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ABSTRAK 

masyarakat menganggap penangkapan bibit lobster bukanlah suatu kejahatan dalam 

sektor perikanan, hal ini karena dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan 

Nomor 17 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster (panulirus), Kepiting (scylla) dan 

Rajungan (portunus). Penangkapan benih lobster juga dapat mengakibatkan kerusakan 

lingkungan dan dilarang dalam agama islam. dalam fiqih siyasyah hal ini masuk dalam 

kajian ruang lingkup fiqih siyasyah dusturiyah. 

 

Dari latar belakang yang penulis jelaskan , pokok masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimana Pelaksanaan  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik  

Indonesia  Nomor  17 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus), Kepiting 

(Scylla) dan Rajungan (Portunus) terhadap praktik penangkapan benur di Kelurahan pasar 

Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dan Bagaimana tinjauan fiqih 

siyasyah terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik 

Indonesia Nomor 17 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus), Kepiting (Scylla) 

dan Rajungan (Portunus) terhadap praktik penangkapan benur di Kelurahan pasar Krui 

Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat. tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 

tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus), Kepiting (Scylla) dan Rajungan 

(Portunus)   terhahadap prakik penangkapan benih lobster (benur) di Kelurahan Pasar krui 

kabupaten pesisir barat dan untuk menganalisis pandangan tinjauan Fiqih Siyasyah terhadap 

pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 

2021 Tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus), Kepiting (Scylla) dan Rajungan (Portunus). 

  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Penelitian Lapangan (field 

research), dengan penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis yaitu yang digunakan untuk 

melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu secara aktual dan 

cermat dengan sumber data primer (diperoleh langsung dari lapangan) dan data sekunder 

(buku,jurnal) metode pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Sedangkan analisa data dilakukan dengan  kualitatif dengam metode berfikir 

induktif. 

 

Kesimpulan dari penelitian ini pelaksanaan peraturan menteri kelautan dan perikanan 

republik Indonesia no 12 tahun 2021 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan 

dikelurahan pasar krui masih belum sesuai dengan peraturan tersebut dimana masih banyak 

masyarakat terkhusus nelayan yang melakukan praktik penangkapan benih lobster secara 

illegal tanpa proses dan prosedur penangkapan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 

Menurut kajian fiqih siyasyah peraturan yang dibuat  menteri kelautan dan perikanan telah 

sesuai dengan kaidah dan ajaran islam. 

 

Kata kunci :  Praktik Penangkapan Benih Lobster(Benur) 
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MOTTO 
 

                                

                     

“ Dan dia-lah, allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan 

daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan 

 itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar 

 padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari 

 karunia-nya, dan supaya kamu bersyukur”  

(Q.S An- Nahl Ayat 14) 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul  

Sebelum melangkah kepada pembahasan-pembahasan selanjutnya, akan lebih 

baik penulis terlebih dahulu menjelaskan istilah dalam judul skripsi ini. Untuk itu 

perlu adanya pembatasan arti kalimat dalam penulisan judul skripsi ini, dengan 

harapan agar pembaca dapat memperoleh gambaran yang  jelas dan dapat dipahami 

dari makna yang ditulis oleh penulis.  Adapun judul skripsi ini yaitu Tinjauan Fiqih 

Siyasyah Terhadap Pelaksanaan  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Republik  Indonesia  Nomor  17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster 

(Panulirus), Kepiting (Scylla) dan Rajungan (Portunus) Terhadap Praktik 

Penangkapan Benih Lobster (Benur) Di Kelurahan Pasar Krui  Kabupaten 

Pesisir  Barat. 

 Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam judul, maka perlu 

penjelasan istilah sebagai berikut : 

1. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, 

mempelajari) perbuatan meninjau
1
 

2. Fiqh Siyasah adalah ilmu tata negara islam yang membahas tentang seluk-

beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan  negara pada 

                                                             
1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2011), h.1470. 
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khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan  kebijakan oleh 

pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam
2
. 

Guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghirdarkannya dari 

berbagai kemudharatan yang mungkin timbul pada  kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara yang dijalaninya. 

3. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik  Indonesia  Nomor  17 

tahun 2021 adalah peraturan yang dibuat oleh  menteri kelautan dan perikanan 

tentang pengelolaan lobster (Panulirus), kepiting (Scylla), dan rajungan 

(Portunus) di Wilayah Negara Republik Indonesia
3
 

4. Praktik adalah pelaksanaan kegiatan yang nyata yang disebutkan dalam teori
4
  

5. Benur atau  Benih bening Lobster (Puerulus) adalah lobster yang belum 

berpigmen (Non pigmented post larva)
5
. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat di pahami bahwa judul dari 

skripsi ini adalah sebuah penelitian secara tegas untuk meninjau pandangan Fiqih 

Siyasyah Terhadap Pelaksanaan  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik  

Indonesia  Nomor  17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster (panulirus), 

Kepiting (scylla) dan Rajungan (portunus) Terhadap Praktik Penangkapan Benih 

Lobster (Benur) di Kelurahan Pasar Krui Kabupaten Pesisir  Barat. Adalah sesuai 

atau tidaknya penerapan peraturan penangkapan benur yang ada dikecamatan pesisir 

                                                             
2
  Khamami Zada, Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, (Jakarta: Erlangga, 

2008),  h.17 
3
 peraturan menteri kelautan dan perikanan republik  indonesia  nomor  17 tahun 2021 pasal 

1. 
4
 Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.1112 

5
 peraturan menteri kelautan dan perikanan republik  indonesia  nomor  17 tahun 2021  Pasal 

1 ayat 7  
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tengah sesuai Dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik  

Indonesia  Nomor  17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (panulirus), Kepiting 

(scylla) dan Rajungan (portunus). pada bahasan selanjutnya peraturan tersebut  akan 

disingkat menjadi Permen Kp. 

B. Latar Belakang Masalah  

Pada saat ini penangkapan bibit lobster bukanlah suatu kejahatan dalam sektor 

perikanan, hal ini karena dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan 

Nomor 17 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster (panulirus), Kepiting (scylla) 

dan Rajungan (portunus)  yang mana menggantikan peraturan sebelumnya yaitu 

PERMEN KP Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (panulirus), 

Kepiting (scylla) dan Rajungan (portunus). Namun tidak berapa lama peraturan 

tersebut diganti karena menteri pada saat itu ditangkap tangan oleh KPK  karena 

melakukan korupsi eskpor benih lobster. Berbeda dengan peraturan sebelumnya 

peraturan yang dibuat oleh menteri yang lama Sri Pudjiastuti yaitu PERMEN KP No 

56 Tahun 2016 tentang Larangan Pengeluaran Lobster Kepiting Dan Rajungan Dari 

Wilayah Indonesia. Dalam peraturan terdahulu praktik penangkapan benur adalah 

salah satu kegiatan yang dilarang. Dalam peraturan terdahulu disebutkan bahwa 

kegiatan tangkap menangkap benih lobster atu benur adalah suatu kegiatan yang 

dilarang namun tetap banyak yang melakukan. Hal itu dikarenakan nelayan butuh 

masukan atau pendapatan yang lebih, jika hanya mengandalkan usaha nelayan saja 

yang hanya menangkap ikan dirasa belum memenuhi dan mencukupi kebutuhan 

sehari hari mereka, terlebih lagi jika cuaca yang kurang baik nelayan tidak dapat 



 4 

mencari nafkah. Adanya pendapatan dari penangkapan benur ini dirasa dapat 

membantu berkembangnya perekonomian dan masukan lain bagi nelayan meskipun 

nelayan harus sembunyi-sembunyi dalam menangkap dan menjual hasil 

tangkapannya. 

Setelah adanya peraturan menteri yang baru masyarakat nelayan di Pesisir 

Barat menyambut baik pemerintah yang melegalkan penangkapan benur yang selama 

ini dilarang. Dikarenakan benur berpotensi besar dapat mengangkat kesejahteraan dan 

taraf hidup bagi nelayan Pesisir Barat. Dan karena peraturan itu pula masyarakat 

nelayan merasa tidak harus takut lagi dalam melakukan penangkapan benih lobster 

karena merasa sudah dilegalkan atau diperbolehkan. Namun tidak serta merta nelayan 

bisa menangkap dan menjual hasil tangkapan mereka begitu saja dikarenakan  ada 

persyaratan yang harus mereka penuhi agar dapat menjadi nelayan penangkap benur 

dan juga nelayan harus melakukan laporan hasil penangkapan benih lobster tersebut. 

Pasal 2 ayat 4 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 

tentang Pengelolaan Lobster (panulirus), Kepiting (scylla) dan Rajungan (portunus)  

menyebutkan “Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Nelayan Kecil yang terdaftar dalam 

kelompok Nelayan di lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) dan telah 

ditetapkan oleh Dinas provinsi. Pasal 2 ayat 5 Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) yang akan melakukan penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) 

harus mengajukan pendaftaran kepada Lembaga Online Single Submission (OSS), 

baik secara langsung atau dapat difasilitasi oleh Dinas.  Pasal 2 ayat 6 “Dalam hal 

Nelayan Kecil belum terdaftar dalam Lembaga Online Single Submission (OSS) 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka Nelayan Kecil yang telah ditetapkan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melakukan penangkapan 

Benih Bening Lobster (puerulus). Pasal 2 ayat 8 Nelayan Kecil yang menangkap 

Benih Bening Lobster (puerulus) wajib melaporkan hasil tangkapannya kepada Dinas 

setempat untuk selanjutnya dilaporkan kepada direktur jenderal yang 

menyelenggarakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap. 
6
 

 Namun hingga saat ini belum adanya nelayan atau perorangan yang memiliki 

surat tangkap dari kementerian kelautan dan perikanan dikarenakan nelayan harus 

melewati beberapa tahapan untuk dapat mengantongi surat izin tersebut. Dan banyak 

dari nelayan yang belum mengantongi surat izin tersebut sudah melakukan 

penangkapan bibit lobster secara bebas dengan berdalih bawasanya praktik 

penangkapan ini telah diperbolehkan oleh pemerintah dengan dikeluarkakannya 

peraturan menteri yang baru. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan 

pemahaman oleh masyarakat nelayan, hal ini juga diakibatkan kurangnya sosialisasi 

dan pemberitahuan dari dinas terkait tentang peraturan baru tersebut. Masyarakat 

nelayan hanya mengetahui bawasanya yang memerlukan surat izin adalah para 

penampung atau pembeli hasil tangkapan tersebut tapi tidak dengan mereka, hal 

inilah yang banyak menimbulkan kesalahpahaman nelayan terhadap peraturan ini.  

