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ABSTRAK 

 Pukat Hela adalah semua jenis alat penangkapan ikan berbentuk jaring 

berkantong, berbadan dan bersayap yang dilengkapi dengan pembuka jaring yang 

dioperasikan dengan cara ditarik/dihela menggunakan satu kapal yang bergerak 

sedangkan Kapal Pukat Hela adalah kapal penangkap ikan yang menggunakan 

alat penangkapan ikan pukat hela.Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI 01-

7233-2006) definisi Pukat Hela adalah alat penangkap ikan berbentuk kantong 

yang terbuat dari jaring dan terdiri dari 2 (dua) bagian sayap pukat, bagian square 

dan bagian badan serta bagian kantong pukat. 

 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-

KP/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela 

(trawls).Peraturan tersebut mengalami pro-kontra di masyarakat. Masyarakat yang 

pro menganggap peraturan tersebut berdampak baik bagi biota laut, sedangkan 

masyarakat yang kontra yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan, salah satunya 

nelayan didesa kalianda bawah sebagian menganggap peraturan ini berdampak 

pada hasil tangkapan mereka. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana 

pengaruh larangan penggunaan pukat hela terhadap pendapatan masyarakat 

nelayan dan bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang larangan pengunaan 

pukat hela di desa Kalianda Bawah Lampung Selatan. 

 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Berdasarkan 

sifatnya penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan 

adalah data primer dan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah 

masyarakat desa Kalianda Bawah yang berkerja sebagai nelayan dengan jumlah 

450 orang. Pengambilan sempel mengunakan teknik Purposif Sempling yang 

ditentukan 11% dari jumlah populasi yaitu berjumlah 50 orang. Teknik yang 

digunakan dalam pengumpulan data ini melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Adapun metode berpikir yang penulis gunakan adalah deduktif. 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, adanya larangan penggunaan 

pukat hela tersebut sangat berdampak pada perekonomian dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat, terlihat dari banyaknya penduduk yang berprofesi 

sebagai nelayan yaiu sebesar 450 warga didesa Kalianda Bawah. Dengan adanya 

peraturan tentang pelarangan penggunaan pukat hela dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat, dengan meningkatnya pendapatan pemenuhan akan 

kebutuhan masyarakatpun jadi jadi lebih tercukupi yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Islam segala bentuk kegiatan 

ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata melainkan tetap 

berpegangan pada etika Islami yang melarang segala bentuk kedzhaliman 

terhadap orang bahkan makhluk lain. Islam menengahi dengan merealisasikan 

kemaslahatan bagi manusia, dan menghilngkan mudharat serta bersikap adil 

kepada makluk lain agar tidak membahayakan dan dapat berguna bagi 

kesejateraan masyarakat. 



 

 



 



 

 

MOTTO 

 

اتَوٰىكَو  َو ٱۡب َو ِغ  آ ءَو ٓ ِغ َو َو   فِغيمَو هَو  ٱلَّل ُه ٱلَّلااَو ٱۡب يبَوكَو مِغ َلَو تَوىسَو وَوصِغ يَوا    َو وۡب ه  ٱلُّد سِغ أَوحۡب   َو

سَوهَو  آ أَوحۡب مَو ُه كَو َلَو تَوبۡب ِغ  ٱَّل كَو   َو ااَو  إِغٱَويۡب َواۡب ِغ   فِغي  ٱۡب َوسَو َو  إِغنَّل  ٱۡب بُّد  ٱَّل  َلَو يُهحِغ

يهَو  لِغ سِغ مُه ۡب   ٧٧  ٱۡب

Artinya :  “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu 

melupakan bahagian mudari (kenikmatan) duniawi dan berbuat 

baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat 

baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) 

bu
1
mi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

berbuat kerusakan”. 

 

 

 

  

                                                             
1
  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan,  (Bandung: Dipenegoro, 2010), h. 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN  

A. Penegasan Judul  

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan 

memudahkan dalam memahami skripsi ini maka perlu adanya ulasan terhadap 

penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi 

ini. Berdasarkan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah 

pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Adapun 

judul skripsi ini yaitu : Analisis Pengaruh Larangan Penggunaan Pukat Hela 

Terhadap Pendapatan Masyarakat Nelayan Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam (Studi Kasus di Desa Kalianda Bawah Kecamatan Kalianda). 

Maka terlebih dahulu ditegaskan hal-hal yang terkandung dalam judul 

tersebut: 

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu pristiwa untuk mengetahui 

keadaan yang sebenarnya.
1
 Dapat juga diartikan sebagai tinjauan, 

ulasan, atau pembahasan.
2
 

2. Mempengaruhi adalah berpengaruh pada sesuatu.
3
 

3. Pukat hela adalah alat tangkap ikan jenis jaring berkantong, berbadan 

dan bersayap yang dioperasikan dengan cara ditarik menggunakan 

kapal yang bergerak menyapu dasar perairan. 

                                                             
1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-3, (Jakarta: 

balai pustaka, 2007), h.43 
2
Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Bahasa Indonesia kontemporer, (Jakarta: Modern 

English Press, 1991), h.691 
3
Depdiknas, Kamus Besar Bahasa indonesia, Cetakan Ketiga (Jakarta : Balai Pustaka, 

1990), h. 664. 



 

 

4. Perekonomian Masyarakat adalah kegiatan dan upaya masyarakat 

untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yaitu dengan sandang, 

pangan tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan.
4
 

5. Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.
5
 

6. Ekonomi Islam didefinisikan sebagai cabang ilmu yang membantu 

merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi 

sumber daya yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam, tanpa 

membatasi kebebasan individu ataupun menciptakan ketidak 

seimbangan makro dan ekonomi logis.
6
 

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah di atas dapat diketahui bahwa yang 

dimaksud dari judul ini adalah suatu penelitian mengenai analisis pengaruh 

larangan penggunaan pukat hela terhadap perekonomian masyarakat nelayan, 

bagaimana pandangan ekonomi Islam dan cara penyelesaiannya. 

B. Alasan Memilih Judul 

 Adapun yang menjadi alasan dasar memilih judul skripsi ini adalah sebagai 

berikut :  

1. Alasan Objektif  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam 

tentang pengaruh kebijakan kementerian kelautan dan perikanan tentang 

                                                             
4
Gunawan Sumodiningrat, Pemberdayaan Masyarakat dan JPS, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 1999), h.69 
5
Mustopa Edwin Nasution dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana, 

2007), h.15. 
6
M. Sholahuddin, Asas-AsasEkonomi Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), h. 5. 



 

 

larangan penggunaan alat tangkap ikan pukat hela terhadap pendapatan 

masyarakat nelayan di kalianda. 

2. Alasan Subjektif 

 Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini sesuai dengan spesialisasi 

keilmuan penulis yaitu pada jurusan ekonomi Islam serta didukung oleh 

tersedianya literatur baik yang primer atau sekunder dan data penelitian 

lapangan yang menunjang dalam penelitian tersebut.  

C. Latar Belakang Masalah  

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mana dua pertiga wilayahnya 

adalah perairan laut dengan panjang pantai 95.181 km², dengan luas perairan 5,8 

juta km², serta diakui dunia memiliki 17.500 pulau.
7
 Secara geografis hampir 70% 

wilayah Indonesia merupakan perairan yang sangat berpotensi.
8
 Indonesia 

memiliki kandungan kekayaan dan sumber daya alam hayati laut yang sangat 

berlimpah, seperti ikan, terumbu karang, hutan mangrove dan sebagainya. 

Perairan laut yang luas dan kaya akan jenis-jenis maupun potensi 

perikanannya dimana dibidang penangkapan 6,4 juta ton/tahun serta potensi 

perikanan umum sebesar 305.650 ton/tahun serta potensi kelautan kurang lebih 4 

milyar USD/tahun.
9
 

                                                             
7
Marhaeni Ria Siombo, Hukum Perikanan Nasional dan Internasional, (Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 1 
8
Ichsan Efendi,  Biologi Perikanan, (Yogyakrta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2002), h. 

147 
9
Supriadi dan Alimudin, Hukum Perikanan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 

h. 2 



 

 

Namun sangat disayangkan apa yang dimiliki Indonesia ini belum bisa 

dimanfaatkan dengan baik bagi kesejahteraan bangsa dan negara, buktinya bahwa 

dibidang kelautan merupakan sektor yang tertinggal. Diperhatikan dari 

pemanfaatan sumber daya, teknologi, serta tingkat kemiskinan dan 

keterbelakangan nelayan dibanding sektor lainnya yang disebabkan adanya 

persoalan bersifat struktural, terutama kecendrungan berorientasi pada 

pertumbuhan ekonomi non kelautan.
10

 

Pemanfaatan laut ini bisa berupa pengelolaan secara baik, menjaga agar 

ekosistem yang ada dilaut tidak rusak bahkan penah, serta pengaturan tentang 

penangkapan ikan tersebut secara baik dan benar. Penangkapan ikan adalah 

kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan 

dibudidayakan dengan alat atau dengan cara apapun, termasuk kegiatan yang 

mengunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, 

menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya.
11

 

Penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing diwilayah perairan 

Indonesia semakin marak terjadi, para pelaku menggunakan kapal besar dan 

peralatan tangkap yang merusak lingkungan. Permasalah tersebut diantaranya 

mengancam kelestarian stok ikan nasional maupun regional serta kerusakan 

                                                             
10

Tridoyo Kusumastanto, Ocean Policy Dalam Membangun Negeri Bahari di Era 

Otonomi Daerah, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 6 
11

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. 



 

 

ekositsem laut dan juga mendorong hilangnya rantai sumberdaya perikanan.
12

 

Beberapa penyimpangan yang terjadi antara lain: 

a. penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan bahan 

beracun. 

b. Penggunnan alat tangkap tidak sesuai, misalnya pukat harimau denang 

ukuran mata jaring yang terlalu kecil dan terlebih dengan dilakukan 

pada daerah yang telah rawan kualiatasnya banyak menimbulkan 

masalah kelestarian sumber daya hayati. 

Salah satu usaha yang dilakukan kementerian kelautan dan perikanan 

untuk mengatasi masalah-masalah tersebut adalah dengan menerbitkan Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang 

larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik 

(seine nets). 

 Pukat Hela adalah semua jenis alat penangkapan ikan berbentuk jaring 

berkantong, berbadan dan bersayap yang dilengkapi dengan pembuka jaring yang 

dioperasikan dengan cara ditarik/dihela menggunakan satu kapal yang bergerak 

sedangkan Kapal Pukat Hela adalah kapal penangkap ikan yang menggunakan 

alat penangkapan ikan pukat hela. Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI 01-

7233-2006) definisi Pukat Hela adalah alat penangkap ikan berbentuk kantong 

                                                             
12

Riza Damanik, dkk, Menjala Ikan Terakhi (Sebuah Fakta Krisis di Laut Indonesia), 

(Jakarta: Walhi 2008), h. 67 



 

 

yang terbuat dari jaring dan terdiri dari 2 (dua) bagian sayap pukat, bagian square 

dan bagian badan serta bagian kantong pukat.
13

     

Kelurahan Kalianda merupakan salah satu sentral penangkapan ikan di 

Kabupaten Lampung Selatan, dimana terdapat 120 perahu 5 GT dan 60 perahu 

katir. Penduduk yang berprofesi sebagai nelayan berjumlah 450 orang yang 

terdaftar dalam 6 KUB. Nelayan Kalianda merupakan turun temurun anak nelayan 

baik pribumi maupun pendatang yang sudah membaur di wilayah Kalianda. 

