah adanya pemberlakuan kebijakan tersebut, diindikasikan ikan 

yang didaratkan kebanyakan dalam kondisi beku sebab didaratkan langsung oleh 

kapal penangkap yang lama waktu berlayarnya yakni 3-5 bulan. Secara ekonomi, 

ikan dengan kondisi segar memiliki nilai ekspor yang lebih tinggi daripada ikan 

beku terutama ikan tuna.  

Kota Bitung merupakan sentra produksi dan pengekspor tuna dan cakalang 

sehingga dijuluki sebagai kota cakalang. Dalam ilmu taksononomi ikan cakalang 

termasuk dalam keluarga ikan tuna dan masyarakat internasional menyebutnya 

sebagai skipjack tuna.  Cakalang merupakan bahan baku utama dalam industri tuna 

kaleng di Kota Bitung. Menurut Supriatna (2015) Kota Bitung merupakan daerah 

yang berpotensi sebagai daerah produksi dan daerah konsumen berdasarkan analisis 

Location Quotient (LQ). Selain sebagai kota industri, Kota Bitung juga merupakan 

kota pelabuhan yang telah ditetapkan sebagai sentra perdagangan di Asia Pasifik 

dan poros alur logtistik perdagangan luar negeri dari Papua maupun kawasan timur 

lainnya. Oleh karena itu, Kota Bitung merupakan daerah potensial untuk 

pengembangan bisnis perikanan tuna. 

Salah satu dampak dari kebijakan moratorium dan transhipment adalah hasil 

tangkapan ikan nelayan kecil naik secara signifikan namun hasil tangkapan tersebut 

tidak dapat masuk ke Unit Pengolohan Ikan di Kota Bitung (Riskiyanti 2015). 

Volume produksi dan ekspor kota Bitung mengalami penurunan (DKP Bitung 

2017). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ini memberikan dampak terhadap 

para pelaku bisnis perikanan dari produksi, pengelolaan hingga 

pemasaran/distribusi. Setiap kebijakan selalu menimbulkan biaya dan manfaat, 

karena besarnya dampak dari kebijakan ini maka diperlukan kajian untuk 

memberikan nilai (valuasi) dampak kebijakan terhadap ekonomi dan sosial baik 

secara langsung maupun tidak langsung terhadap bisnis perikanan tuna di Kota 

Bitung. 

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini adalah :  

1) Bagaimana isi Permen 56 dan Permen 57?  

2) Siapa sajakah pelaku usaha perikanan tuna yang terkena dampak kebijakan 

moratorium dan transhipment ? 

3) Bagaimana dampak kebijakan moratorium dan transhipment secara ekonomi 

dan sosial baik dampak langsung maupun tidak langsung? 

4) Bagaimana implikasi manajerial terhadap bisnis perikanan tuna dengan adanya 

kebijakan moratorium dan transhipment?  

 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Menganalisis Permen 56 dan Permen 57.  

2) Mengidentifikasi pelaku usaha yang terkena dampak kebijakan moratorium dan 

transhipment di Kota Bitung. 

3) Menganalisis dampak kebijakan moratorium dan transhipment secara ekonomi 

dan sosial baik dampak langsung maupun tidak langsung. 

4) Memberikan rekomendasi terhadap bisnis perikanan tuna dengan adanya 

kebijakan moratorium dan transhipment. 
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Manfaat Penelitian 

  Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1)  Menjadi bahan acuan dan bahan pertimbangan kepada pemerintah dalam 

merumuskan kebijakan bagi pengembangan bisnis perikanan tuna. 

2)  Menjadi bahan referensi bagi para pelaku usaha dalam pengambilan keputusan 

pengembangan usaha. 

3)  Mengaplikasikan teori dan pengetahuan serta memperdalam kompetensi penulis 

sesuai bidang ilmu yang dikaji dalam penelitian ini. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada: 

1)  Lokasi penelitian dilakukan di Kota Bitung Sulawesi Utara. 

2)  Analisis Permen 56 dan Permen 57.  

3)  Dampak yang dikaji merupakan potensi dampak ekonomi dan sosial terhadap 

bisnis perikanan tuna baik secara langsung maupun tidak langsung. 

4)  Kriteria pelaku bisnis penangkapan dibatasi pada kapal yang berukuran diatas 

30 GT, hasil tangkapannya tuna dan atau melakukan sistem penangkapan dengan 

fishing group. 

5)  Kriteria pelaku pengolahan dibatasi pada unit pengolahan yang hasil olahannya 

adalah tuna. 

6)  Valuasi ekonomi dampak kebijakan dilakukan dengan pendekatan surplus 

produsen menggunakan analisis Extended Cost Benefit Analisis (ECBA) dimana 

parameter yang digunakan adalah Net Present value (NPV) selama jangka waktu 

10 tahun. 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Teori Kebijakan Publik 

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, 

kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan 

hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk 

menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau 

merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu (Dunn 1981). Kebijakan 

publik berguna untuk memecahkan masalah yang ada dalam kehidupan masyarakat. 

Kebijakan publik sangat diperlukan karena tugas pemerintah sebagai pelayan 

masyarakat yang harus merumuskan tindakan- tindakan untuk masyarakat 

(Friedrich 1963) 

Menurut Lindblom (1986) proses pembuatan kebijakan publik merupakan 

proses yang komplek karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus 

dikaji oleh aktor pembuat kebijakan. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang 

menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses 

penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap yaitu formulasi, 