Kasus yang terjadi akan dibahas dalam penelitian ini melalui dua konteks yaitu dari 

sudut pandang fiqih siyasyah dan menurut peraturan menteri kelautan dan perikanan 

nomor 17 tahun 2021 tentang pengelolaan lobster, kepiting dan rajungan. 

                                                             
6
 peraturan menteri kelautan dan perikanan republik  indonesia  nomor  17 tahun 2021   

Pasal 2 
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Pengertian dari Fiqh Siyasah ialah mengatur, mengendalikan, mengurus, atau 

membuat keputusan yakni, mengatur kemaslahatan umat manusia sesuai dengan 

syara‟ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7
. Secara etimoligi, istilah 

fiqh siyasah “السياسي الفقه”  terdiri dari dua kata, yakni kata fiqh (الفقه) dan al-siyasi 

 Kata fiqh sendiri secara bahasa berarti faham dan mengetahui. Makna ini (السياسي.)

diambil dari ayat Al-Qur‟an
8
. Artinya “Fiqh adalah mengetahui hukumhukum syariat 

yang bersifat amaliah (Praktis) yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci”
9
 

 Adapun istilah  al-siyasi, secara bahasa berasal dari lafadz “ يسوس – سياسة  ساس 

– ” yang memiliki arti mengatur  Menurut Imam al-Bujairimi, yang dimaksud dengan 

fiqh siyasah  adalah  “memperbagus permasalahan rakyat dengan cara mengatur dan 

memerintah mereka dengan tujuan membuat maslahahuntuk mereka sendiri. 

Kemaslahatan ini terwujud dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan. 

 Fiqh Siyasah dibagi menjadi 3 macam yaitu :   

1. Fiqh Siyasah Dusturiyah yaitu, keputusan kepala negara dalam mengambil 

keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat
10

. 

2.  Fiqh Siyasah Ma‟liyah yaitu, hak dan kewajiban kepala negara untuk mengatur 

dan mengurus keungan negara guna kepentingan warga negaranya serta 

kemaslahatan umat
11

 

                                                             
7
 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), h. 40 

8
 Wahbah al-Zuhaylî, Ushûl al-Fiqh al-`Islâmî (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2001) vol. 1, h. 18 

9
  ibid, h. 19 

10
 Ibid. h. 41. 

11
 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), h. 43 
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3.   Fiqh Siyasah Dauliyah yaitu, pengaturan masalah kenegaraan yang bersifat luar 

negeri, serta kedaulatan negara. Hal ini sangat penting guna kedaulatan negara 

untuk pengakuan dari negara lain
12

. 

Sehingga dalam pembahasan skripsi ini Fiqh Siyasah Dusturiyah yang akan 

menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini. Fiqh Siyasah Dusturiyah  yaitu, keputusan 

kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang undang bagi kemaslahatan 

umat.
13

  Oleh karena itu objek kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah meliputi peraturan 

perundang-undangan yang bersumber dari alquran, hadist nabi, kebijakan pemimpin, 

ijtihad ulama, dan adat kebiasaan suatu negara baik tertulis ataupun tidak tertulis yang 

dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan 

perwujudan  realisasi kemaslahatan rakyat demi memenuhi kebutuhannya.
14

 

Selanjutnya yang akan menjadi acuan yaitu dengan Menggunakan Peraturan Menteri 

Kelautan Dan Perikanan Nomor 17 tahun 2021  yang mana  peraturan ini  dibuat oleh  

Menteri Kelautan Dan Perikanan tentang pengelolaan lobster (panulirus), kepiting 

(scylla), dan rajungan (portunus) di wilayah negara republik Indonesia. 

C. Fokus Penelitian 

           Dalam suatu penelitian atau research yang bertujuan untuk menemukan suatu 

hal baru, peneliti akan membuat fokus penelitian pada suatu objek yang akan di teliti. 

                                                             
12

 Ibid. h. 45. 
13

 Ibid. h. 41 
14

 Ibid. h. 42 
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Setelah fokus penelitian di tentukan, maka selanjutnya akan di tentukan rumusan 

masalah dan tujuan penulisan.
15

 

        Adapun fokus penelitian ini terletak pada bagaimana pelaksanaan Peraturan 

Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster, 

Kepiting Dan Rajungan terhadap praktik penangkapan benur dikelurahan pasar krui 

kabupaten pesisir barat. Dan juga pandangan fiqih siyasyah mengenai penerapan 

peraturan tersebut. 

D.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis akan 

mengambil rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Pelaksanaan  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik  

Indonesia  Nomor  17 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus), 

Kepiting (Scylla) dan Rajungan (Portunus)  terhadap praktik penangkapan 

benur di Kelurahan pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir 

Barat ? 

2. Bagaimana tinjauan fiqih siyasyah terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2021 Tentang 

Pengelolaan Lobster (Panulirus), Kepiting (Scylla) dan Rajungan (Portunus) 

                                                             

15
 Susiadi, Pedoman Penulisan Skripsi, (Bandar Lampung: Pusat Penelitia Dan Penerbitan 

LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015, H. 95. 
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terhadap praktik penangkapan benur di Kelurahan pasar Krui Kecamatan 

Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat ? 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat 

di tentukan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan 

dan Perikanan Nomor 17 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster 

(Panulirus), Kepiting (Scylla) dan Rajungan (Portunus)   terhahadap 

prakik penangkapan benih lobster (benur) dan perizinan penangkapan 

benur didaerah krui kabupaten pesisir barat. 

b. untuk menganalisis pandangan Tinjauan Fiqih Siyasyah terhadap 

pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik 

Indonesia Nomor 17 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster 

(Panulirus), Kepiting (Scylla) dan Rajungan (Portunus). 

F.   Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

pembaca terkhusus memberikan pengetahuan lebih kepada nelayan 

mengenai penerapan atau pelaksanaan peraturan dan proses perizinan, 

tentang praktik penangkapan benur (benur lobster) dikelurahan pasar krui 

kabupaten pesisir barat. 

b. Sedangkan secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat 

dalam memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum 

(S.H) pada fakultas syari‟ah UIN Raden Intan Lampung. 
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G. Kajian Penelitian Dahulu Yang Relavan. 

Penulis menguraikan beberapa penelitian terhadulu yang berkaitan dengan 

penelitian penulis sebagai berikut: 

1. Skripsi “Analisis Sadd Al-Dhari‟ah dan Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 terhadap Praktik 

Penangkapan dan Penjualan Rajungan di Desa Socorejo Kecamatan Jenu 

Kabupaten Tuban”. Fokus penelitan pada skripsi ini yaitu bagaimana 

praktik penangkapan dan penjualan rajungan serta menganalisis Sadd al-

dhari‟ah dan PerMen Kp No 56 Tahun 2016 di Desa Socorejo Kecamatan 

Jenu Kabupaten Tuban
16

.  

2. Skripsi “Dampak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 

Tahun 2016 Terhadap pendapatan nelayan Kepiting dikelurahan nelayan 

Indah Kecamatan Medan Labuhan”. Fokus penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui dampak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap 

pendapatan nelayan Kepiting di Kelurahan nelayan Indah Kecamatan 

Medan Labuhan
17

. 

3. Skripsi “ tinjauan yuridis pembatasan penangkapan rajungan oleh nelayan  

desa ampekale kabupaten maros” fokus penelitian ini adalah  untuk 

                                                             
16

 Ahmad Zainul Farid, Analisis Sadd Al-Dhari’ah dan Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 terhadap Praktik Penangkapan dan 

Penjualan Rajungan di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban,(universitas islam negri 

sunan amp, Surabaya. 2018)  Eprints.walisongo.ac.id 
17

 Halylyarti, Dampak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 

Terhadap pendapatan nelayan Kepiting dikelurahan nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan, 

(UIN Sumatra utara, 2017)  Repo.iain-tulungagung.ac.id 
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mengetahui pembatasan penangkapan kepiting berdasarkan peraturan 

menteri kelautan dan perikanan RI nomor 56 tahun 2016.
18

 

4. Skripsi “Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

12/PERMENKP/2020 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan 

Rajungan Perspektif Hukum Islam Studi di Tanjung Setia Kabupaten 

Pesisir Barat”  Fokus penelitian ini yaitu untuk melihat Implementasi 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 

Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan Khusus Lobster 

Pespektif Hukum Islam Studi di Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat.
19

 

Fokus kajian-kajian karya ilmiah tersebut berbeda dengan fokus kajian 

dalam penelitian ini.  Adapun fokus penelitian ini terletak pada bagaimana 

pelaksanaan Peraturan Menteri No 17 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster 

(Panulirus), Kepiting (Scylla) dan Rajungan (Portunus)   serta perihal prosedur 

perizinan praktik penangkapan benur dikelurahan pasar krui Kabupaten Pesisir 

Barat. Dan juga pandangan Fiqih Siyasyah mengenai penerapan peraturan 

tersebut. 

 

 

                                                             
18

 Rezky Amalia, tinjauan yuridis pembatasan penangkapan rajungan oleh nelayan  desa 

ampekale kabupaten maros” fokus penelitian ini adalah  untuk mengetahui pembatasan 

penangkapan kepiting berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan RI nomor 56 tahun 

2016. ( Universitas Hasanudin. 2018) Digilib.unhas.ac.id 
19

Elisa Efriyani, Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

12/PERMENKP/2020 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan Perspektif Hukum 

Islam Studi di Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat (UIN Raden Intan Lampung, 2020) 

Repository.radenintan.ac.id 



 12 

H. Metode Peneletian 

Secara etimologis peneletian dalam bahasa inggris yaitu research yang 

berasal dari dua kata yaitu re dan search. Re yang berarti kembali dan seacrh 

berarti mencari, menjelajahi, atau menemukan makna kembali secara berulang.
20

 

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode yang sesuai dengan 

permasalahan yang akan dibahas . metode ini sekaligus sesuai dengan penulisan 

karya ilmiah maupun menjawab masalah – masalah yang telah ditetapkan sesuai 

dengan jenis dan sifat penelitian.
21

 

Agar peneliti mendapatkan hasil yang maksimal perlu ditentukan metode-

metode tertentu dalam melaksanakan penelitian ,ada beberapa hal yang 

perludikemukakan dalam metode penelitian, antara lain: 

 1. Jenis Dan Sifat Penelitian  

 a.  Jenis penelitian  

                   Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (field research), 

penelitian lapangan dilakukan untuk kancah kehidupan yang sebenarnya 

penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung dilakukan atau pada 

responden.
22

 Penelitian dilakukan secara langsung kepada subjek penelitian yaitu 

masyarakat nelayan dan dinas perikanan kabupaten pesisir barat. 

b.Sifat penelitian  

                                                             
20

 Sudarwan Danim, Menjadi peneliti kualitatif, ( Bandung: Cv Pustaka Setia, 2002), h 25. 
21

 Cholid Nurbuko dan Abu Ahmadi, Metode penelitian, (Jakarta : Bumi Aksara. 1997)h.30. 
 