Visi kelompok adalah membangun masyarakat nelayan yang mampu 

melakukan kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Sedangkan misi 

kelompok yaitu memajukan kesejahteraan anggota kelompok dan memberi contoh 

kepada anggota masyarakat yang lainnya untuk dapat melakukan kegiatan 

penangkapan ikan. 

Dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan nelayan yang tergabung 

dalam KUB, kami mengadakan kemitraan antar KUB berupa peningkatan 

produksi hasil tangkapan ikan yang diperoleh, yang selanjutnya ditampung pada 

perusahaan perorangan yang bermitra dengan KUB dengan menampung hasil 

tangkapan yang selanjutnya di kirim ke pasaran luar kota dengan harga yang lebih 

baik. Antar KUB saling memberikan informasi musim penangkapan ikan di 

daerah penangkapan ikan. Beberapa KUB yang sudah dikukuhkan bergabung 

membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Perikanan. 

                                                             
13

Permen Kelautan dan Perikanan Nomor .PER.06/MEN/2008 dan Bentuk Baku 
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Dengan diberlakunya peraturan mentri tentang pelarangan pengguanan 

pukat hela terhadap para nelayan, bertujuan agar sumber daya alam yang ada di 

laut tidak rusak, sehingga mencegah kerusakan karang-karang dan binatang-

binatang yang ada di dasar laut.  Dengan begitu stabilitas sumber daya alam yang 

ada di laut akan baik-baik saja. 

Islam melarang umatnya berbuat zalim terhadap orang lain, atau 

menggunakan aturan yang tidak adil dalam mencari harta, tetapi mendukung 

punggunan semua cara adil dan jujur dalam kekayaan.
14

Sumber ekonomi dan 

potensi laut hendaknya diperlakukan dengan baik, karena sumber daya alam 

merupakan salah satu nikmat Allah SWT, kepada umat-Nya. Manusia 

dianjurkannya mengelolanya dengan tetap memerhatikan kelestariannya. 

Hal tersebut telah dijelaskan di dalam Al-Qur’an Al-A’raf : 85 dan surah 

Al-Qashash : 79 sebagai berikut : 

مِإ َّو ِإ َو ٰى  ْۡ قَو ۡيٗبۚا قَوالَو يَوٰى اُُۡن ُشعَو ۡديَويَو أَوخَو َو  هَو ۡيُسٍُ  ۡٱبُُدّوْا ٱَهَّلل ٍَه  َو
ۡي  ِإ َوٰى ا  َوُ ن هِّم  قَوۡد ۥۖ هَو

فُْوْا  ّۡ بِّمُ ۡنۖ فَوأَو ي زَهَّلل َوٞت هِّم ۡتُ ن بَويٌِّم آءَو ۡي َو جَو َّو  ۡ  َو وىَو   يصَو ُسْوْا  ۡ وِإ َلَو تَوۡبخَو َّو ُُۡن   ٌَهَّللاضَو    أَوۡشيَوآءَو

ُدّوْا فِإي  َلَو تُۡفسِإ ٌِإييَو  ۡٱَو َّو ۡؤهِإ ۡيٞس  َهَّللُ ۡن  ِإى ُكٌتُن هُّ  ِإُ ۡن خَو
َِوۚا ذَوٰى حِإ

  ٨٥ۡزضِإ بَوۡعدَو  ِإۡصلَوٰى

 

Artinya: 
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A. Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid I, PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakrta, 1993, 

h. 75 



 

 

“Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara 

mereka, Syu´aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali 

tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang 

kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran 

dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-

barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat 

kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian 

itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman" 

سَو َو  َِإ فَوخَو هِإ ْۡ لَو ٰى قَو َِإ ۦ ٱَو ييَو  قَوالَو ۦۖ فِإي شِإيٌَوتِإ يَوا يُسِإيُدّىَو   َهَّللرِإ ًۡ ةَو  دُّ ْٰى يَو ۡث َو  ۡ حَو َوا هِإ لَوۡيتَو  ٌَو  يَوٰى

 ُ َهَّلَل ُسُّى  ًِإ آ أُّتِإيَو قَوٰى يٖن ۥهَو ظِإ ظٍّ ٱَو   ٧٩  َوُرّ حَو

Artinya: 

79. Maka keluarlah Karun kepada kaumnya dalam kemegahannya. 

Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia: "Moga-

moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada 

Karun; sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang 

besar".
15

 

Islam tidak memberikan kebebasan tanpa batas kepada manusia untuk 

mencari harta menurut cara apa saja yang dikehendaki, sebaliknya Islam hanya 

membenarkan cara-cara tertentu yang tidak berbahaya dan berguna bagi 

kesejahteraan masyarakat.
16

 Islam hanya membenarkan semua pengunaan semua 

aturan produksi yang berdasarkan pada keadilan serta tidak mengancam 

kepentingan masyarakat umum. Hal yang menjadi keputusan Islam adalah 

merealisasikan kesjahteraan bagi manusia, dan menghilangkan mudharat, serta 

memudahkan sarana hidup padanya.
17
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Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemah, CV Penerbit Diponegoro, 2014 
16

Ibid, h. 76 
17

 Yusuf al-Qaradhawi, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, Robani press, 

2004, h. 136. 



 

 

Sehubungan dengan masalah tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti 

sejauhmana pengaruh kebijakan kementrian kelautan dan perikanan tentang 

larangan menggunakan pukat hela terhadap nelayan dalam meningkatkan 

ekonomi keluarga. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas 

permasalahan tersebut dengan judul : ANALISIS PENGARUH LARANGAN 

PENGGUNAAN PUKAT HELA TERHADAP PENDAPATAN 

MASYARAKAT NELAYAN  DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

(Study Desa Kalianda Bawah Kecamatan Kalianda). 

D. RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas,  maka dapat 

dirumuskan permasalahan  penelitian ini, adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana pengaruh larangan penggunaan pukat hela terhadap perekonomian 

masyarakat nelayan? 

2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang larangan pengunaan pukat hela 

di desa Kalianda Bawah Lampung Selatan? 

 

 

 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

 Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitaan ini adalah: 



 

 

a. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh larangan penggunaan pukat hela 

terhadap perekonomian masyarakat nelayan. 

b. Untuk menganalisis bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang larangan 

pengunaan pukat hela terhadap perekonomian masyarakat nelayan. 

2. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat-manfaat tersebut 

adalah : 

a. Secara teoritis Penelitian  ini  dapat  memberikan  kontribusi  dalam 

memahami dan mendalami permasalahan hukum, khususnya   

pemahaman tentang penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan 

Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat  Hela (Trawls). Di  harapkan 

penelitian ini dapat memberikan rekomendasi terkait pemberlakuan 

Permen-KP tersebut.  

b. Secara praktis penelitian ini menambah wawasan bagi penyusun 

khususnya, dan para pembaca pada umumnya tentang penerapan 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-

KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat 

Hela (Trawls). 

F. Metode Penelitian  

1. Jenis dan Sifat  Penelitian  

a. Jenis Penelitian  



 

 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), penelitian 

lapangan adalah penelitian yang langsung di lapangan atau pada responden.
18

 

Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau 

lapangan penelitian yang berkenaan dengan pengaruh larangan mengunakan 

pukat hela terhadap pendapatan masyarakat nelayan dalam perspektif ekonomi 

Islam. Selain itu, peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan (library 

research). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan 

menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun 

laporan hasil penelitian terdahulu,
19

 sebagai pendukung kesempurnaan data.  

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan secermat mungkin mengenai suatu yang menjadi objek, gejala 

atau kelompok tertentu.
20

 Penelitian deskriptif yang peneliti maksudkan adalah 

penelitian yang menggambarkan keadaan atau fenomena penelitian dan proses 

analisis akan melihat apakah pengaruh larangan menggunakan pukat hela dan 

pukat tarik terhadap pendapatan masyarakat nelayan. 

2.  Sumber data  

a. Data primer  

                                                             
18

Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya, Ghalia Indonesia, 

Bogor, 2002, hlm. 11     
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Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, 
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Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Bina Ilmu, Jakarta, 1983, hlm. 27 



 

 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden 

atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. 

Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat 

pula berasal dari lapangan.
21

 Adapun  subjek/responden  dalam  penelitian  

ini  adalah  Nelayan  di  desa Kalianda Bawah Kecamatan Kalianda 

Kabupaten Lampung selatan. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan 

antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil 

penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.
22

 Dalam penelitian ini 

penulis mendapatkan data sekunder dengan mengutip literatur dari buku-

buku yang berhubungan dengan penelitian dan data-data dari nelayan atau 

instansi lainnya. 

3. Metode Pengumpulan Data  

a. Interview/Wawancara 

Interview adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti 

untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap 

dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan 

pada peneliti.
23

 Untuk mengetahui persoalan obyek yang diteliti, penulis 

menggunakan metode interview bebas terpimpin yaitu tanya jawab terarah 
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Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 57 
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Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo 
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untuk mengumpulkan data yang relevan. Wawancara ini ditunjukan 

langsung kepada para nelayan dan warga disekitar Desa Kalianda Bawah 

Kecamatan Kalianda. 

b. Angket/Kuesioner  

Angket adalah cara pengumpulan data dengan memberikan daftar 

pertanyaan kepada responden untuk diisi.
24

 Metode ini digunakan untuk 

mengetahui tanggapan dari nelayan tentang larangan penggunaan alat pukat 

hela di Desa Kalianda Bawah Kecamatan Kalianda. Bentuk kuesioner yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dengan pertanyaan 

tertutup dimana responden disediakan alternatif jawaban dalam bentuk 

multiple choice a,b, atau c. Metode ini ditujukan kepada masyarakat. 

c. Observasi  

Observasi atau pengamatan digunakan dalam rangka mengumpulkan 

data dalam suatu penelitian, merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan 

penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang 

diinginkan atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang suatu 

keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan 

mengamati dan mencatat.
25

  Dengan menggunakan metode ini penulis akan 

melakukan pendekatan objektif untuk mengobservasi bagaimana pengaruh 

larangan penggunaan pukat hela terhadap pendapatan masyarakat nelayan. 
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d. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, agenda dan lain-lain.
26

 Dalam hal ini peneliti mencari sumber data 

dokumentasi yang sesuai dengan topik yang diteliti meliputi data dari 

Kecamatan Kalianda, data dari nelayan di kalianda, artikel dari majalah, 

koran, jurnal hasil penelitian yang  berkaitan dengan topik penelitian. 

Metode ini dijadikan hanya sebagai pelengkap saja.   

4. Metode Pengolahan Data  

Setelah data terkumpul melalui beberapa tahapan di atas, seorang 

peneliti di dalam mengolah datanya menggunakan beberapa metode sebagai 

berikut:  

a. Editing  (pemeriksaan data) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul 

sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai atau relevan dengan 

masalah.  

b. Klasifikasi adalah pengelompokan data sesuai dengan jenis dan 

penggolongannya setelah diadakan pengecekan. 

c. Interprestasi memberikan penafsiran terhadap hasil presentase yang 

diperoleh melalui observasi sehingga memudahkan peneliti untuk 

menganalisa kesimpulan.
27

 

5. Analisis Data 
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Setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis 

menganalisis data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam 

menganalisis ini penulis menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu 

menelaah dan menganalisis suatu data yang bersifat khusus.
28

 Metode analisis 

yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. 

Deskriptif kualitatif adalah memberikan predikat kepada variable yang diteliti 

sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
29

 Dalan hal ini yaitu dengan cara 

memaparkan informasi-informasi yang akurat yang diperoleh dari nelayan. 

Selanjutnya menganalisis dengan berbagai teori yang berkaitan dengan pokok 

permasalahan dalam penelitian ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Perekonomian Masyarakat 

Ekonomi masyarakat adalah ekonomi masyarakat kecil yang 

sumberdayanya masih rendah dan kegiatan ekonominya tidak terorganisasi 

dan lebih bersifat perorangan atau perkeluarga dan tidak terikat dengan 

berbagai peraturan, seperti peraturan perburuhan jam kerja dan 

sebagainya. Begitu pula pelakunya bisa pria, wanita, orang tua, orang 

muda, dan anak-anak.
1
 

Perekonomian masyarakat dapat pula berarti kegiatan dan upaya 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yaitu dengan 

sandang, pangan, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan.
2
 

Sedangkan ekonomi kerakyatan adalah yang didasarkan pada 

Pancasila dan UUD 1945 sudah lama menjadi cita-cita para pendiri 

republik ini. Kerakyatan di petik dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang 

berarti bahwa misi ekonomi kerakyatan yang pokok adalah penyediaan 
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lapangan kerja, serta mewujudkan taraf hidup yang layak bagi seluruh 

warga negara.
3
 

Pengembangan perekonomian masyarakat dituntut untuk selalu 

melakukan perbaikan dan pengembangan di berbagai aspek untuk 

mencapai kesejahteran bersama terutama dalam proses pengartasan 

kemiskinan. 

Ekonomi masyarakat pedesaan perlu mendapat perhatian untuk 

diprioritaskan, karena kekuatan ekonomi nasional sebenarnya berada 

ditangan masyarakat pedesaan dan banyak sumber daya alam yang berada 

didesa. 

Disadari atau tidak, sebenarnya masyrakat dipedesaan merupakan 

lahan bagi pemerintah, pengusaha dan masyarakat yang mencari nafkah 

diperkotaan, karena pada dasarnya masyarakat pedesaanlah yang 

mengusahakan pengadaan kebutuhan pokok bagi masyarakat diperkotaan. 

Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa mengangkat ekonomi pedesaan 

sama dengan mengangkat ekonomi nasional pula. 

Kemampuan penduduk untuk mengelola dan memanfaatkan 

sumberdaya dan mengatasi hambatan fisik wilayah, akan banyak 

bergantung kepada kondisi ekonomi masyarakatnya. 
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1. Pendapatan dan Pemerataan Pendapatan 

Secara etimologi, pendapatan berarti hasil kerja (usaha dan 

lainya).
4
 Sedangkan menurut terminologi, pendapatan merupakan hak 

individu-individu dalam perekonomian, sebagai balas jasa keikutsertaan 

mereka dalam proses produksi.
5
 

Islam memandang kesejahteraan yang diperoleh masyarakat 

melalui peningkatan pendapatan merupakan balas jasa atas usaha yang 

dilakukan dengan memanfaatkan secara optimal maka pendapatan 

masyarakat dapat ditingkatkan. 

Dalam Islam kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai 

pendapatan minimum, sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang 

baik adalah hal yang paling mendasari dalam sitem distribusi-redistribusi 

kekayaan. Setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan 

pribadi. 

Pembahasan tentang pemerataan pendapatan tidak terlepas dari 

pembahasan konsep moral ekonomi yang dianut. Konsep moral tersebut 

yang berkaitan dengan kebendaan (materi), kepemilikan, dan kekayan 

harus dipahami untuk menjaga perasaan dan mengikis kesenjangan antara 

sikaya dan simiskin. 
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Islam dengan tegas menggariskan kepada penguasa, untuk 

meminimalkan kesenjangan dan ketidak seimbangan pemerataan 

pendapatan. Pajak diterapkan atas kekayaan seseorang untuk membantu 

yang miskin dan bentuk dari sistem perpajakan ini berkaitan dengan salah 

satu prinsip pokok dalam Islam yaitu zakat. Dengan demikian tidak ada 

ruang bagi muslim untuk melakukan tindak kekerasan dalam upaya 

melancarkan distribusi pendapatan. 

Pemerataan pendapatan dalam masa ini suatu permasalahan yang 

sangat penting dan rumit dilihat dari keadilanya dan pemecahan yang tepat 

bagi kesejahteraan dan kebahagian seluruh masyarakat. Tidak diragukan 

lagi bahwa pendapatan sangat penting, tetapi yang lebih penting lagi 

adalah cara pendistribusiannya. Jika para pengahasil itu rajin dan memiliki 

etos kerja yang baik, mereka akan dapat meningkatkan kekayaan negara. 

Akan tetapi, jika pendistribusian tidak tepat maka sebagian besar kekayan 

itu akan masuk hanya kepada beberapa golongan masyarakat saja. 

Akibatnya, banyak masyarakat yang menderita kemiskinan dan kelebihan 

kekayaan negara tidak dapat mereka nikmati. Oleh karena itu dapat 

dikatakan bahwa kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tidak sepenuhnya 

tergantung pada hasil produksi itu sendiri, tetapi juga pada pemerataan 

pendapatan yang tepat. kekayan mungkin dapat dihasilkan secara 

berlebihan disetiap negara, tetapi jika distribusi tidak berdasarkan pada 



 

 

prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan, maka negara tersebut belum 

dikatakan berhasil.
6
 

Sekelompok berpandangan bahwa seseorang individu seharusnya 

memiliki kebebasan sepenuhnya supaya bisa menghasilkan sejumlah 

kekayaan yang maksimum dengan menggunakan kemampuan yang dia 

miliki. Juga mengingatkan agar tidak membatasi hak individu atas 

hartanya dengan memberikan pembagian harta yang tidak adil. 

Sementara pemikir lain berpendapat, bahwa kebebasan secara 

individual tetap akan berbahaya bagi kemaslahatan masyarakat. Oleh 

karna itu hak individu atas harta yang dimilikinya sebaiknya dihapuskan 

dan semua wewenang dipercayakan kepada masyarakat agar dapat 

mempertahankan persamaan ekonomi didalam masyarakat. 

Bertolak dari kedua pendapat diatas, Islam mengambil jalan tengah 

yaitu membantu dalam menegakan suatu sitem yang adil dan merata. 

Sistem ini tidak memberikan kebebasan dan hak atas milik pribadi secara 

individual dalam bidang produksi, tidak pula mengikat mereka dengan 

satu sistem pemerataan ekonomi yang seolah-olah tidak boleh memiliki 

kekayaan secara bebas. Prinsip utama dalam sistem ini adalah peningkatan 

dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan 

yang mengarah pada pemerataan pendapatan yang merata diberbagai 
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kalangan masyarakat yang berbeda dan tidak hanya berlaku pada beberapa 

golongan tertentu.
7
 

Secara umum, Islam mengarahkan mekanisme berbasis moral 

spiritual dalam pemeliharaan keadilan sosial pada setiap aktivitas 

ekonomi. Latar belakangnya karena ketidak seimbangan distribusi 

kekayaan adalah hal yang mendasari hampir semua konflik individu 

maupun sosial. Upaya pencapaian manusia akan sejahteraan membimbing 

manusia untuk menerapkan keadilan ekonomi yang dapat menyudahi 

kesengsaraan dimuka bumi. Hal tersebut akan sulit dicapai tanpa adanya 

keyakinan pada prisnsip moral dan sekaligus kedisplinan dalam 

mengimplementasikan konsep moral tersebut. Sehingga etika ekonomi 

menjadi hal yang sangat membumi untuk dapat mengalahkan setiap 

kepentingan pribadi. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. 

Al-Hasyr: 7 

بٓا  ُ  أَفَبٓاَء  َّم ًٰى َسُعىوِ ِ  ٱَّم ُعىِل َووِِزٌ  ۡو َُشيٰى  ِ ۡن أَۡهِل ۦ َ  َ ًٰى  فَ ِ َّمِ  َووِ شَّم ًٰى  وَ  ۡو ُۡشثَ  َ ِ ُنِ  وَ  ۡوَُزَٰى   ۡوَ َغٰى

جُِلِ وَ  َن  ۡث ِ وغَّم ُۡ ٍۡ ََل ََُ ىَن ُدووَخََۢ ثَ ُ ُم  ۡٱَۡ  َُِبٓاءِ  َك ُعىلُ  ِ  ُ ۡمۚۡ َوَ بٓا َءارَىٰى ُ ۡم َوَ ب فَُخُزوهُ  وشَّم  نَهَىٰى

 َ  ُ  ۡ َ 
َ   وَ  نزَهُىاْۚاۚۡ َ  إِنَّم  رَّم ُىاْۚا ٱَّم   ٧  ۡوِ  َبةِ  َشِذَُذ  ٱَّم

Artinya: ”Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada 

Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-

kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-

anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam 
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perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-

orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul 

kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, 

maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.8 

Ayat tersebut mengukapkan pelarangan penimbunan semua unsur 

ekonomi dilarang diam disatu titik atau pemilik, semua harus 

didistribusikan secara merata kesemua masyarakat termasuk dalam hal 

pendapatan. Akan tidak baik jika pendapatan hanya terkumpul dan 

tertimbun disatu golongan saja.Prinsip pemerataan pendapatan dalam 

Islam, kekayaan harus dibagi kepada semua golongan masyarakat dan 

seharusnya tidak menjadi komiditi diantara golongan kaya saja. 

Merespon laju perkembangan pemikiran ini, yang harus dilakuan 

adalah: Pertama, mengubah pola fikir dan pembelajaran mengenai nilai 

Islam, dari yang fokus perhatiannya bertujuan materialistis kepada tujuan 

yang mengarahkan kesejahteraan umum berbasis pembagian sumber daya 

dan resiko yang berkeadilan untuk mencapai kemanfaatan yang lebih besar 

bagi komunitas sosial. Kedua, keluar dari ketergantuan pihak lain. Hidup 

diatas kemampuan pribadi sebagai personal maupun bangsa, 

melaksanakan kewajiban finansial sebagaimana yang ditunjukan oleh 

ajaran Islam dan meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa dunia saat ini 
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bukanlah akhir perjalanan kehidupan. Akan ada kehidupan baru setelah 

kehidupan di dunia ini.
9
 

Pemerataan pendapatan dalam Islam berkaitan dengan terminologi 

shadaqah. Pengertian shadaqah disini bukan berarti sedekah dalam kontek 

pengertian bahasa Indonesia. Dalam terminologi Al-Qur’an shadaqah 

dapat dipahami dalam dua aspek, yaitu shadaqah wajibah dan shadaqah 

nafilah.
10

 

 Shadaqah wajibah (wajib dan khusus dikenakan bagi muslim) : 

a. Nafaqah adalah kewajiban tanpa syarat dengan menyediakan semua 

kebutuhan pada orang-orang terdekat, yaknis anak dan istri. 

b. Zakat adalah kewajiban seorang muslim untuk menyisihkan sebagian 

harta miliknya untuk didistribusikan kepda kelompok tertentu. 

c. Udhiyah adalah kurban binatang ternak yang dilakuan pada hari 

tasyrik. 

d. Warisan adalah pembagian aset kepemilikan kepada orang yang 

ditinggalkan setelah meninggalkan dunia, karena ajaran Islam sangat 

memerhatikan kebrlangsungan hidup keturunannya. 