22

  Susiadi, Metodologi Penelitian, (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h.9. 
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sifat penelitian Adapun penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis yaitu 

yang digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik 

populasi tertentu secara aktual dan cermat. Metode ini hakikatnya mencari teori 

bukan menguji teori.
23

 

2. Sumber Data Penelitian 

 Adapun yang menjadi fokus penelitian ini yaitu lebih mengarah pada 

persoalan tinjauan fiqih siyasyah terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan No 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster 

(Panulirus), Kepiting (Scylla) dan Rajungan (Portunus) dan prosedur perizinan 

praktik penangkapan benur serta tanggapan para nelayan terhadap prosedur izin 

menurut peraturan tersebut. oleh karna ini sumber data yang di gunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Adapun sumber datanya  dapat diktegorikan menjadi dua yaitu : 

a.Sumber data primer 

             Sumber Data Primer adalah data yang di peroleh lansung dari lapangan 

yang sumbernya dari responden  atau objek yang di teliti ada hubunganya dengan 

objek yang di teliti.
24

 Dalam hal ini data primer yang di proleh penelitian 

bersumber dari  dinas terkait yaitu dinas perikanan kabupaten pesisir barat dan 

para nelayan dengan memberikan penjelasan dan melakukan wawancara dengan 

pihak yang bersangkutan. 

                                                             
 
23

 Susiadi, Metidelogi Penelitin, (Sukarame: Seksi Penerbitan Fakultas Syarian IAIN Raden 

Intan Lampung, 2014),  h.19 
24

  Muhamad Prabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis  (Jakarta:Bumi Asara.2006)h, 57. 
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b.Sumber Data Sekunder 

sumber data sekunder adalah merupakan bahan bahan yang menjelaskan 

sumber data primer yaitu seperti hasil penelitian,pendapat para pakar yang 

mengandung tema pembahasan atau hasil dari karya ilmiah. Pengumpulan data 

sekunder dilakukan melalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data-

data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang terdapat pada perpustakaan. 

3.Populasi Dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan 

karekteristik tertentu yang di tetepkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulanya
25

. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan 

benda benda alam yang lain.populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada 

obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karekteristik atau sipat 

yang di miliki oleh subyek atau obyek itu. Nilai suatu hasil penelitian bukan 

ditentukan oleh besar kecilnya populasi, melainkan ditentukan oleh bagaimana 

peneliti menggunakan dasar pengambilan kesimpulan atau teknik sampling yang 

benar.  populasi dalam penelitian berjumlah  50  orang nelayan dan dinas terkait 

yaitu dinas perikanan pesisir barat.
26

 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian atau populasi yang di teliti, seperti yang di kemukakan 

suharsisimi arikunto, apabila subyek dikit lebih baik di ambil semua sehingga 

                                                             
25

  Sugiyono,ibid, h.80. 
26

  Hasil wawancara dengan andika albar sh, lurah pasar krui. 
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penelitianya adalah penelitian populasi. selanjutnya jika jumlah subyeknya besar  

dapat diambil 10-15%.  populasi dalam penelitian ini yaitu berjumlah 50  orang 

nelayan jadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 5 orang nelayan dan satu orang 

dinas terkait yaitu dinas perikanan pesisir barat ,maka penelitian ini adalah 

penelitian sampel 

4. Metode Pengumpulan Data 

              Dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai 

berikut: 

a. Wawancara 

          Wawancara adalah penelitian yang di lakukan dengan cara mengadakan 

wawancara atau pertanyaan secara lansung untuk mengetahui konsep konsep  yang 

berkaitan dengan  penangkapan benur yang terjadi di masyarakat. jdi wawancara 

adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui 

Tanya jawab, sehingga dapat di kontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. 

Untuk memperoleh data maka akan dilakukan wawancara dengan nelayan yang telah 

ditentukan sebagai penangkap benih lobster serta dari pihak yang terkait yaitu dinas 

perikanan kabupaten pesisir barat. 

b. Observasi 

           Pengamatan (observasi)  adaalah alat pengumpulan data yang di lakukan dan 

mencatat secara sistematika gejala gejala yang diselidiki. 

c. Dokumentasi  

          Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa foto, catatan, 

transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.\ 
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5. Teknik Pengolahan Data 

Secara umum pengolahan data setelah data terkumpul dapat dilakukan : 

a. Editing 

 Editting yaitu suatu bentuk kegiatan untuk memeriksa kelengkapan data yang 

telah dikumpulkan atau suatu kegiatan untuk mengadakan pemeriksaan 

kembali apakan data-data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan 

relevan dengan data yang di peroleh dari studi (literature) yang berhubungan 

dengan penelitian maupun data dari lapangan.
27

 

b. Cooding 

Coding adalah kegiatan mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari para 

responden kedalam kategori-kategori. Biasanya klasifikasi dilakukan dengan 

cara memberi tanda atau kode berbentuk angka pada msing-masing jawaban
28

 

c. Sistematis 

Yaitu bertujuan untuk merapihkan dan memposisikan data-data yang telah 

diperoleh dalam suatu kerangka sistematika penulisan atau bahasa 

berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan pengelompokan data, 

yang telah di edit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan 

urutan masalah
29

 

 

 

                                                             
27

 Husaini Usman, metodologi Penelitian sosial, (Jakarta: Sinar Grafik Offset, 2008), h. 82 
28

 Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 154. 
29

 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik …., h. 83. 
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6. Metode analisia data 

          Dalam menganalisis data dilakukan  dengan analisis secara kualitatif, yaitu 

dengan cara menganalisis  data menggunakan sumber informasi  yang relavan untuk 

melengkapi data yang penulis inginkan. Metode yang digunakan dalam menganalisis 

data ini yaitu metode induktif. Metode indukti adalah satu cara fikir yang berangkat 

dari fakta fakta yang khusus, peristiwa peristiwa  yang konkrit, kemudian dari fakta 

fakta yang khusus konkrit  generalisasi yang bersifat umum, untuk mengetahui 

pelaksanaan  PERMEN KP NO 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster 

(Panulirus), Kepiting (Scylla) dan Rajungan (Portunus)  terhadap praktik 

penangkapan benih lobster dan pandangan Fiqih Siyasyah terkait pelaksaan hukum 

tersebut dengan tujuan agar memberikan kontribusi dan pemahaman mengenai 

prosedur dan praktik penangkapan benur yang benar. 

I. Sistematika pembahasan 

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya sistematika 

pembahasan agar pembaca mudah memahami skripsi ini. Adapun sistematika tersebut 

dibagi dalam per bab, yaitu meliputi: 

1. Bab pertama, Pendahuluan dalam bab ini diuraikan masalah-masalah yang 

erat kaitannya dengan pembahasan skripsi sekaligus sebagai dasar dan 

memberi penjelasan mengenai skripsi ini, yaitu meliputi: Penegasan Judul, 

Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian yang 

Relevan, Metode Penelitian, kerangka teoritik dan Sistematika Pembahasan. 
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2. Bab Kedua, Landasan Teori, yang meliputi Pengertian  fiqih siyasyah, ruang 

lingkup fiqih siyasyah, siyasyah dusturiyah, sumberr daya alam dalam islam, 

dan kebijakan pemerintah tentang lobster. 

3. Bab Ketiga, Deskripsi Penelitian, yang meliputi: Gambaran Lokasi Penelitian 

seperti, sejarah, letak geografis, keadaan social ekonomi dan praktik 

penangkapan benih lobster dikelurahan pasar krui kabupaten pesisir barat. 

4. Bab Keempat, Analisis Penelitian, yang meliputi, bagaimana pelaksanaan 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 tahun 2021 Tentang 

Pengelolaan Lobster (Panulirus), Kepiting (Scylla) dan Rajungan (Portunus)   

terhahadap prakik penangkapan benih lobster didaerah krui kabupaten pesisir 

barat dan Tinjauan Fiqih Siyasyah terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2021 Tentang 

Pengelolaan Lobster (Panulirus), Kepiting (Scylla) dan Rajungan (Portunus). 

5. Bab Kelima, Penutup, Dalam bab ini penulis uraikan kedalam dua Simpulan 

dan Rekomendasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Fiqih Siyasyah 

1. Pengertian Fiqih Siyasyah 

             Islam sebagaimana dikenal, mulai dari Madinah merupakan negara 

dan sebagai negara tentunya harus mempunyai lembaga hukum, untuk 

mengatur hidup kemasyarakatan warganya. Hukum yang dipakai dalam Islam 

berdasar pada wahyu, dan kalau diperhatikan sejarah turunnya wahyu, akan 

kelihatan bahwa ayat-ayat yang mengandung soal-soal hidup kemasyarakatan 

memang diturunkan di Madinah. Ayat-ayat yang mengandung dasar hukum, 

baik ibadah maupun hidup kemasyarakatan, disebut ayat ahkam.
30

 Agama 

Islam, tidak hanya masalah Ubudiyah dan Ilahiyah saja yang dibahas. Akan 

tetapi tentang kemaslahatn umat juga dibahas dan diatur dalam Islam, dalam 

kajian ini salah satunya adalah Politik Islam yang dalam bahasa agamanya 

disebut fiqh siyasah. 