Shadaqah nafilah (sunnah atau khusus dikenakan bagi orang muslim) : 
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a. Infaq adalah sedekah yang diberikan kepada pihak lain jika keadaan 

kondisi keuangan rumah tangga seorang muslim sudah berada diatas 

nisab. 

b. Aqiqah adalah memotong seekor kambing dan dua ekor kambing 

untuk anak laki-laki yang baru dilahirkan. 

c. Wakaf adalah memeberikan bantuan atas kepemilikannnya ubtuk 

kesejahteraan umum, aset yang diwakafkan dapat berupa asset 

kebendaan (tanah, bangunan, barang) ataupun dalam bentuk uang. 

d. Wasiat adalah hak pemberian harta kepada orang lain yang diberikan 

setelah pemberi wasiat meninggal dunia.
11

 

Merujuk pada konsep pemerataan pendapatan dalam Islam yang 

menjadi titik tekan adalah adanya hak. Allah dan Rasul-Nya seta dari 

setiap pendapatan seorang muslim. 

2. Kesejahteraan Keluarga 

Secara harfiah sejahtera berasal dari bahasa sangsekerta Catera 

yang berarti payung. Artinya yaitu orang yang sejahtera adalah orang yang 

dalam hidupnya bebas dari kemiskinan,kebodohan, ketakutan, 

kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tenteram, baik lahir maupun 

batin.
12

 

Kesejateraan didalam bahasa yang berarti aman, sentosa, dan 

makmur. Sehingga kesejahteraan itu meliputi keamanan, keselamatan dan 
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kemakmuran.
13

 Keamanan merupakan suatu keadaan terjaminya jiwa dan 

raga seseorang baik individu maupun golongan. Keselamatan merupakan 

keadaan terlindung dari masalah fisik, sosial, perasaan, keuangan, politik 

dan perkara lain yang membuat kerusakandan kejadian yang yang tidak 

diinginkan. Sedangkan kemakmuran adalah keadaan seseorang ketika 

terpenuhi atau tercukupinya kebutuhan-kebutuhan seseorang. 

Sedangkan menurut undang-undang ketenagakerjaan menjelaskan 

bahwa, kesejahteraan adalah suatu kebutuhan dan keperluan yang bersifat 

jasmani dan rohani. Baik yang bersifat diluar hubungan kerja yang secara 

langsung maupun tidak langsung dapat mempertimbangkan produktivitas 

kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.
14

 

Kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat 1: 

“Kesejahteraan Sosialadalah kondisi terpenuhinya kebutuhan sosial 

material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat layak dan mampu 

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan funsi sosialnya”.
15

 

Kebutuhan material merupakan kebutuhan materi seperti: sandang pangan, 

papan dan kebutuhan lain yang bersifat primer, sekunder, tersier. Adapun 

spiritual untuk memenuhi kewajiban beragama serta mencari arti dan 

tujuan hidup. 
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Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi tidak dapat 

didefinisikan hanya berdasarkan konsep meterial dan hedonis, tetapi juga 

memamasuki tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian.
16

 Oleh karena 

itu, konsep kesejahteraan bukan berorientasi pada terpenuhnya kebutuhan 

material duniawi, melainkan juga berorientasi pada terpenuhinya 

kesejahteraan spiritual ukhrowi. 

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari indikator-indikator 

kesejateraan merupakan suatu ukuran mencapai masyarakat dimana 

masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak.Berikut beberapa 

Indikator kesejahteraan masyarakat menurut organisasi sosial dan menurut 

beberapa ahli 

a. World Bank 

Pada tahun 2000 merumuskan indikator kesejahteraan 

masyarakat sebagai indikator pembangunan ekonomi, 

khususnya pembangunan manusia dan kemiskinan (Todaro dan 

Stephen C. Smith, 2006:2224). Rumusan Indikator 

pembangunan itu disebut sebagai Millenium Development 

Goals (MDGs). MDGs terdiri dari delapan indikator capaian 

pembangunan, yaitu penghapusan, kemiskinan, pendidikan 

untuk semua, persamaan gender, perlawanan terhadap penyakit 

menular, penurunan angka kematian anak, peningkatan 

kesehatan ibu, pelestarian lingkungan hidup, kerjasama global. 

Keberhasilan manusia dapat diukur dalam beberapa dimensi 

utama tersebut. Menurut World Bank, tingkat pencapaian 

pembangunan manusia dapat diamati melalui dimensi 

pengurangan kemiskinan, peningkatan kemampuan baca, 

penurunan tingkat kematian bayi, peningkatan harapan hidup, 

dan penurunan dalam ketimpangan pendapatan. 
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 Ali Imron, Model Pembangunan Zakat Untuk Kesejahteraan Mustahiq, (Malang: 

2009), h. 44 



 

 

b. Bappenas  

Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi 

pengeluaran rumah tangga (bappenas, 2000). Rumah tangga 

dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran 

kebutuhan pokok dapat sebanding atau lebih rendah dari 

proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, dapat 

dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status 

kesejahteraan yang masih rendah.
17

 

Adapun indikator-indiktor untuk mengukur taraf kesejahteraan 

keluarga dengan menggunakan acuan BKKBN,
18

 yaitu: 

a. Keluarga Pro Sejatera 

Keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara 

minimal yaitu kebutuhan pengajaran agama, pangan, sandang, papan, dan 

lainnya. 

b. Keluarga Sejahtera Tahap I 

1) Angota keluarga melaksanakan ibadah menurut agama masing-

masing yang dianut. 

2) Makan dua kali sehari atau lebih. 

3) Lantai rumah bukan dari tanah. 

c. Keluarga Sejahtera Tahap II 

1) Luas lantai tiap rumah 8 m
2
. 
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2) Seluruh anggota keluarga dalam tiga bulan terakhir dalam 

keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas dan 

fungsinya masing-masing. 

3) Seluruh anggota keluarga yang berumur 10 tahun keatas bisa 

baca tulisan. 

d. Keluarga Sejahtera Tahap III 

1) Ada upaya keluarga untuk meningkatkan atau menambah 

pengetahuan agama. 

2) Sebagian dari pendapatan dapat disisihkan untuk tabungan 

keluarga. 

3) Keluarga mengadakan rekreasi bersama paling tidak enam 

bulan sekali. 

4) Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi 

didaerah tersebut. 

Hak atau pekerjaan bagi setiap warga negara berhubungan dengan 

upaya pemerintah dalam peluasan lapangan kerja. Pekerjaan merupakan 

sumber penghasilan bagi seseorang, penghasilan tersebut dapat digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga keluarganya yang dapat 

meningkatkan kesejahteraan keluarga tersebut. 

Sedangkan mengenai kebutuhan pokok minimum ditentukan oleh 

perubahan sosiologis dan fisiologis manusia. Sehingga takarannya akan 

berbeda antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya. 



 

 

Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan pada dasarnya 

terdapat berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat 

kesejahteraan antara lain : 

1) Sosial ekonomi rumah tangga masyarakat. 

2) Struktur kegitan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan 

ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produktivitas 

rumah tangga. 

3) Potensi regional yang mampu mempengaruhi perkembangan 

struktur kegiatan produksi. 

4) Kondisi lembaga yang membentuk jaringan kerja produksi dan 

pemasaran pada skala lokal. 

Berdasarkan pemikiran diatas pertumbuhan ekonomi yang 

berkualitas merupakan pertumbuhan yang mendukung pembangunan 

manusia yang lebih tinggi. Indikator yang terus dikembangkan diharapkan 

mampu membawa korelasi positif pertumbuhan ekonomi dan pembanguna 

manusia. 

3. Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam 

Dalam Islam kesejahteraan dapat diartikan dengan al-falah yang 

secara bahasa diambil dari kata dasar falah yang bermakna kemenangan 

atas apa yang diingkari. Aflah yang bermakna menang, keberuntungan 

dengan mendapatkan kenikmatan akhirat. 

Dalam Al-Qur’an Surah Al-Mu’minun:1 Allah berfirman: 



 

 

 ١  ۡوُ ۡ ِ  ُىنَ  أَۡف ََح  َذۡ 

Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang   

  beriman.
19 

Sedangkan menurut Prof. Dr. Syaikh Muhammad Muhyiddin 

Quradaghi, secara istilah Al-Falah yang berarti kebahagian dan 

keberuntungan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dari segala sisi dan 

dimensi dalam seluruh aspek kehidupan. Sebagaimana yang terlihat dalam 

Al-Qur’an dan Sunnah.
20

 

Dari pengertian diatas, maka falah dapat diartikan segala 

kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan dan kesejahteraan yang 

dirasakan seseorang, baik yang bersifat lahir dan batin. Yang bisa 

mengukur tingkat kebahagiaan seseorang kerena bersifat keyakian dalam 

diri sendri. 

Sejahtera sebagaimana yang dikemukaan dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat dari 

segala macam gangguan, kesukuran, dan sebagainya.
21

 Pengertian ini 

sejalan dengan pengertian Islam yang berarti selamat, sentosa, aman, dan 
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damai. Pengertian ini dapat dipahami bahwa masalah  kesejahteraan sosial 

sejalan dengan misi Islam itu sendiri. 

Misi itulah yang sekaligus menjadi misi kerasullan Nabi 

Muhammad SAW, sebagaimana dalam firman Allah dalam Surah al-

Anbiya’: 107 

َك إَِلَّم َسۡحَ ٗخ وِّۡ َ ٰى َِ َُن َوَ بٓا    ١٠٧ أَۡسَعۡ  َٰى

Artinya : Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk 

(menjadi) rahmat bagi semesta alam 

 

Dari isi kandungannya, bahwa seluruh aspek ajaran Islam selalu 

terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Dalam ekonomi Islam 

kesejahteraan merupakan terhindar dari rasa takut terhadap penindasan, 

kelaparan, dahaga, penyakit, kebodohan, masa depan diri, sanak keluarga 

bahkan lingkungan. Hal ini sesuai dengan kesejahteraan surgawi dapat 

dilukiskan secara surgawi dapat dilukiskan antara lain dalam peringatan 

Allah SWT kepada Nabi Adam.
22 

Kesejahteraan dalam pandangan Islam bukan hanya dinilai dari 

ukuran material saja, tetapi juga dinilai dengan ukuran non material. 

Seperti terpenuhinya kebutuhan spritual, terpliharanya nilai-nilai moral, 
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dan terwujudnya kehormatan sosial. Dalam pandang Islam, yang dikatakan 

masyarakat sejahtera itu apabila terpenuhinya dua kriteria. Pertama, 

terpenuhinya kebutuhan pokok individu, baik pangan, sandang dan 

pendidikan. Kedua, terjaganya dan terpenuhinya harta, jiwa, akal, dan 

kehormatan. 

Dalam konsep ekonomi Islam, kesejateraan dapat dikendalika oleh 

distribusi kekayaan melalui zakat, infak dan shadaqah. Dengan 

pengendalian tersebut maka kebutuhan setiap individu seperti sandang, 

pangan dan papan dapat terpenuhi secara kesinambungan. Dengan 

demikian kesejahteraan didalam ekonomi Islam mencangkup seluruh 

aspek kebutuhan jasmani dan rohani. 

Para fuqaha sepakat bahwa kesejahteraan manusia dan 

penghapusan kesulitan adalah tujuan syariah. Pandangan ini dalam konsep 

ekonomi Islam memeberikan penjelasan bahwa kesejahteraan dilakukan 

melelaui pemenuhan semua kebutuhan pokok manusia, menghapuskan 

semua kesulitan dan ketidaknyamanan, serta meningkatkan kehidupan 

secara moral dan material.
23

 

Islam memandang kesejahteraan yang diperoleh masyarakat 

melalui peningkatan pendapatan merupakan balas jasa atas usaha yang 

dilakukan dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi yang dimiliki. Jika 
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faktor-faktor produksi dimanfaatkan secara optimal maka pendapatan 

masyarakat dapat ditingkatkan. 

Menurut Yusuf Al-Qaradlawi, faktor produksi yang paling utama 

dalam Al-Qur’an, yaitu alam dan manusia kerja produksi merupakan 

perpaduan harmonis antara alam dengan manusia.
24

 

Status kesejahtaraan masyarakat didalam Islam bukan hanya 

sekedar bantuan keuangan maupun bentuknya. Bantuan keuangan hanya 

satu dari sekian bentuk bantuan yang diajarkan Islam.
25

 Kesejahteraan 

masyarakat dapat dimulai dari: 

a. Kesejahteraan masyarakat dimulai dengan Islam yaitu dengan 

menyerah diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Tidak mungkin 

jiwa merasa tenang apabila kepribadian terpecah. 

b. Kesadaran bahwa pilihan Allah apapun bentuknya, setelah 

berusaha melakukan yang terbaik dengan maksimal selalu 

mengandung hikmahnya. 

c. Menyisihkan sebagian hasil usahanya untuk masa depan, dan 

sebagian lainnya ditabung yang berguna untuk menciptakan 

rasa aman menghadapi masa depan. 

d. Kewajiban bekerja bagi mereka yang berkempuan harus 

membantu menciptakan lapangan pekerjaan untuk setiap 

anggotanya yang berpotensi. Karena itu monopoli dilarang, 
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serta jangankan dibidang ekonomi, ditempat dudukpun 

diperhatikan agar memberikan peluang dan kelapangan. 

e. Setiap insan harus memperoleh perlindungan, jiwa, harta dan 

kehormatannya. Jangankan membunuh, mengejek dengan 

sindiran halus, atau mengejek dengan dengan sebutan yang 

tidak senonoh, berperasangka buruk tanpa dasar, mencari-cari 

kesalahan dan lainnya. Semua ini terlarang dengan tegas, 

karena semua itu dapat menimbulkan rasa takut, tidak aman 

maupun kecemasan yang mengantarkan terhadap tidaj 

terciptanya kesejahteraaan masyarakat lahir dan batin yang 

didambakan.
26

 

Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa jelas masuk dalam kategori 

adharuriyat yang menjadi prioritas garapan Islam adalah yang menjaga 

kemaslahatan.
27

 

a. Agama, merupakan sistem yang mengatur tata keimanan dari 

peribadatan kepada Tuhan yang maha kuasa serta tata kaedah 

yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta lingkungan. 

b. Jiwa, seluruh kehidupan batin manusia yang terjadi dari 

perasaan, fikiran, angan-angan dan yang lainnya. 
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c. Keluarga atau keturunan, kumpulan manusia yang 

dihubungkan melalui pertalian darah, perkawinan atau 

mengakat seorang anak. 

d. Harta, merupakan segala sesuatu sesuatu yang dapat dihimpun, 

disimpan dan dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan dan adat. 

e. Akal, kemapuan daya fikir, memahami dan menganalisis. 

Lima masalah tersebut dikenal dengan lima kebutuhan dasar, 

dalam hubungan dengan konsep diatas,  dapat dipahami lebih lanjut 

mengapa Islam melarang perbuatan-perbuatan kufur, kemaksiatan, zina 

dan mabuk-mabukan. Karena perbuatan semacam itu mengancam 

keselamatn dan pelestarian lima kebutuhan dasar tersebut. 

Indikator kesejahteraan dalam Islam menurut Al-Qur’an surat Al-Quraisy 

ayat 3-4 : 

َزا  ذِ  فَۡ َُۡ جُُذواْۚا َسةَّم هَٰى ُۡ ٌٓا  ٣  ۡوجَ ۡن  وَّمِز ن ُجىٖع َوَءاَ  َهُم  ِّ  أَۡطَ َ هُم  ِّ

  ٤َخۡىِ َۢ 

Artinya : 3. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini 

(Ka´bah). 



 

 

4. Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk 

menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari 

ketakutan.28 

4. Kewajiban Bekerja dalam Islam 

Setiap manusia membutuhkan harta untuk mencukupi segala 

kebutuhan hidupnya. Karenanya manusia selalu berusaha memperoleh 

harta itu, dan usaha yang dapat dilakukan untuk memperoleh harta tersebut 

adalah dengan bekerja. Islam mewajibkan untuk semua muslim untuk 

bekerja, mencari, mengolah, dan memanfaatkan segala sumber daya yang 

telah disediakan Allah dibumi untuk dapat didaya gunakan oleh manusia.
29

 

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah at-Taubah: 105 

ُ  فََغََُشي َو ُ ِۡ َ  ُىاْۚا  ًٰى  ۡوُ ۡ ِ  ُىَن   وَ ۥ َ َ  َُ ۡم َوَسُعىوُ ُ  ٱَّم وَن إِوَ  َوَعزَُشدُّ

تِ َ ٰى ِِم  ُۡ َذحِ  وَ  ۡوَ    ١٠٥ فَُُ َجِّئُُ م ثَِ ب ُك زُۡم رَۡ َ  ُىَن  ولَّمهَٰى

Artinya : “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan 

Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat 

pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada 

(Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, 
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lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 

kerjakan”
30 

Ayat diatas merupakan perintah dari Allah untuk bekerja mencari 

penghidupan bagi siapa saja dengan cara yang baik dan halal, sehingga 

orang-orang dapat menjadi saksi atas hasil dari pekerjaan tersebut dan 

Allah akan memberikan balasan atas apa yang dikerjakan umatnya. 

Bekerja merupakan sendi utama dalam produksi, karena dengan 

bekerja maka segala sumber alam yang telah Allah sediakan dibumi dapat 

diolah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Alam telah memberikan 

kekayaan yang tidak terhitung, akan tetapi tanpa adanya usaha dari 

manusia semua akan tetap tersimpan. 

Selain harus memiliki sifat amanah, seseorang dikatakan 

profesional jika dia selalu bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam 

bekerja,  dia juga memeliki etos kerja yang cukup tinggi. Islam mendorong 

setiap muslim untuk bekerja keras serta bersungguh-sungguh 

mengeluarkan tenaga dan kemampuannya dalam bekerja. 

Benar Allah mengaruniakan anugrah-nya deng percuma tetapi Dia 

tidak memberikan sewenang-wenangnya. Bagaimanapun terdapat 

peraturan bahwa karunia Allah diberikan kepada individu. Tidak seorang 

individu dapat hidup dengan makmur tanpa usaha yang sungguh-sungguh. 

Lambat laun jika individu menunjukan kemerosotan dalam bekerja 
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karunia-Nya akan ditarik kembali. Ini merupakan hukum alam yang 

universal yang meliputi segenap ruang kehidupan.
31

 

Dorongan utama seorang muslim dalam bekerja bahwa aktifitas 

bekerjanya itu dalam pandangan Islam merupakan salah satu bagian dari 

ibadah, karena pekerjaan merupakan salah satu pelaksanaan kewajiban. 

Sebagaimana telah diketahui bahwa hasil yang diperoleh seroang muslim 

dari kerja kerasnya dinilai sebagi pengahasilan yang mulia. Islam juga 

menjelaskan bahawa bekerja bersungguh-sungguh bahkan bisa menghapus 

dosa yang tidak bisa dihapus dengan beraktivitas ibadah ritual sekalipun.
32

 

Berbagai nash ditemukan bahwa karakter pekerja muslim kana 

terlihat dalam 5 hal, yaitu
33

 : 

1) Motif dan niat dalam usaha. 

2) Sikap terhadap pelaksanaan kerja. 

3) Sikap terhadap kesalahan dan kegagalan. 

4) Keahlian dan skill. 

5) Tanggung jawab. 

Motivasi pekerja muslim bersifat vertikal dan horizontal. Secara 

vertikal aktivitas usahanya termotivasi mengabdikan diri kepada Allah 

SWT. Sedangkan secara horizontal, aktivitas usahanya terlihat pada 

dorongannya untuk mengembangkan potensi diri dan keinginan yang 
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senantiasa mencari manfaat sebanyak-banyaknya untuk orang lain. 

Motivasi berfungsi sebagai pendorong, penentu arah dan penetapan skala 

prioritas. 

Gambaran hidup yang bahagia disurga merupakan suatu peringatan 

kepada manusia bahwa kesenengan dan kebahagiaan didunia bisa 

diperoleh tergantung pada usaha yang dilakukan. Kehidupan yang bahagia 

dijamin untuk mereka yang tidak berdiam diri dan membuang-buang 

waktu. Bagi siapa yang bekerja keras untuk kehidupannya maka akan 

menikmati hiup yang aman dan sejahtera. Sementara bagi siapa yang 

berdiam diri dan membuang-buang waktu maka akan mengalami 

kesengsaraan. 

Islam ingin agar seorang muslim bekerja meningkatkan 

kekayaannya. Menjadi tuan dari kekayaannya itu, dan berperoleh manfaat 

darinya. Islam tidak ingin seorang muslim menjadi budak dari  hartanya 

dan melupakan tujuan yang sesungguhnya.
34

 

B. Konsep Ekonomi Islam tentang Sumber Daya Alam. 

Sumber daya adalah sumber persedian, baik sebagai cadangan 

maupun yang baru. Dari pandangan ekonomi, sumber daya merupakan 

suatu input dari suatu proses produksi. Sumber daya juga dapat diartikan 

sebagai suatu atribut atau unsur dari lingkungan yang menurut anggapan 
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manusia mempunyai nilai dalam jangka waktu tertentu yang telah 

ditentukan oleh sosial, budaya, ekonomi, teknologi dan kelembagaan.
35

 

Menurut prosesnya sumber daya dibedakan menjadi dua bagian: 

a. Sumber daya buatan yaitu sumber daya yang disengaja dilihat 

manusia untuk memenuhi kebutuhannya. 

b. Sumber daya alam yaitu sumber daya yang tersedia dialam 

secara alami.
36

 

Sedangkan berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibedakan 

menjadi dua: 

a. Sumber daya alam fisik yaitu sumber daya yang berupa bentuk-

bentuk tak hidup, tetapi memegang peranan penting dalam 

menentukan kualitas lingkungan. Contohnya tanah, air mineral 

dan lain-lain. 

b. Sumber daya  alam hayati yaitu sumber daya alam yang terdiri 

dari makhluk hidup yang berperan sebagai produsen . 

contohnya tumbuhan.
37

 

Menurut kemungkinan pemulihannya, sumber daya alam dapat 

dibedakan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam 

yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui 

yaitu sumber daya alam yang bisa dihasilkan kembali, baik secara alami 
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ataupun dengan bantuan manusia. Sedangkan sumber daya alam yang 

tidap dapat diperbarui yaitu sumber daya yang habis sekali pakai.
38

 

Menurut Yusuf Al-Qurudlawi faktor produksi yang utama menurut 

Al-Qur’an adalah alam dan kerja manusia. Produksi merupakan perpaduan 

yang harmonis anatara manusia dengan alam.
39

 

Allah berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-Hatsyiah ayat 13: 

شَ  ب فٍِ َوَعخَّم دِ  وَُ م  َّم َىٰى َ ٰى وَِك  ۡٱَۡس ِ  َوَ ب فٍِ  وغَّم ۡ  ُۚۡ إِنَّم فٍِ َرٰى  َجِ ُٗ ب  ِّ

ٖذ وِّ َۡىٖم ََزَفَ َّمُشوَن    ١٣َٱٓاََٰى

Artinya: “Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan 

apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir”.40 

Ayat tersebut menjelaskan pembenaran pengelolaan dan 

pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. 