           Kata Fiqh berasal dari kata faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa, 

pengertian fiqh adalah ”paham yang mendalam. Menurut istilah, fiqh adalah 

“Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, 

yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili). Berdasarkan definisi ini 

dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama 

mujtahidin untuk menggali hukumhukum syara‟ sehingga dapat diamalkan 

                                                             
30

 Khamami Zada, Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, (Jakarta: Erlangga, 

2008), h. 17 
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oleh umat Islam. Fiqh disebut juga dengan hukum Islam. Karena fiqh bersifat 

ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara‟ tersebut pun mengalami 

perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan 

situasi dan kondisi manusia itu sendiri. Fiqh mencakup berbagai aspek 

kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan 

antara manusia dengan Tuhannya (Ibadah), fiqh juga membicarakan aspek 

hubungan antara sesama manusia secara luas (Muamalah). 
31

 

           Kata “siyasah” yang berasal dari kata sasa, yang artinya mengatur, 

mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan 

kebijaksanaan.
32

 Pengertian pembahasan ini mengisyaratkan bahwa tujuan 

Siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu 

yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Secara Terminologis, Abdul 

Wahab Khallaf mendefinisikan siyasah adalah “pengaturan perundangan yang 

diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur 

keadaan”.
33

 Sementara Louis Ma‟luf memberikan batasan siyasah adalah 

“membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan 

keselamatan”.Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah “mengatur atau 

memimpin seuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan”. 

             Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik benang merah 

bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang 

membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam 

                                                             
31

 Muhammad iqbal, fiqh siyasah (Jakarta: prenad amedia group 2014) h.3. 
32

 Ibn Manzhur, Lisan Al Arab, Juz 6 (Beirut: Dal al-Shadr, 1968), h.108. 
33

 Abdul Wahhab khallaf, Al-Siyasah al-Syar‟iyyah, (Kairo: Darul-Anshar, 1977), h. 4-5. 
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bernegara demi tercapainya kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam 

fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali ssumber-sumber hukum kaum 

Islam, yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan 

bernegara dan bermasyarakat. 

            menurut Djazuli, menyatakan bahwa fiqh siyasah itu mirip dengan 

ilmu politik, yang mana ada dua unsur penting dalam bidang politik, yang 

saling berhubungan secara timbal balik, yaitu pertama adalah pihak yang 

mengatur dan yang kedua adalah pihak yang diatur.
34

 Melihat kedua unsur 

tersebut, Yaitu negara yang pemerintahnya bersifat eksekutif dan unsur 

masyarakat. Akan tetapi, jika dilihat dari segi fungsinya, Fiqh Siyasah 

berbeda dengan politik. Menurut Ali Syariati seperti yang di nukil Djazuli, 

bahwa fiqh siyasah tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (khidmah), 

tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan (ishlah). 

Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi 

pelayanan, bukan pengarahan.
35

 

           Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, fiqh 

siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang 

seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara 

pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh 

pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, 

guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari 

                                                             
34

 Munawir Sadjali, Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: UI 

Press, 1991), h.3 
35

 H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah (Jakarta: Kencana, 2007), h.28 
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berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.
36

 Objek kajian fiqh siyasah 

meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga 

negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan 

antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat 

intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, 

dalam berbagai bidang kehidupan.
37

 Dari pemahaman seperti itu, tampak 

bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. 

Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi Ash Shiddieqy: 

“Objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan 

mereka dari jurusan penadbiran-nya, dengan mengingat persesuaian 

penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang 

khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang 

merupakan syariah „amah yang tetap”.
38

 

2.  Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 

            Fiqh siyasah adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun bagian dari 

ilmu fikih. Bahasan ilmu fikih mencakup individu, masyarakat, dan negara; 

meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, 

kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan 

                                                             
36

 Ibid. h. 30 
37

 Ibid. h. 33. 
38

 Wahbah al-Zuhayli. Ushul al-Fiqh al-islami, (Damaskus: Daral-Fikr, 2010), h. 25 
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hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan traktat.
39

 Fikih siyasah 

mengkhususkan diri pada bidang-bidang mu`amalah dengan spesialisasi 

segala hal ikhwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan.
40

 

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang 

lingkup kajian fiqh siyasah. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada 

yang membagi menjadi empat bidang dan lain-lain. Namun tidaklah terlalu 

prinsipil, karena hanya bersifat teknis. Berikut menurut Imam AlMawardi, 

didalam kitabnya yangberjudul al-Ahkam al-Sulthaniyyah, lingkup kajian fiqh 

siyasah mencakup sebagai berikut: 

a. Siyasah Dusturiyyah (Politik Pembuatan Undang-Undang) 

b. Siyasah Maliyyah (Politik Ekonomi dan Moneter)  

c. Siyasah Qadha‟iyyah (Politik Peradilan)  

d. Siyasah Harbiyyah (Politik Peperangan)  

e. Siyasah Idariyyah (Politik Administrasi Negara)
41

 

            Menurut Abdul Wahab Khalaf berpendapat fiqh siyasah adalah 

membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurusi 

Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan 

kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Abdul 

Wahhab khaliaf membagi fiqh siyasah dalam 3 bidang kajian saja, yaitu: 

                                                             
39

 Hasby Ash-Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqh, (Bulan Bintang: Jakarta, 1974), h.30 
40

 Agustina Nurhayati, Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah, (Bandar 

Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014), h.38. 

                  41 Muhammad Iqbal, , fiqh siyasah, Jakarta: prenad amedia group 2014  h.14. 
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a. Siyasah Qadhaiyyah  

b. Siyasah Dauliyyah  

c. Siyasah Maliyah  

        Sementara Imam Ibn Taimiyyah dalam kitabnya yang berjudul 

alsiyasahal-shar‟iyyah, ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut: 

a. Siyasah Qadhaiyyah  

b. Siyasah Idariyyah  

c. Siyasah Maliyyah  

d. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah
42

 

       Berbeda dengan tiga pemikir diatas, salah satu ulama termuka di 

Indonesia T.M. Hasbi Ashiddiegy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah 

menjadi delapan bidang, yaitu: 

a. Siyasah Dusturiyyah Shar‟iyyah (Kebijaksanaan Tentang Peraturan 

Perundang-Undangan).  

b. Siyasah Tasyri‟iyyah Shariyyah (Kebijaksanaan Tentang Penetapan 

Hukum).  

c. Siyasah Maliyyah Shariyyah (Kebijaksanaan Ekonomi Dan Moneter) 

d. Siyasah Qadhaliyyah Shariyyah (Kebijaksanaan Peradilan).  

e. Siyasah Idariyyah Shariyyah (Kebijaksanaan Administrasi Negara)
43

  

                                                             
                   42 Ibid.,15 

43
 Hasby Ash-Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqh, (Bulan Bintang: Jakarta) 1974 h.40. 
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f. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Shariyyah (Kebijaksanaan 

Luar Negeri dan Hubungan Internasional).  

g. Siyasah Tanfidziyyah Shariyyah (Politik Pelaksanaan Undang-

Undang).  

h. Siyasah Harbiyyah Shariyyah (Politik Peperangan). 

Berdasarkan perbedaan diatas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan 

menjadi tiga pokok, yaitu:
44

 

a. Siyasah Dusturiyyah, disebut juga politik perundang-undangan. Bagian 

ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau tasyri‟iyyah 

oleh lembaga legislatif, peradilan atau qadhaiyyah oleh lembaga 

yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau idariyyah oleh birokrasi 

atau eksekutif.  

b. Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah, disebut juga politik luar negeri. 

Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang 

muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di 

bagian ini ada politik masalah peperangan atau siyasah Harbiyyah, 

yang mengatur etika peperangan, dasar-dasar diizinkan berperang, 

pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata. 

c. Siyasah Maliyyah, disebut juga politik keuangan dan moneter. 

Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan 

                                                             
                            44 Imam Amrusi Jailani, fiqh siyasah, (prenad amedia group Jakarta: 2014)   h.16 
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belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak 

publik, pajak, dan perbankan. 

       Suyuti Pulungan, menampilkan beberapa pendapat ulama tentang obyek 

kajian fiqh siyasah yang berbeda-beda, lalu menyimpulkan bahwa objek 

kajiannya adalah :  

a. Peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan   

landasan adil dalam mewujudkan kemaslahatan umat.  

b.   Pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan. 

c.   Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban 

masing-masing dalam usaha mencapai tujuan Negara.
45

 

         Metode yang digunakan dalam membahas fiqih siyasah tidak berbeda 

dengan metode yang digunakan dalam membahas fiqih lain, dalam fiqh 

siyasah juga menggunakan ilmu ushul fiqh dan qowaid fiqih. Dibandingkan 

dengan fiqih-fiqih yang disebutkan, penggunaan metode ini dalam fiqih 

siyasah terasa lebih penting. Alasannya, masalah siyasah tidak diatur secara 

terperinci oleh syariat Al-Qur‟an dan Al-Hadis.
46

 Secara umum, dalam fiqih 

siyasah, digunakan metode-metode seperti: 

a. Al-Qiyas  

          Al-Qiyas dalam fiqh siyasah, digunakan untuk mencari ilat hukum. 

Dengan penggunaan Al-Qiyas, hukum dari sesuatu masalah, dapat 

                                                             
45

 Pulungan J Suyuti. Fiqh Siyasah, (Jakarta: Rajawali, 2012), h. 48 
46

 Djazuli. Fiqh Siyâsah, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 30. 
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diterapkan pada masalah yang lain pada masa dan tempat yang berbeda, 

jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai ilat hukum 

yang sama dengan masalah yang disebutkan pertama. Penggunaan al-

Qiyas sangat bermanfaat, terutama dalam memecahkan masalah-masalah 

baru. Akan tetapi kenyataanya, tidak semua masalah baru dapat 

dipecahkan dengan penggunaan Al-Qiyas. Dalam keadaan demikian, 

digunakan metode lainnya.
47

  

b. Al-Mashalahah  

          al-Mursalah. Pada umumnya Al-Mashalahah al-Mursalah 

digunakaan dalam mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan 

yang tidak diatur oleh syari‟at Al-Qur‟an dan As-Sunnah. Oleh karena 

itu, penarapan al-Mashlahah al-Mursalaah harus didasarkan pada hasil 

penelitian yang cermat dan akurat juga dalam kepustakaan fiqih, dikenal 

dengan istilah istqra‟. Tanpa penelitian seperti itu, penggunaan al-

Mashlahah al-Mursalah tidak akan menimbulkan kemaslahatan, tetapi 

justru sebaliknya mengakibatkan kemafsadatan.
48

  

c. Sadd al-Dzariah dan Fath  

         al- Dzari‟ah Dalam fiqh siyasah sad al-Dzariah digunakan sebagai 

upaya pengendalian masyarakat untuk menghindari kemafsadzataan. Dan 

Fath al-Dzari‟ah digunakan sebagai upaya perekayasaan masyarakat 

untuk mencapai kemaslahatan.  