Meskipun Islam tidak melarang pemanfatan alam, namun Islam 

menetapakan aturan pengunaannya. Islam mengajarkan kepada umatnya 

untuk memanfatkan alam dengan baik dan menjadi manusia yang 

bertanggung jawab melindungi alam dan lingkungannya. 
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Sumber daya alam adalah salah satu faktor produksi yang sangat 

vital dalam proses produksi. Menurut Islam permasalahan ekonomi bukan 

terletak pada keterbatasan sumber daya alam tetapi lebih disebabkan oleh 

manusia yang tidak pernah puas dan ketidak mampuan manusia mengolah 

sumber daya alam itu sendiri. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa 

Allah telah mencukupkan kebutuhan manusia dibumi ini. Sebagaimana 

firman Allah dalam Al-Qur’an surah Ibrahim ayat 34 : 

ُ م واْۚا نِۡ َ َذ َوَءارَىٰى ن ُكلِّ َ ب َعأَۡوزُُ ىهُۚۡ َوإِن رَُ ذُّ ِّ   ِ  ََل رُۡحُصىهَبٓاۗٓ إِنَّم  ٱَّم

نَ  نَغٰى   ٣٤ وَظَ ُىٞم َكفَّمبٞس  ۡٱِ

Artinya :  “Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan 

segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu 

menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu 

menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim 

dan sangat mengingkari (nikmat Allah)”.41 

Sedangkan keterbatasan sumber daya alam dalam ekonomi 

konvensional ini penyebab timbulnya permasalahan ekonomi atau yang 

sering dirumuskan dengan kebutuhan yang tidak terbatas sedangkan alat 

pemenuhan yang terbatas.  

Etika pengelolaan lingkungan dalam Islam mencari keselarasan 

dengan alam sehingga manusia tidak hanya kepentingan dirinya sendiri, 

                                                             
41

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan,  (Bandung: Dipenegoro, 2010), h. 

260 



 

 

tetapi tetap menjaga lingkungan dari kerusakan. Larangan dalam 

berlebihan juga telah di jelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-A’raf ayat 31 : 

ٍٓا َءاَدَم ُخُزواْۚا ِصَ َزَُ ۡم ِ  َذ ُكلِّ َ ۡغِ ٖذ َوُك ُىاْۚا وَ  جَ ِ   ۡشَشثُىاْۚا ََٰى
اْۚاۚۡ  َوََل رُۡغِشفُىٓا

  ٣١  ۡوُ ۡغِشفُِنَ  ََل َُِحتُّ ۥإِنَّم ُ 

Artinya :  “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap 

(memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah 

berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-

orang yang berlebih-lebihan”.
42

 

Yang dimaksud berlebihan pada ayat tersebut adalah tidak hanya 

pada makanan dan minuman saja, tetapi dalam segala hal termasuk dalam 

pemanfaatan sumber daya alam. Alam seharusnya dimanfaatkan 

seperlunya saja, maka dari itu ekspetasi terhadap alam besar-besaran yang 

mengakibatkan kerusakan habitat alam dilarang keras oleh Islam. 

Menurut Islam sumber daya alam harus dikelola untuk 

mendapatkan manfaat yang maksimal, tetapi sumber daya alam harus 

diusahakan agar produktivitasnya tetap berjalan. Selain itu diperlukan 

kebijaksanaan dalam pemanfaatan sumber daya alam agar dapat lestari 

dengan memanfaatkan pengertian sikap serasi dengan lingkungan. 

1. Kepemilikan Sumber Daya Alam dalam Islam 
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Islam menyadari  bahwa kepemilikan  adalah hal yang sangat 

penting, setiap hasil kegiatan usaha ekonomi seorang muslim dapat 

menjadi hak miliknya, karena hal inilah yang menjadi motivasi dasar atas 

setiap aktivitas produksi dan pembangunan. Landasannya jika seseorang 

yang berusaha lebih keras dari pada orang lain dan tidak diberikan 

apresiasi lebih misalnya dalam bentuk pendapatan, maka tentunya tidak 

ada orang yang mau berusaha dengan keras. Pendapatan itu sendiri tidak 

akan ada artinya kecuali dengan mengakui adanya hak milik. Motivasi ini 

mengarahkan manusia untuk turus berkompetisi dalam menggapai 

kepemilikannya. 

Namun demikian, bila dilihat dari aspek psikologis yang 

membentuk karakter dasar manusia sebagai homo economica, ajaran Islam 

bahwa manusia cinta kepada keabadian hidup dan mempunyai insting 

untuk mengusai segala hal, walupun manusia mengetahui bahwa waktu 

untuk hidup sangat terbatas. Oleh karena itu manusia kemudian 

menerjemahkan karakter tersebut dengan berusaha dengan segiat mungkin 

untuk kesejahteraan diri sendri dan semuanya. 

Dilain pihak prinsip moral Islam mengarahkan kepada kenyataan 

bahwa pengakuan hak milik harus berfungsi sebagai pembebas manusia 

dari karakter materialistis. Hanya dengan pembebasan itu manusia bisa 

mendapatkan kemuliaannya, bukan sebaliknya. Didalam Islam legitimasi 

kepemilikan tergantung dan berkaitan erat dengan pesan moral untuk 

menjamin keseimbangan, dimana hak pribadi diakui. Namun kepemilikan 



 

 

hak tersebut harus bisa berfungsi sebagai nafkah bagi diri dan keluarga. 

Berproduksi dan berinvestasi alat untuk mengapresiasikan kepedulian 

sosial dan jaminan kekayaan.
43

 

Sebagaimna yang banyak tertuang dalam kajian fiqih Islam, 

pengertian etimologi dari kepemilikan seseorang akan materi yang berarti 

penguasaan terhadap sesuatu. Secara terminologi yang berati seseorang 

terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk melakukan tindakan 

hukum sesuai dengan keinginannya atau benda tersebut, selama tidak 

mengandung syara’ atau selama orang lain tidak terhalangi untuk 

melakukan tindakan hukum atau benda tersebut.
44

 

Hal ini dapat dipahami dengan jelas bahwa konsep kepemilikan 

dalam perspektif Islam memasukan muatan nilai moral etika sebagai 

faktor endogen, dan konsep etika tersebut sangat terkait dengan hukum 

Allah SWT, karena bersentuhan dengan halal haram. Pemahaman ini 

bermuara pada pengakuan sang pemilik hakiki dan absolut hanyalah Allah 

SWT, dalam firmannya Al-Qur’an surat Al-Imran ayat 189 : 

 ِ دِ  ُ ۡ ُك َوِٱَّم َىٰى َ ٰى ُ  وَ  ۡٱَۡسِ ۗٓ  وَ  وغَّم ٖء  َِذٌَش  ٱَّم ٍۡ ًٰى ُكلِّ َش َ  َ ١٨٩  
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Artinya :  “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah 

Maha Perkasa atas segala sesuatu”.
45

 

Memang tidak ada yang salah pada kepemilikan harta kekayaan. 

Islam menganggap harta sebgai anugrah dari Allah. Allah 

menganugrahkan harta kekayaan untuk dicari, dimiliki dan digunakan oleh 

makhluknya, dimana manusia sebagai perantara dalam pemanfaatan harta 

benda milik Allah. Hak pemanfaatan juga berarti setiap kepemilikan 

individu dapat diberlakukan aktivitas hukum atas kepemilikan. 

Namun demikian pemanfaatan untuk kepentingan umat dan agama 

Islam harus menjadi prioritas, karena setiap milik individu dapat 

dimanfaatkan langsung oleh individu tersebut dan dapat dimanfaatkan pula 

untuk kepentingan umum secara tidak langsung. Sebaliknya kepemilikan 

kolektif tidak mengganggu gugat kepemilikan pribadi kecuali hal tersebut 

ditujukan untuk menjalankan perintah Allah. 

Selain pengakuan terhadap kepemilikan pribadi, Islam juga 

mengakui adanya kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Para ahli 

fiqih bahwa kepemilikan umum itu adalah : 

a. Fasilitas atau sarana umum yang menjadi kebutuhan umum 

masyarakat, seperti jalan umum. 

b. Barang tambang, seperti tambang minyak dan gas bumi. 
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c. Sumber daya alam yang bentukan materinya sulit untuk 

dimiliki individu, seperti laut dan sungai.
46

 

Pada ketiga hal diatas, pemanfaatan akan sangat berkaitan dengan 

hak Allah dan hak umum. Oleh kerena itu, otoritas negara dapat 

mengambil alih untuk penditribusian secara adil. Tentunya dengan 

memerhatikan secara ketat akan adanya tindakan-tindakan yang merusak 

seperti eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam tersebut. 

Menurut fatwa yang berlaku, mineral-mineral terbuka seperti 

garam, minyak dan dalam hal ini semua sumberdaya yang ada dilaut 

adalah milik bersama masyarakat. Islam tidak mengakui penguasaan 

seseorang atas sumber mineral tersebut. Individu hanya diizinkan untuk 

mengambil sebanyak yang mereka butuhkan, tidak diperkenankan 

memonopolinya dan menguasai tambang tersebut.
47

 

Selanjutnya bagaimana pengembangan sistem etikonomik dalam 

pemanfatan hak milik kekayaan, telah dijelaskan oleh manan sebagai 

berikut: 

Pertama,kepemilikan yang sah secara hukum artinya segala 

bentuk kepemilikan didapatkan dengan cara yang sesuaidengan hukum. 

Kepemilikan ini terbagi menjadidua: 
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a. Kepemilikan sempurna yaitu materi dan manfaat dari benda 

dimiliki sepenuhnya, sehingga seluruh hak kebendaan terkait 

berada dibawah kekuasaanya. 

b. Kepemilikan tidak sempurna yaitu hak menguasai materi atau 

benda, sedangkan hak pemanfaatannya dikuasai pihak lain. 

Kedua, pemanfatan hak milik diarahkan kepada pemanfaatan 

ekonimi yang berkesinambungan. Karena itu seorang muslim harus terus 

mengupayakan produktivitas kerjanya. Aset yang didiamkan atau 

dikonsumsi secara berlebihan keduanya dikategorikan sebagai perbuatan 

yang mubazir. 