                                                             
47

 Abdul Muin Salim. Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur‟an, (Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 50. 
48
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d. Al-„Adah  

          Metode ketiga yang banyak digunakan dalam fiqh siyasah adalah 

al-„adah. Adah ini ada dua macam, yaitu: al-adah ash shohihah dan al-

„addah al-fasidah. Al-„adah ash sohihah yaitu adat yang tidak menyalahi 

Syara‟, sedangkan al-„adah al-fasida yaitu adat yang bertentangan dengan 

syara‟.  

e. Al-Istihsan 

          Sering diartikan perubahan dalil yang dipakai seorang mujtahid. 

Dalam hubunga itu dalil yang satu ke dalil yang lain yang menurutnya 

lebih kuat. Menurut „Ibn „Arabiy: “melaksanakan dalil yang kuat diantara 

dua dalil.  

f. Kaidah-kaidah Kulliyah Fiqhiyah. 

          Kaidah ini sebagai teori ulama banyak digunakan untuk melihat 

ketepatan pelaksanaan fiqh siyasah. Kaidah-kaidah ini bersifat umum. 

Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu memperhatikan kekecualian-

kekecualian dan syarat-syarat tertentu.
49

 

3. Siyasyah Dusturiyah 

          Siyasah Dusturiyah menurut tata bahasanya terdiri dari dua suku 

kata yaitu siyasah itu sendiri serta dusturiyah. Arti siyasah dapat kita lihat 

di pembahasan di atas, sedangkan Dusturiyah adalah undang-undang atau 

peraturan. Secara umum siyasah dusturiyah adalah keputusan kepala 
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negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi 

kemaslahatan umat.
50

 

            Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur 

dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam 

sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis 

(konstitusi). Dalam buku fiqh siyasah karangan J. Suyuthi Pulungan 

definisi dari Siyasah Dusturiyah adalah hal yang mengatur atau kebijakan 

yang di ambil oleh kepala negara atau pemerintahan dalam mengatur 

warga negaranya. Hal ini berarti siyasah dusturiyah adalah kajian 

terpenting dalam suatu negara, karena hal ini menyangkut hal-hal yang 

mendasar dari suatu negara. Yaitu keharmonisan antara warga negara 

dengan kepala negaranya.
51

 

           Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan 

antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta 

kelembagaankelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, 

didalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas 

pengaturan dan perundang-undangan yang ditentukan oleh hal ikhwal 

kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan 

merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi 

kebutuhannya.
52
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 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah,  (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) 2002 h.177. 



 30 

              Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat 

luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh 

siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok; pertama, 

dalil-dalil kulli, baik ayat-ayat Alquran maupun hadis, maqosidu syariah, 

dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak 

akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil 

kulli tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. 

Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan 

kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak 

seluruhnya.
53

 

Fiqh siyasah dusturiyah dapat terbagi kepada: 

a. Bidang siyasah tasyri‟iyah, termasuk dalam persoalan ahlu halli wal 

aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dengan non 

muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, 

UndangUndang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan 

sebagainya.  

b. Bidang siyasah tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, 

persoalan bai‟ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain.  

c. Bidang siyasah qadlaiyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah 

peradilan.  

d. Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah 

administratif dan kepegawaian. Ulama-ulama terdahulu umumnya 
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lebih banyak berbicara tentang pemerintahan dari pada negara, hal ini 

disebabkan antara lain oleh: 

1) Perbedaan antara negara dan pemerintahan, hanya mempunyai arti 

yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap 

perbuatan negara di dalam kenyatannya adalah perbuatan 

pemerintah, bahkan lebih kongkret lagi orang-orang yang diserahi 

tugas untuk menjalankan pemerintahan. Sedangkan para 

fuqoha/ulama menitikberatkan perhatian dan penyelidikan kepada 

hal-hal praktis.  

2) Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintahan dan negara, 

negara tidak dapat berpisah dari pemerintahan, demikian pula 

pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan 

digunakan sebagai alat negara.  

3) Kalau fuqoha lebih tercurah perhatiannya kepada negara (imam), 

karena yang kongkret adalah orang-orang yang menjalankan 

pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala negara 

(imam).  

4) Fakta sejarah Islam menunjukan bahwa masalah yang pertama 

dipersoalkan oleh umat Islam setelah Rasulullah wafat adalah 

masalah kepala negara, oleh karena itu logis sekali apabila para 

fuqoha memberikan perhatian yang khusus kepada masalah kepala 

negara dan pemerintahan ketimbang masalah kenegaraan lainnya. 
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5) Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak 

mengenai timbul tenggelamnya pemerintahan daripada unsur-unsur 

negara yang lainnya.
54

 

        Walaupun demikian, ada juga di antara para fuqoha dan ulama Islam 

yang membicarakan pula bagian-bagian lainnya dari negara, seperti Al-

farabi, Ibnu Sina, Al-Mawardi, Al-Ghazali, dan Ibnu Khaldun. Apabila 

dipahami penggunaan kata dustur sama dengan constitutional dalam 

bahasa Inggris, atau Undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia, kata-

kata dasar dalam bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata 

dustur. 

             Sedangkan penggunaan istilah fiqh dusturi, merupakan untuk 

penyebutan suatu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan 

dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan 

prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintaan suatu negara, 

sebagai dustur dalam suatu negara sudah tentu suatu perundang-undangan 

dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah dan tidak boleh bertentangan 

dengan dustur tersebut. Dzajuli menyebutkan bahwasannya sumber fiqh 

dusturiyah ada lima yakni:
55

 

a. Al-Quran al-Karim  

b. Hadist, terutama yang berhubungan dengan imamah, dan kebijakan 

Rasulullah SAW dalam menerapkan hukum. 
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c. Kebijakan-kebijakan Khulafa Al Rasyidin didalam mengendalikan 

pemerintahan, meskipun berbeda satu sama lain namun tujuannya 

sama yakni kemaslahatan rakyat.  

d. Ijtihad para ulama seperti Al Maqasid al-sittah (6 tujuan hukum 

islam) yaitu hifdh al din (memelihara agama), hifdh al nafs 

(memelihara jiwa), hifdh al aal (memelihara akal), hifdh al mal 

(memelihara harta), hifdh al nash (memelihara keturunan), hifdh al 

ummah (memelihara umat).  

e. Adat istiadat suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan 

prinsipprinsip Al-Quran dan Hadist. Menurut Suyuti Pulungan bahwa 

objek kajian fiqh siyasah adalah mengkhususkan diri pada bidang 

muamalah dengan spesialisasi segala masalah dan seluk beluk tata 

pengaturan Negara dan pemerintahanan. Selain itu ada yang 

berpendapat bahwa, kajian dalam bidang Siyasah Dusturiyah itu 

terdiri konstitusi, legislasi dan Syura atau demokrasi. 

        Sehingga dalam pembahasan skripsi ini Fiqh Siyasah Dusturiyah 

yang akan menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini. Fiqh Siyasah 

Dusturiyah yaitu, keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan 

atau undang-undang bagi kemaslahatan umat.
56

 Oleh karena itu objek 

kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah meliputi peraturan perundang-undangan 

yang bersumber dari al-quran, hadist nabi, kebijakan pemimpin, ijtihad 

ulama, dan adat kebiasaan suatu negara baik tertulis ataupun tidak tertulis 
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yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dengan prinsip-prinsip agama 

yang merupakan perwujudan realisasi kemaslahatan rakyat demi 

memenuhi kebutuhannya. 

            Ilmu Siyāsah Dusturiyāh mulai mendapat sorotan dan minat dari 

masyarakat yang ingin mengetahui calon pemimpin seperti apa yang 

diinginkan dalam Alquran. Banyak calon pemimpin Islam sering 

menjelaskan bahwa mereka ingin menjalankan amanah menurut apa yang 

diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi yang terjadi malah 

sebaliknya, ini dikarenakan kurangnya pemahaman seorang calon 

pemimpin tentang apa yang dijelaskan Nabi Muhammad SAW dan 

bagaimana sistem pemerintahan dalam Alquran49 . Fiqh Siyasah 

Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. 

Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan Fiqh Siyasah Dusturiyah 

umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik 

ayat-ayat AlQuran maupun hadis.  Antara ayat Al-Quran yang 

menjelaksan tentang perintah agar berlaku adil dan menetapkan hukum 

adalah QS.An-Nisa ayat 58 : 

                           

                            

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
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Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 

melihat”( QS.An-Nisa ayat 58). 

Maksud dari ayat di atas adalah sifat adil penguasa terhadap rakyat di 

bidang apapun dengan tidak membeda-bedakan antara satu kelompok 

dengan kelompok lain di dalam pelaksanaan hukum, sekalipun terhadap 

keluarga bahkan anak sendiri.
57

 

B. Sumber Daya Alam Dalam Islam 

1. Pengertian Sumber Daya Alam (Lingkungan)  

          Alam (Lingkungan) merupakan karunia dari Allah SWT kepada 

manusia untuk dijadikan sebagai kelangsungan hidup dan menjadikannya 

sebagai alat bantu manusia untuk menjaga eksistensi sesama makhluk 

hidup dimuka bumi ini. Allah menciptakan langit, hutan, pohon, angin, 

sungai dan laut sematamata agar manusia menggunakannya sesuai dengan 

kebutuhannya. Allah menciptakan langit dan bumi agar lingkungan yang 

ada di bumi ini dapat bermanfaat bagi manusia serta memberikan amanah 

kepada manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan alam ini dengan 

cara tidak merusak alam atau eksploitasi yang berlebihan terhadap alam. 

Alam atau juga disebut dengan sumber daya alam adalah segala sesuatu 

yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan 

hidup manusia agar hidup lebih sejahtera. Sumber daya alam dibagi 

menjadi dua yaitu sumber daya alam yang hidup (hayati) dan sumber daya 
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alam yang mmati (non hayati), kedua sumber daya alam ini dapat 

dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.
58

 Pemanfaatan 

sumber daya alam ditentukan berdasarkan kegunaan sumber daya alam 

tersebut bagi manusia. Oleh karena itu, nilai sumber daya alam ditentukan 

oleh nilai kemanfaaannya bagi manusia itu sendiri. Misalnya lahan 

pertanian yang subur dapat dijadikan daerah pertanian yang potensial. 

Manusia (penduduk) suatu negara merupakan sumber daya bagi negara 

tersebut karena manusia dapat memberikan manfaat bagi negaranya, 

seperti tenaga kerja, kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi yang 

dapat meningkatkan ekonomi negara.
59

 

2.  Ruang Lingkup Sumber Daya Alam  

           Sumber daya alam mencakup semua pemberian alam baik di bawah 

maupun di atas bumi baik yang biotik maupun abiotik. Pengguan sumber 

daya alam yaitu sebagai konsumsi langsung, masukan untuk pengolahan, 

konsumsi untuk pengolahan lebih lanjut dan pengelolaan sumber daya 

alam untuk tujuan bermacam-macam. Sumber daya alam harus dikelola 

secara luas jangan sampai merusak jenis sumber daya alam yang lain.
60

 

Secara umum sumber daya alam dapat diklasifikasikan kedalam dua 

kelompok yaitu:  
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 a. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharuhi yaitu sumber daya 

alam ini memiliki cadangan terbatas sehingga ekploitasi menghabiskan 

sumber daya alam.  

b. Sumber daya alam dapat diperbaharuhi artinya jumlah sumber daya 

alam berubah sepanjang waktu yaitu berapa jumlah yang dimanfaatkan 

sekarang mempengaruhi ketersediaan sumber daya alam dimasa 

mendatang.
61

 

3. Macam-macam dan Sifat Sumber Daya Alam  

         Sumber daya alam bukan hanya meliputi jumlah bahan yang ada 

yang siap untuk diolah dan siap digunakan, akan tetapi sumber daya alam 

itu bersifat dinamis dan berubah-ubah. Mengenai banyak atau tidaknya 

nilai suatu sumber daya alam, tergantung pada waktu dan tempat, tingkat 

teknik dan penemuanpenemuan baru, sikap manusianya terhadap sumber 

daya alam tersebut, dan perubahan dalam selera baik dalam negeri 

maupun luar negeri. Perubahan dalam variabel ini menyebabkan negara 

tersebut akan menjadi lebih buruk sumber daya alamnya meskipun jumlah 

fisik dari sumber daya alam tersebut tidak buruk. Macam-macam sumber 

daya alam dapat digolongkan sebagai berikut:  

a.  Sumber daya alam yang tidak dapat habis  

       Sumber daya alam ini merupakan sumber daya alam yang tidak 

pernah habis hal itu karena sumber daya alam ini mengalami siklus 

sepanjang masa. Sumber daya alam ini dapat kita temui dalam 
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kehidupan sehari-hari, misalnya energi sinar matahari, udara, pasang 

surut air laut, angin dan lain-lain.  

b. Sumber daya alam yang dapat diperbaharuhi  

        Sumber daya alam yang dapat diperbaharuhi adalah jenis sumber 

daya alam yang relatif mudah untuk dipulihkan serta waktu yang 

diperlukan untuk pemuihan pun tidak terlalu lama. Oleh karena itu, 

pada saat sumber daya alam ini habis, maka dalam waktu dekat 

sumber daya alam tersebut dapat diperoleh kembali melalui proses 

pembaharuan secara alami.
62

 Berikut ini beberapa contoh sumber daya 

alam yang dapat diperbaharui yaitu sebagai berikut:  

1) Tumbuh-tumbuhan merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat 

bagi manusia. Tidak hanya tumbuh-tumbuhan saja yang bisa 

dimanfaatkan oleh manusia tetapi buah yang dihasilkan dari 

tumbuh-tumbuhan juga sangat bermanfaat bagi manusia. 

Tumbuhan juga berperan sebagai penghasil oksigen dan penghasil 

karbohidrat dari proses fotosintesis. Dalam siklus rantai makanan, 

tumbuhan menempati posisi sebagai produsen yang berperan 

sebagai penghasil makanan. Oleh karena itu tumbuhan ini 

dikatakan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharuhi 

karena pembaharuan tumbuhan ini bisa dilakukan dengan cukup 

mudah dan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pembahruan 
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tumbuhan ini bisa dilakukan dengan penanaman kembali 

tumbuhan tersebut.  

2) Hewan merupakan salah satu sumber daya alam karena bermanfaat 

bagi manusia, yaitu dapat membantu pekerjaan manusia dan 

sebagai sumber pangan bagi manusia. Hewan dikatakan sebagai 

sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena pembaharuan 

hewan dilakukan dengan mudah yaitu dengan cara menternakkan 

hewan maupun berkembang biak dengan sendirinya.
63

  

3) Air secara umum diketahui sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi 

manusia. Oleh karena itu air merupakan salah satu sumber daya 

alam yang dapat diperbahrui karena dalam pembahruan air cukup 

mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama, karena air 

mempunyai siklus tersendiri, sehingga air dikatakan sebagai 

sumber daya alam yang yang dapat diperbaharuhi.  

4) Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi 

manusia, yaitu sebagai tempat tinggal manusia. Tanah dikatakan 

sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena 

pembaharuan tanah sangat mudah yakni terbentuk dari sisa-sisa 

jasad makhuk hidup yang sudah mati.  
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c. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharuhi  

        Jenis atau klasifikasi sumber daya alam menurut sifatnya yang 

selanjutnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharuhi. 

Sumber daya alam ini adalah kebalikan dari sumber daya alam yang 

dapat diperbaharuhi. Yaitu jenis sumber daya alam yang apabila 

persediaanya habis maka untuk menyediakannya kembali akan sangat 

sulit membutuhkan waktu yang sangat lama, atau mungkin bahkan 

tidak dapat disediakan lagi. Proses penyediaan kembali sumber daya 

alam ini membutuhkan waktu yang sangat lama, apabila kondisi 

lingkungan memungkinkan. Sumber daya alam yang ridak dapat 

diperbaharui ini jumlahnya sangat banyak, dan seringkali kita 

memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hati.40 Berikut ini 

sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu :  

1) Minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbaharui. Minyak bumi ini adalah sesuatu yang sangat 

dibutuhkan oleh manusia dalam berbaga hal. Oleh karena itu 

minyak bumi dikatakan sebagai sumber daya alam. Di alam ini 

minyak bumi jumlahnya sangat terbatas dan tidak dapat 

diperbaharui. Minyak bumi ini terbentuk dari endapan makhluk 

mikroorganisme mulai dari zaman purba dan memerlukan waktu 

hingga jutaan tahun lamannya untuk dapat menjadi minyak bumi.
64
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2) Gas alam atau gas bumi ini termasuk sumber daya alam karena 

sangat bermanfaat bagi manusia. Gas alam atau gas bumi ini 

mempunyai peranan atau energi yang dapat digunakan manusia 

dalam berbagai aktivitas sehari-hari, misalnya untuk pembangkit 

listrik dan sebagai bahan bakar untuk memasak. Gas alam ini 

jumlahnya terbatas, dan untuk memperbahruinya pun memerlukan 

waktu yang lama. Oleh karena itu gas alam dikatakan sebagai 

sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. 

3) Emas adalah barang tambang yang sangat berharga dan sangat 

berguna bagi manusia. Emas merupakan jenis batuan alam yang 

terbantuk dari proses alami yang ada di bumi sehingga jumlahnya 

sangat terbatas. Oleh sebab itu emas dapat dikatakn sebagai 

sumber daya alam yang tidak dapat dierbaharui. 

4) Batubara tercipta dari pembusukan bagian-bagian dari tumbuhan, 

sisa tumbuhan yang membentuk gambut yang kemudian 

mengendap disuatu tempat. Karena adanya suatu tekanan dari 

penimbunan dan juga adanya gerakan dari tanah, kemudian 

gambut-gambut tersebut berubah menjadi batubara. 

4. Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Islam  

               Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memanfaatkan 

sumber daya alam yang bersifat publik (umum). Sumber daya alam yang 

bersifat publik ini adalah kekayaan yang menjadi hak milik semua orang 
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atau segolongan manusia, dan hak pemanfaatannya dapat dinikmati oleh 

mereka semua tanpa monopoli atau eksploitasi secara sepihak untuk 

kepentingan pribadi. Dengan kata lain, aset publik ini dapat dinikmati oleh 

seluruh komponen masyarakat atau seluruh anggota kelompok tertentu 

(yang memilikinya), tanpa ada penyempitan hak pada satu individu.
65

 

Namun sumber daya alam bersifat publik ini dibatasi oleh pertanggung 

jawaban dan kepatuhan kepada syariah. Artinya pemilik hak dilarang 

menggunakan haknya secara berlebihan atau menyebabkan pelanggaran 

hak dan dan menyebabkan kerugian terhadap orang lain maupun terhadap 

hak kepentingan masyarakat masyarakat yang mengakibatkan hukuman 

penjara (ta‟zir). Alam mempunyai eksistensi riil, objek serta bekerja sesuai 

dengan hukum-hukum yang berlaku tetap (qadar) bagi alam, atau sering 

disebut sunatullah. Seluruh alam raya ini diciptakan untuk digunakan oleh 

manusia untuk melanjutkan kehidupan. Hingga tujuan menciptaan manusia 

itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan semua yang ada di bumi ini 

diciptakan Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Seperti dalam 

firman Allah dalam surat An Nahl ayat 14 berikut : 
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           “Dan Dialah Allah yang menundukkan lautan (unntukmu) agar kamu 

dapat memakan daripadanya daging yang segar, dan kamu mengeluarkan 

dari lautan perhiasan yang kamu pakai. Kamu melihat bahtera berlayar 

padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya supaya 

kamu bersyukur”(An-Nahl Ayat 14). 