Ketiga, pemanfaatan ekonomi dan non ekonomi yang tidak 

merugikan orang lain, pihak lain disini bukan hanya manusia akan tetapi 

semua makhluk Allah yang lainnnya. Penekanan pada pemanfatan meteri 

kekayaan dalam Islam berarti penenkanan pula pada konsep 

pendayagunaan yang tidak menyinggung atau mengganggu kepentingan 

pihak lain.
48

 

2. Pemeliharaan Lingkungan didalam Islam 

Dalam pemanfaatan setiap sumber daya alam terjadi suatu proses 

yang menimbulkan dampak bagi lingkungan, baik dampak positif maupun 

negatif. Sebaliknya kualitas lingkungan juga akan menentukan 

kelangsungan suatu usaha atau kegiatan. 
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Dalam Islam dijelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai 

khalifah dibumi ini. Kewajiban manusia sebagai khalifah yaitu dengan 

menjaga dan mengurus bumi serta apa yang ada didalamnya untuk 

dikelola sebagaimana mestinya. 

Kepercayaan Allah memberikan amanahnya kepada manusia 

dibumi ini tidak lain karena manusia adalah makhluk Allah yang paling 

sempurna yang diberkahi dangan akal dan fikiran. Hal tersebutlah yang 

mengharuskan manusia untuk mengunakan akal dan fikirannya dalam 

melakukan segala hal yang tidak seperti binatang yang mengandalkan 

nafsunya dalam mempertahankan hidupnya. 

Tujuan Allah mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara 

kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari kerusakan. Manusia 

adalah khalifah dimuka bumi dan sekaligus sebagai pemegang amanah 

Allah dimuka bumi, sebab manusialah yang bersedia mengemban amanah 

seperti yang tertuang dalam firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-

Ahzhab ayat 72: 

دِ  َ  ًَ  ۡٱََ بنَخَ  َ َشۡض َب إِنَّمب َىٰى َ ٰى َن أَن  ۡوِ جَبلِ  وَ  ۡٱَۡس ِ  وَ  وغَّم ُۡ  فَأَثَ

ُن  ََۡحِ ۡ  َهَب َوأَۡشفَۡ َن ِ ۡ هَب َوَحَ  َهَب  نَغٰى   ٧٢ َكبَن ظَ ُىٗ ب َجهُىَٗل ۥ إِنَّم ُ  ۡٱِ

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada 
langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan 

untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan 



 

 

mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. 

Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh”.49 

 

ُْۚاذٍ  أَثٍِ َ نْۚا  ذُ  َعِ  ِسٌ ِع َبنِ  ثْۚانِ  ع ْۚا ٍَ  اوْۚاُخذْۚا  أَنَّم  َ  ْۚا ُ   ُ  َسِض

لَ  َْۚا ٌ  ]ِضَشاسَ  َوَلَ  َضَشسَ  َلَ  :  َبلَ  وع َّممَ    ُ    َص ًَّم  ِ  َسُعىْۚا  َحِذ

اُس ُطْۚا ٍِ َ بَج  اثْۚانُ  َسَواهُ  َحَغنٌ  ُْۚاُشهَُ ب َواوذَّم  َ بوِك َوَسَواهُ  ُ غْۚا َذاً، َوَ 

َع ً  اوْۚاُ َىطَّمأ فٍِ شو َ نْۚا  ُ شْۚا ًَُ ثْۚانِ  َ  ْۚا ُْۚا ِ  َ نْۚا  ََحْۚا ٍِّ  َ نِ  أَثِ  َص ًَّم او َّمجِ

ُْۚا ِ   ُ  ُْۚاذٍ  أَثَب فَأَعْۚا َظَ  َوَع َّممَ  َ  َ ٌ طُُش ٌ  َووَ ُ  َعِ  ُضهَب َُ َىِّ ضبً  ثَ ْۚا [ثَ ْۚا  

Artinya : Dari Abu Sa’id, Sa’ad bin Sinan Al Khudri 

radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam 

bersabda : “Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang 

mencelakakan diri sendiri dan orang lain “(Hadits hasan diriwayatkan 

oleh Ibnu Majah dan Daruqutni serta selainnya dengan sanad yang 

bersambung, juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwattho’ 

secara mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Rasulullah 

Shallallahu’alaihi wasallam, dia tidak menyebutkan Abu Sa’id. Akan 

tetapi dia memiliki jalan-jalan yang menguatkan sebagiannya atas 

sebagian yang lain). 

Ayat dan hadist tersebut mengungkapkan bahwa Islam melarang 

umatnya berbuat zalim terhadap orang lain atau membuat aturan-aturan 

yang tidak adil dalam mencari harta, akan tetapi mendukung semua cara 

yang adil dan jujur dalam mendapatkan harta kekayaan.
50

 Manusia 

dianjurkan untuk mengelolanya dengan tetap memerhatikan 

kelestariannya. 
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Hal tersebut telah dijelaskan didalam Al-Qur’an dalam surat Al-

A’raf ayat 85 dan surat Al-Qashash ayat 77 : 

ًٰى  ٗجبۚۡ  َبَل ََٰى َۡىِم َوإِوَ ُۡ َ  َ ۡذَََن أََخبهُۡم ُشَ  ُشهُ  ۡ جُُذواْۚا ٱَّم ُۡ  َ  ٍ
ۡن إِوَٰى   َۡذ ۥ  َ ب وَُ م  ِّ

ثُِّ ۡم  فَأَۡوفُىاْۚا  ن سَّم لَ َجبٓاَءۡرُ م ثَُِّ َٞخ  ِّ ُۡ   و َّمبطَ  َوََل رَۡجَخُغىاْۚا  ۡوِ َُضانَ  وَ  ۡوَ 

ٞش وَّمُ ۡم إِن  ۡٱَ أَۡشَُبٓاَءهُۡم َوََل رُۡفِغُذواْۚا فٍِ  ُۡ وُِ ۡم َخ ِحهَبۚۡ َرٰى ۡسِ  ثَۡ َذ إِۡص َٰى

ۡ ِ  َُِن    ٨٥ُك زُم  ُّ

Artinya : “Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara 

mereka, Syu´aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, 

sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya 

telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka 

sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu 

kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan 

timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka 

bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih 

baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".
51

 

َك َو ۡثزَ ِ  اَس ۡٱٓاِخَشحَ   فَُِ بٓا َءارَىٰى ۡنَُب   َوََل رَ َظ نَِصُجََك ِ َن  و َّمهُ وذَّم   وذُّ

ُ َوأَۡحِغن َكَ بٓا أَۡحَغَن   َوََل رَۡج ِ  ٱَّم
َك  ُۡ َ  إِنَّم  ۡٱَۡسِ    فٍِ  ۡوفََغبدَ  إِوَ  ََل  ٱَّم

  ٧٧  ۡوُ ۡفِغِذَنَ َُِحتُّ 
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Artinya : “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 

bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah 

(kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, 

kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) 

bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

berbuat kerusakan”.
52

 

Islam tidak memberikan kebebasan tanpa batas kepada manusia 

untuk mencari harta menurut cara apa saja yang dikehendaki, sebaliknya 

Islam memberikan cara-cara tertentu yang tidak membahayakan dan 

berguna bagi kesejahteraan masyarakat.
53

 Islam hanya membenarkan 

semua aturan produksi yang berdasarkan pada keadilan serta tidak 

mengancam pada kepentingan  masyarakat umum. Hal yang menjadi 

kepedulian Islam adalah merealisasikan kemaslahatan manusia dan 

menghilangkan mudharat, serta memudahkan sarana hidup padanya.
54

 

Oleh karena itu dalam pemanfaatan bumi ini tidak boleh semena-

mena dalam mengeksploitasinya. Pemanfatan sumber daya alam baik yang 

ada di laut, didarat maupun yang ada didalam perut bumi harus dilakukan 

dengan secara profesional dan rasional untuk kebutuhan masyarakat 

banyak dan generasi penerus serta menjaga eksistensinya. Manusia perlu 
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menyadari krisis multi dimensi dan bencena yang terjadi dibumi adalah 

karena ulah manusia itu sendiri. 

Menurut Islam pemeliharaan lingkungan merupakan bagian dari 

iman. Kualitas seseorang dapat diukur dari sensitivitas dan kepedulian 

orang tersebut terhadap kelangsungan hidup. Selain itu, melestarikan 

lingkungan adalah kewajiban setiap muslim yang telah dewasa. 

Melakukan pemeliharaan merupakan suatu ibadah, terhitung sebagai 

bentuk berbakti manusia terhadap Allah. 

Indonesia sebagai negara berkembang yang baru saja ingin 

bangkit, negara muslim harus berhadapan dengan dualisme keadaan, 

antara pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pengurusan sumber 

daya alam dan keadaan lingkungan yang telah sangat cepat berubah 

sehingga menimbulkan krisis dan kekhawatiran.
55

 

Searah hal tersebut Islam menengahi bahwa suatu usaha 

diharapkan untuk tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam yang 

terbatas itu demi kepentingan ekonomi, melainkan juga ikut melaksanakan 

kegiatan sosial tertentu yang terutama bertujuan untuk sumber daya 

alam.
56

 

Menyadari hal tersebut  maka dalam pelaksanaan pembangunan 

sumber daya alam harus digunakan dengan rasional. Penggalian sumber 
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kekayaan harus dilakukan dengan sekuat tenaga dan strategi dengan tidak 

merusak tata kelola dan tata hidup manusia. 

C. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-

KP/2015 

Secara Hierarkis Peraturan Menteri Kelautandan Perikanan RI 

Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat 

Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine  nets) 

merupakan aturan turunan atau aturan penjelas atas Undang-Undang 

Nomor 45 Tahun  2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 2004 tentang Perikanan.  

Menurut Maria FaridaIndrati S., Sesuai dengan tugas dan fungsi 

seorang Menteri sesuai dengan Pasal 17 UUD 1945 Perubahan, maka 

fungsi dari Peraturan Menteri adalah sebagai berikut:  

a. Menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka 

penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan di bidangnya. 

b. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Peraturan 

Presiden. 

c. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-

Undang yang tegas-tegas menyebutnya 

d. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Peraturan 

Pemerintah yang tegas-tegas menyebutnya
57
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Dalam hal ini, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI 

Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat 

Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine nets) 

berfungsi Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam 

Undang-Undang yang tegas-tegas menyebutnya. Karena dalam Pasal 9  

Undang-Undang Nomor 45 Tahun2009 telah secara tegas disebutkan:  

(1) Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau 

menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan  

yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di  

kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara 

Republik Indonesia.  

(2) Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu 

penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan 

sumberdaya ikan sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dengan 

Peraturan Menteri. 

Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan 

Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls), jenis alat 

tangkap yang dilarang adalah sebagai berikut:  

Alat penangkapan ikan pukat hela (trawls):  

a. Pukat hela dasar (bottom trawls) 

b. Pukat hela pertengahan (midwater trawls)  

c. Pukat hela kembar berpapan (otter twin trawls)  

d. Pukat dorong 

Ada Pukat hela dasar (bottom trawls) dan pertengahan (mid water 

trawls)  

1) Pukat hela dasar berpalang (beam trawls) 



 

 

Beam trawl adalah jarring tank dimana terbukanya mulut jarring 

dikarenakan adanya rentangan atau bentangan kayu atau besi pada 

mulut jarring. Rentangan ini dapat berbentuk bingkai empat persegi 

panjang atau menyerupai huruf U terbalik atau seperti kuda-kuda. 