  Masalah lingkungan hidup merupakan masalah global yang tidak 

dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Lingkungan yang baik dan sehat 

menjadi barang yang langka dan sulit untuk didapatkan, karena hampir 

setiap ruang sudah terjadi kerusakan. Kerusakan lingkungan ini salah 

satunya disebabkan oleh tingginya nafsu manusia untuk mengambil 

manfaat dari alam. Padahal Allah menciptakan dan sumber daya alam ini 

dimaksudkan untuk kemakmuran manusia.
66

 Oleh karena itu manusia 

seharusnya tidak melakukan perusakan terhadap lingkungan dengan 

mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Adanya tindakan 

manusia melakukan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya 

alam diakibatkan oleh adanya pandangan manusia anthroposentris terhadap 

alam, yang memandang manusia adalah pusat dari alam semesta. Sehingga 

alam dipandang sebagai objek yang dapat dieksploitasi hanya utuk 

memuaskan keinginan manusia. Padahal Allah SWT telah mengingatkan 

manusia dalam QS Ar-Ruum ayat 41 : 

                                                             
66

 Joko Subagyo, Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangan (Jakarta : Rineka 

Cipta, 2002), h. 4. 



 44 

                        

            

          “Telah tampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan 

sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan 

yang benar)”(Ar-Rum Ayat 41) 

 

          Dari peringatan Allah SWT tersebut, ada dua hal pokok menjadi dasar 

pandangan Islam dalam isu perusakan lingkungan 

a.  Islam meyadari bahwa telah dan akan terjadi kerusakan lingkungan baik 

di daratan maupun lautan yang berakibat pada turunya kualitas 

lingkungan tersebut dalam mendukung hajat hidup manusia. 

b. Islam memandang manusia sebagai penyebab utama kerusakan dan 

sekaligus pencegah terjadinya kerusakan tersebut.
67

 Problem lingkungan 

yang kini dihadapi umat manusia umumnya disebabkan oleh dua hal : 

pertama, kejadian alam sebagai peristiwa yang harus terjadi sebagai 

akibat proses dinamika alam. Kedua, peristiwa yang diakibatkan oleh 

perbuatan manusia.  

          Kedua bentuk kejadiaan ini mengakibatkan ketidak seimbangan pada 

ekosistem dan ketidaknyamanan kehidupan makhluk hidup baik manusia, 

tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Ketidak seimbangan dan 

ketidaknyamanan tersebut dalam kader tertentu dapat dikatakan sebagai 
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bencana.Masalah lingkungan akan timbul dari adanya interaksi antara 

aktivitas ekonomi manusia dan sumber daya alam, yang berawal dari adanya 

permintaan masyarakat akan barang dan jasa, selanjutnya meningkatnyya 

permintaan sumber daya alam. Melalui kegiatan ekonomi, sumber daya 

alam yang semakin meningkat dan dilakukan terus menerus tanpa diikuti 

usaha lain untuk melestarikannya maka daya dukung lingkungan akan 

menjadi berkurang. Hal ini tentunya memberikan dampak yang cukup serius 

bagi kelangsungan hidup masyarakat.
68

 

C.  Kebijakan Pemerintah Yang Berkaitan Dengan Benih Lobster (Benur) 

         Didalam Alenia keempat  dari pembukaan undang-undang dasar 1945 

negara indonesia bertujuan mencapai masyarakat yang adil dan makmur 

secara merata baik secara materil maupun spiritual, jadi negara tidak hanya 

bertugas memelihara ketertiban saja, akan tetapi lebih luas daripada hal 

tersebut sebab negara berkewajiban juga untuk turut serta dalam semua sektor 

kehidupan dan penghidupan yang telah ditetapkan dalam pancasila sebagai 

tujuan negara republik indonesia.
69

               

        Untuk membatasi penangkapan dan pengeluaran benih lobster maka 

diberlakukannya peraturan yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan 

populasi lobster, kepiting, dan rajungan yaitu peraturan menteri KKP No 56 
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Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting Dan Rajungan Oleh 

Menteri Kelautan Dan Perikanan saat itu Susi Pudjiastuti. Penangkapan dan 

pengeluaran lobster, kepiting dan rajungan dapat dilakukan dengan ketentuan 

tidak dalam kondisi bertelur, ukuran panjang diatas 8 cm dan berat diatas 200 

gram perekor. Kemudian ada juga larangan untk menjual benih lobster untuk 

dibudidaya, setiap orang yang menangkap benih lobster maka akan dikenai 

sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
70

 

Peraturan menteri KKP No 56 Tahun 2016 kemudian direvisi dengan 

Peraturan Menteri No 12  Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Lobster, 

Kepiting, Dan Rajungan Oleh Menteri Edhy Prabowo dimana peraturan 

tersebut memperbolehkan penangkapan dan ekspor benih lobster. Namun 

peraturan tersebut tidak lama berlaku setelah menteri tertangkap tangan 

melakukan korupsi suap izin ekspor benih lobster.  Kemudian setelah 

kekosongan tersebut presiden Joko Widodo menunjuk Sakti Wahyu 

Trenggono sebagai menteri kelautan dan perikanan menggantikan Edhy 

Prabowo dan kemudian Meregulasi Peraturan Menteri Kelautan Yang Baru 

Yaitu Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No 17  Tahun 2021 Tentang 

Pengelolaan Lobster, Kepiting, Dan Rajungan : 

Pasal 2 

1) Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) hanya dapat dilakukan 

untuk Pembudidayaan di wilayah negara Republik Indonesia.  
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2) Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) harus memperhatikan estimasi potensi sumber daya ikan, 

jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber 

daya ikan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan masukan dan/atau 

rekomendasi dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan.  

3) Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) didasarkan pada kuota dan lokasi penangkapan Benih 

Bening Lobster (puerulus) yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan 

masukan dan/atau rekomendasi dari Komisi Nasional Pengkajian 

Sumber Daya Ikan dengan memperhatikan estimasi potensi sumber daya 

ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan 

sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).  

4) Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Nelayan Kecil yang terdaftar 

dalam kelompok Nelayan di lokasi penangkapan Benih Bening Lobster 

(puerulus) dan telah ditetapkan oleh Dinas provinsi.  

5) Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang akan 

melakukan penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) harus 

mengajukan pendaftaran kepada Lembaga Online Single Submission 

(OSS), baik secara langsung atau dapat difasilitasi oleh Dinas.  

6) Dalam hal Nelayan Kecil belum terdaftar dalam Lembaga Online Single 

Submission (OSS) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka Nelayan 

Kecil yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
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undangan dapat melakukan penangkapan Benih Bening Lobster 

(puerulus).  

7) Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) wajib menggunakan alat penangkapan Ikan yang bersifat 

pasif dan ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

8) Nelayan Kecil yang menangkap Benih Bening Lobster (puerulus) wajib 

melaporkan hasil tangkapannya kepada Dinas setempat untuk 

selanjutnya dilaporkan kepada direktur jenderal yang menyelenggarakan 

tugas teknis di bidang perikanan tangkap.  

9) Masukan dan/atau rekomendasi dari Komisi Nasional Pengkajian 

Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan 

dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun.  

10) Dalam hal masukan dan/atau rekomendasi dari Komisi Nasional 

Pengkajian Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) 

belum tersedia, maka kuota dan lokasi penangkapan Benih Bening 

Lobster (puerulus) ditetapkan berdasarkan hasil kajian dari kepala badan 

yang menyelenggarakan tugas di bidang riset kelautan dan perikanan. 

Pasal 3  

1) Pembudidayaan Benih Bening Lobster (puerulus) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib dilakukan di wilayah provinsi 

yang sama dengan lokasi penangkapan Benih Bening Lobster 

(puerulus).  
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2) Benih Bening Lobster (puerulus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilalulintaskan untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan 

pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan di dalam wilayah 

negara Republik Indonesia.  

3) Kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan, pengkajian, 

dan/atau penerapan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan: a. surat 

keterangan asal Benih Bening Lobster (puerulus) dari unit pelaksana 

teknis yang membidangi perikanan tangkap, unit pelaksana teknis yang 

membidangi perikanan budidaya, atau Dinas; dan b. surat keterangan 

dari badan yang menyelenggarakan tugas di bidang riset kelautan dan 

perikanan.  

4) Surat keterangan asal Benih Bening Lobster (puerulus) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf a menggunakan bentuk dan format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 4  

1) Pembudidayaan Benih Bening Lobster (puerulus) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan sampai dengan lobster 

(Panulirus spp.) mencapai ukuran tertentu.  

2) Pembudidayaan lobster (Panulirus spp.) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dengan Segmentasi Usaha yang terdiri atas: 
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 a. Pendederan I dimulai dari Benih Bening Lobster (puerulus) sampai 

dengan ukuran 5 (lima) gram;  

b. Pendederan II dengan ukuran diatas 5 (lima) gram sampai dengan 

ukuran 30 (tiga puluh) gram;  

c. pembesaran I dengan ukuran diatas 30 (tiga puluh) gram sampai 

dengan ukuran 150 (seratus lima puluh) gram; dan/atau  

d. pembesaran II dengan ukuran diatas 150 (seratus lima puluh) gram.  

3) Pembudidayaan lobster (Panulirus spp.) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilakukan oleh: a. Pembudi Daya Ikan Usaha Mikro; b. 

Pembudi Daya Ikan Usaha Kecil; c. Pembudi Daya Ikan Usaha 

Menengah; dan d. Pembudi Daya Ikan Usaha Besar.  

4) Pembudi Daya Ikan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf a dan Pembudi Daya Ikan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) huruf b yang akan melakukan Pembudidayaan lobster 

(Panulirus spp.) harus mengajukan pendaftaran kepada Lembaga OSS, 

baik secara langsung atau dapat difasilitasi oleh Dinas.  

5) Pembudi Daya Ikan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) huruf c dan Pembudi Daya Ikan Usaha Besar sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) huruf d yang akan melakukan Pembudidayaan lobster 

(Panulirus spp.) harus mengajukan permohonan perizinan berusaha 

kepada Lembaga OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  
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6) Pembudidayaan lobster (Panulirus spp.) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) harus memenuhi persyaratan: a. lokasi budidaya; b. daya 

dukung lingkungan perairan; c. sarana dan prasarana budidaya; d. 

penanganan penyakit; e. penanganan limbah; dan f. Penebaran Kembali 

(restocking).  

Pasal 5 

1) Lokasi budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a 

harus memenuhi persyaratan: a. kesesuaian dengan rencana tata ruang, 

rencana zonasi, kawasan antarwilayah, atau rencana zonasi kawasan 

strategis nasional tertentu; dan b. kesesuaian teknis budidaya yang 

ditetapkan oleh Direktur Jenderal.  

2) Penetapan kapasitas produksi budidaya lobster (Panulirus spp.) dalam 

suatu lokasi harus mengikuti syarat minimum daya dukung lingkungan 

perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b yang 

ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan rekomendasi dari kepala 

badan yang menyelenggarakan tugas di bidang riset kelautan dan 

perikanan.  

3) Sarana dan prasarana budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (6) huruf c terdiri atas: a. Benih Bening Lobster (puerulus) yang 

berasal dari Nelayan Kecil yang terdaftar dalam kelompok Nelayan 

yang terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4); b. pakan 

berupa pakan buatan atau pakan alami sesuai dengan nutrisi yang 

diperlukan dalam budidaya Ikan; c. obat Ikan yang ditetapkan oleh 
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Direktur Jenderal; dan d. wadah Pembudidayaan lobster (Panulirus spp.) 

berupa keramba jaring apung atau wadah.  

4) Penanganan penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) 

huruf d dilakukan melalui: a. pencegahan; b. pengobatan; c. 

pemusnahan; dan/atau d. pemulihan lingkungan budidaya.  

5) Penanganan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf 

e harus dilakukan dengan memenuhi prinsip cara budidaya Ikan yang 

baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

6) Penebaran Kembali (restocking) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (6) huruf f dilakukan paling sedikit 2% (dua persen) dari hasil 

panen sesuai dengan Segmentasi Usaha.  

Pasal 6  

1) Pembudi Daya Ikan dapat melakukan lalu lintas Benih Lobster dari 

lokasi budidaya dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk 

dilakukan Pembudidayaan dengan ketentuan ukuran Benih Lobster hasil 

pembudidayaan diatas atau sama dengan 5 (lima) gram.  

2) Lalu lintas Benih Lobster dari lokasi budidaya untuk Pembudidayaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi surat keterangan 

asal Benih Lobster yang paling sedikit memuat: a. NIB pemohon; b. asal 

sumber benih, jenis, dan jumlah yang akan dibudidayakan atau 

dilalulintaskan; dan c. tujuan lokasi Pembudidayaan.  
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3) Surat keterangan asal Benih Lobster sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) diterbitkan oleh unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan 

budidaya atau Dinas.  

4) Surat keterangan asal Benih Lobster sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dengan menggunakan bentuk dan format sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran I yang  merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

Pasal 7  

1) Penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (Panulirus spp.) dengan 

harmonized system code 0306.31.20 dari wilayah negara Republik 

Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:  

a. tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada Abdomen luar dan 

ukuran panjang karapas diatas 6 (enam) centimeter atau berat diatas 

150 (seratus lima puluh) gram per ekor untuk lobster pasir (Panulirus 

homarus); atau  

b. tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada Abdomen luar dan 

ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) centimeter atau berat 

diatas 200 (dua ratus) gram per ekor untuk lobster (Panulirus spp.) 

jenis lainnya.  

2) Ketentuan penangkapan lobster (Panulirus spp.) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan 

pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan di dalam wilayah 

negara Republik Indonesia.  
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3) Kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan, pengkajian, 

dan/atau penerapan di dalam wilayah negara Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan:  

a. surat keterangan asal lobster (Panulirus spp.) dari unit pelaksana 

teknis yang membidangi perikanan tangkap, unit pelaksana teknis 

yang membidangi perikanan budidaya, atau Dinas; dan  

b. surat keterangan dari badan yang menyelenggarakan tugas di bidang 

riset kelautan dan perikanan. 

4) Surat keterangan asal lobster (Panulirus spp.) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) huruf a menggunakan bentuk dan format sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 8  

1) Penangkapan, lalu lintas, dan/atau pengeluaran kepiting (Scylla spp.) 

dengan harmonized system code 0306.33.00 untuk kepentingan 

konsumsi di atau dari wilayah negara Republik Indonesia hanya dapat 

dilakukan dengan ketentuan:  

a. tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada Abdomen luar;  

b. ukuran lebar karapas diatas 12 (dua belas) centimeter atau berat diatas 

150 (seratus lima puluh) gram per ekor; dan  

c. penangkapan wajib dilakukan dengan menggunakan alat penangkapan 

Ikan yang bersifat pasif dan ramah lingkungan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  
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2) Ketentuan penangkapan kepiting (Scylla spp.) sebagaimana dimaksud 

pada   ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan:  

a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengembangan, 

pengkajian, dan/atau penerapan;  

b. pembenihan, di dalam wilayah negara Republik Indonesia;  

3) Kegiatan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengembangan, 

pengkajian, dan/atau penerapan di dalam  wilayah negara Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dilengkapi 

dengan:  

a. surat keterangan asal kepiting (Scylla spp.) dari unit pelaksana teknis 

yang membidangi perikanan tangkap, unit pelaksana teknis yang 

membidangi perikanan budidaya, atau Dinas; dan  

b. surat keterangan dari badan yang menyelenggarakan tugas di bidang 

riset kelautan dan perikanan.  

4) Kegiatan pembenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

harus dilengkapi dengan: a. surat keterangan asal kepiting (Scylla spp.) 

dari unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan tangkap, unit 

pelaksana teknis yang membidangi perikanan budidaya, atau Dinas; dan 

b. surat keterangan usaha pembenihan dari Dinas.  

5) Ketentuan penangkapan, lalu lintas, dan/atau pengeluaran kepiting 

(Scylla spp.) yang tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada 

Abdomen luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
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dikecualikan pada periode Desember sampai dengan akhir Februari 

dengan ketentuan:  

a. sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan masukan 

dan/atau rekomendasi dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya 

Ikan dengan memperhatikan estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah 

tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya 

ikan; dan  

b. dilengkapi surat keterangan asal kepiting (Scylla spp.) dari unit 

pelaksana teknis yang membidangi perikanan tangkap, unit pelaksana 

teknis yang membidangi perikanan budidaya, atau Dinas.  

Pasal 9  

1) Penangkapan dan/atau lalu lintas kepiting (Scylla spp.) dengan 

harmonized system code 0306.33.00 di dalam wilayah negara Republik 

Indonesia untuk Pembudidayaan dapat dilakukan dengan ketentuan:  

a. tersedianya kuota dan lokasi penangkapan yang ditetapkan oleh 

Menteri berdasarkan masukan dan/atau rekomendasi dari Komisi 

Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan dengan memperhatikan 

estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang 

diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan;  

b. ukuran berat minimal 60 (enam puluh) gram per ekor;  

c. penangkapan wajib dilakukan dengan menggunakan alat 

penangkapan Ikan yang bersifat pasif dan ramah lingkungan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
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d. Pembudi Daya Ikan Usaha Mikro dan Pembudi Daya Ikan Usaha 

Kecil yang akan melakukan Pembudidayaan kepiting (Syclla spp.) 

harus mengajukan pendaftaran kepada Lembaga OSS, baik secara 

langsung atau dapat difasilitasi oleh Dinas;  

e. Pembudi Daya Ikan Usaha Menengah dan Pembudi Daya Ikan Usaha 

Besar yang melakukan pembudidayaan kepiting (Scylla spp.) harus 

memiliki sarana dan prasarana pembenihan yang telah menghasilkan 

benih kepiting paling lambat pada tahun ketiga; dan  

f. Pembudi Daya Ikan Usaha Menengah dan Pembudi Daya Ikan Usaha 

Besar yang akan melakukan Pembudidayaan kepiting (Scylla spp.) 

harus mengajukan permohonan perizinan berusaha kepada Lembaga 

OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

2)  Lalu lintas atau pengeluaran Kepiting (Scylla spp.) dengan harmonized 

system code 0306.14.10 di atau dari wilayah negara Republik Indonesia 

hasil Pembudidayaan kepiting soka di dalam negeri dapat dilakukan 

dengan ketentuan ukuran berat minimal 60 (enam puluh) gram per ekor.  

3)  Masukan dan/atau rekomendasi dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber 

Daya Ikan sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) huruf a disampaikan 

dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun.  

4) Dalam hal masukan dan/atau rekomendasi dari Komisi Nasional 

Pengkajian Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

belum tersedia, maka kuota dan lokasi penangkapan kepiting (Scylla spp.) 
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ditetapkan berdasarkan hasil kajian dari kepala badan yang 

menyelenggarakan tugas di bidang riset kelautan dan perikanan.  

5) Lalu lintas kepiting (Scylla spp.) di dalam wilayah negara Republik 

Indonesia dalam kondisi bertelur dikecualikan untuk kepiting (Scylla 

spp.) yang berasal dari hasil Pembudidayaan dengan ketentuan dilengkapi 

surat keterangan asal kepiting (Scylla spp.) dari unit pelaksana teknis 

yang membidangi perikanan budidaya atau Dinas.  

6) Ketentuan lalu lintas kepiting (Scylla spp.) di dalam wilayah negara 

Republik Indonesia untuk Pembudidayaan dengan ukuran berat minimal 

60 (enam puluh) gram per ekor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dikecualikan bagi kepiting (Scylla spp.) hasil Pembudidayaan 

yang benihnya berasal dari unit pembenihan (hatchery).  

Pasal 10  

1)  Lalu lintas kepiting (Scylla spp.) dari lokasi penangkapan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a untuk dilakukan Pembudidayaan 

harus dilengkapi surat keterangan asal kepiting (Scylla spp.) yang paling 

sedikit memuat:  

a. NIB pemohon;  

b. asal sumber kepiting (Scylla spp.);  

c. jumlah yang akan dibudidayakan atau dilalulintaskan  

d. tujuan lokasi Pembudidayaan.  

2)  Surat keterangan asal kepiting (Scylla spp.) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diterbitkan oleh unit pelaksana teknis yang membidangi 
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perikanan tangkap, unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan 

budidaya, atau Dinas.  

3)  Surat keterangan asal kepiting (Scylla spp.) untuk lalu lintas kepiting 

(Scylla spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk 

kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan/atau 

penerapan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.  

4)   Kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan, pengkajian, 

dan/atau penerapan di dalam wilayah negara Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan surat 

keterangan dari kepala badan yang menyelenggarakan tugas di bidang 

riset kelautan dan perikanan.  

5)  Surat keterangan asal kepiting (Scylla spp.) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dengan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 
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