Bentuk jarring lebih menyerupai kerucut dan tanpa sayap atau kaki. 

Bahan jarring bias berasal dari benang katun, nilon, polyethylene. 

Panjang jaring seluruhnya ± 2 dua kali panjang bingkai. Besar mata 

bervariasi yaitu kecil pada bagian ujung belakang/kantong (cod  end) 

dan membesar kearah bagian mulut. Kapal/perahu yang dipergunakan 

bisa dari perahu layar maupun perahu bermotor.Bentuk perahu 

sederhana seperti yang terdapat di Bali yang disebut Penggerogaan”. 

Hasil tangkapan terutama udang rebon (Mysis). Disamping hasil 

lainnya seperti ikan teri (stolepharus spp), tembang (sardine 

lafimbriata) dan lain-lainnya.
58

 

2) Pukat hela dasar dan pertengahan berpapan (otter trawls) 

Otter trawl sering diistilahkan dengan “pukat udang” maupun 

“pukat udang ganda”. Berdasarkan cara pengoperasiannya otter trawl 

dibagi menjadi 2 (dua) yakni stern trawldan side trawl.  

Stren trawl adalah otter trawl yang cara pengoperasiannya 

(penurunan dan pengangkatan) jarring dilakukan dari bagian belakang 

(buritan) kapal atau kurang lebih demil dan. Sedangkan slide trawl 

adalah otter trawl yang dalam operasi penangkapan baik cara 
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penurunan jaring (setting of the net) maupun cara pengangkatan jaring  

(hauling of the net) dilakukan dari salah satu sisi/samping lambung 

kapal.
59

 

3) Pukat hela dasar dan pertengahan dua kapal (pair trawls) 

 Trawl kapal ganda (pair trawls) adalah termasuk tipe paranzela.  

Disebut, “trawl kapal ganda” karena didalam operasi penangkapannya 

menggunakan 2 (dua) kapal. Lagi pula trawl kapal ganda tidak 

dilengkapi dengan “papan trawl” (otter trawl).  

Pair trawls juga lebih dikenal dengan sebutan fish trawl karena 

hasil tangkapan utamanya adalah ikan-ikan demersal dan sebagian ikan 

pelagis. Beberapa jenis ikan yang tertangkap antara lain seperti ikan 

kakap (lutjanas spp), kurisi (nemipterus spp), mata merah (priacanthes 

spp), kuniran (upeneas spp). Manyung (arius spp), beloso (saurida 

spp), lencam (lethrinnus spp), sotong (sepia spp), udang barong 

(panulirusspp), selar (caranx spp), dan lain-lain.
60

 

4) Nephrops trawls  

5) Pukat hela dasar dan pertengahan udang (shrimp trawls)  

Pukat udang adalah jarring trawl yang telah mengalami modifikasi 

sedemikian rupa yaitu dengan menambahkan (menempatkan) bingkai 

jeruji pada bagian papan atau bagian perut antara badan (body) dan 

kantong (cod  end) yang fungsinya untuk meloloskan atau menyaring 

hasil tangkapan. 
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Pukat udang pada prinsipnya terdiri dari bagian kantong (cod end),  

badan (body), sayap (wing), sewakan (otter  board) dan tali penarik 

(warp). Desain pukat udang pada prinsipnya adalah sama dengan pukat 

harimau atau jarring trawl lainnya, tetapi pada pukat udang ini 

dilengkapi dengan BED seperti telah dikemukakan diatas. Bahan 

(material) yang dipakai adalah polyethylene (PE), polyamide (PA) 

ataunilon, kawat (wire). Sedangkan untuk BED dibuat dari pipa 

galvanis dan untuk sewakan (otter board) dari besi dan kayu. 

Penangkapan dilakukan hanya di sepanjang perairan pantai yang  

tidak dalam, dengan dasar perairan landai, datar lumpur atau lumpur 

berpasir dan terhindar dari penghalang atau benda-benda lain yang 

dapat mengakibatkan kerusakan jaring misalnya kerangka kapal, batu 

karang, tonggak-tonggak dan lain sebagainya. 

Pukat udang ini dioperasikan dengan ditarik menelusuri dasar 

perairan oleh kapal berukuran 100 GT atau lebih dengan anak buah 

kapal (crew) lebih dari 10 orang. Lama penarikan antara 1-2 jam 

tergantung keadaan daerah penangkapan (fishing ground).Daerah 

penangkapan dipilih yang permukaannya rata, dasarnya lumpur atau 

lumpur berpasir. 

Sesuai dengan namanya “pukat udang”, maka hasil utamanya 

adalah udang seperti udang jerbung (penaeus merguensis), udang 

windu (penaeus monodom), udang dogol (melapenaeus ensis), udang 

krosok (parapenaeopsis spp).  Sedangkan hasil sampingannya antara 



 

 

lain berbagai jenis ikan demersal, seperti bulu ayam (setipima spp), 

ikan peperek (leiognathus spp), gulamah (sciena spp), nomei 

(harpodon spp), rajungan (portunuspelagicus), cumi-cumi (loligo spp), 

sotong (sepia spp) dan lain-lain.
61
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BAB III 

PENYAJIAN DATA PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil Singkat Desa Kalianda Bawah 

 Desa Kalianda Bawah merupakan wilayah yang berada di 

Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Desa yang berdiri pada 

tanggal 20 September 2000. Desa yang memiliki luas wilayah 425 Ha  ini 

memiliki 6 dusun yang sebagian besar wilayahnya terdiri atas lautan. 

 Desa Kalianda Bawah berjarak 2 km dari pusat pemerintahan 

Kecamatan Kalianda, 3,5 km dari pusat pemerintahan Kabupaten 

Lampung Selatan. Desa Kalianda Bawah memiliki batas wilayah sebagai 

berikut: 

Sebelah Utara   : Desa Maja 

Sebelah Timur  : Desa Bumi Agung 

Sebelah Selatan  : Desa Sumur Kumbang 

Sebelah Barat   : Selat Sunda 

 Desa Kailanda Bawah memiliki visi “Mewujudkan masyarakat 

Kalianda Bawah yang maju, mandiri, berfikir positif, dan kreatif 

berazaskan ketuhanan yang Maha Esa”. 

 Sedangkan Misi Desa Kalianda Bawah adalah sebagai berikut: 

a. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan dan 

melakasanakan pembangunan yang partisipatif. 



 

 

b. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan 

masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

c. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa mewujudkan desa 

yang aman, tenteram, dan damai. 

d. Bersama masyarakat memperbaiki sarana dan prasarana 

pendidikan. 

e. Bersama masyarakat meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

baik dalam bidang formal maupun non formal. 

2. Keadaan Demografis Desa Kalianda Bawah 

Desa Kalianda Bawah pada tahun 2015 memiliki jumlah penduduk 

sebesar 5.540 jiwa yang terdiri dari atas 2.773 jiwa laki-laki dan 2.767 

jiwa perempuan, dengan 1.500 Kepala Keluarga (KK). 

Tabel  

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Kalianda Bawah 

 

No  Jenis kelamin Frekuensi Persentasi  

1 Laki-laki  2.773 50,15 

2 Perempuan  2.767 49,85 

 Jumlah 5.540 100% 

 Sumber : monografi Desa Kalianda Bawah desember 2015 

Komposisi jumlah penduduk dapat ditunjuk dengan rasio jenis kelamin di 

Desa Kalianda Bawah. Dari tabel diatas, dapat terlihat bahwa jumlah 

penduduk yang berjenis kelamin Laki-laki dan berjenis kelamin 



 

 

Perempuan hampir setara meskipun lebih banyak penduduk yang berjenis 

kelamin laki-laki. 

B. Praktek Penggunnan Pukat Hela di Desa Kalianda Bawah. 

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 

PER.06/MEN/2008 Tentang Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat 

Hela,  Pukat Hela adalah semua jenis alat penangkapan ikan berbentuk 

jaring berkantong, berbadan dan bersayap yang dilengkapi dengan 

pembuka jaring yang dioperasikan dengan cara ditarik/dihela 

menggunakan satu kapal yang bergerak sedangkan Kapal Pukat Hela 

adalah kapal penangkap ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan 

pukat hela.  

Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI 01-7233-2006) definisi 

Pukat Hela adalah alat penangkap ikan berbentuk kantong yang terbuat 

dari jaring dan terdiri dari 2 (dua) bagian sayap pukat, bagian square dan 

bagian badan serta bagian kantong pukat.  

Pukat Hela termasuk dalam klasifikasi pukat hela dasar berpapan 

(bottom otter board trawl) dengan menggunakan simbol OTB dan berkode 

ISSCFG 03.1.2, sesuai dengan International Standard Statistical 

Classification of Fishing Gears – FAO. 

Spesifikasi Pukat Hela terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut : 

1. Sayap/kaki pukat (wing) bagian pukat yang terletak di ujung 

depan dari pukat hela arad. Sayap pukat terdiri dari sayap atas (upper 

wing) dan sayap bawah (lower wing).  



 

 

2. Medan jaring atas (square) bagian pukat yang menjorok ke 

depan pada bagian mulut pukat atas. Square merupakan selisih antara 

panjang sayap bawah dengan sayap atas. 

3. Badan pukat (body) bagian pukat yang terletak di antara bagian 

kantong dan bagian sayap pukat. 

4. Kantong jaring (cod end) bagian pukat yang terpendek dan 

terletak di ujung belakang dari pukat hela. 

5. Panjang total jaring hasil penjumlahan dari panjang bagian 

sayap/kaki, bagian badan dan bagian kantong pukat. 

6. Keliling mulut jaring (circumference of the net mouth) bagian 

badan pukat yang terbesar dan terletak di ujung depan dari bagian badan 

pukat. 

7. Papan rentang (otter board) kelengkapan pukat hela arad yang 

terbuat dari papan kayu berbentuk empat persegi panjang, yang 

dipergunakan sebagai alat pembuka mulut pukat. 

8. Tali ris atas (head rope) tali yang berfungsi untuk 

menggantungkan dan menghubungkan kedua sayap pukat bagian atas, 

melalui bagian square. 

9. Tali ris bawah (ground rope) tali yang berfungsi untuk 

menghubungkan kedua sayap pukat bagian bawah, melalui mulut pukat 

bagian bawah. 



 

 

10. Tali selambar (warp rope) tali yang berfungsi sebagai penghela 

Pukat Hela di belakang kapal yang sedang berjalan dan penarik pukat hela 

arad ke atas geladak kapal. 

11. Panel jaring (seam) lembaran susunan konstruksi jaring yang 

dapat dibedakan dalam gambar desain pukat hela arad, yang terdiri dari 2 

(dua) panel (seam) jaring, yaitu 1 (satu) panel atas (upper seam) dan 1 

(satu) panel bawah (lower seam). 

Metode dan Teknik Pengoperasiannya : 

Pukat Hela dengan  kelengkapan alat  pembuka mulut jaring 

dioperasikan menyelusuri dasar perairan yang dihela di belakang 

perahu/kapal yang sedang berjalan. Penghelaan Pukat Hela dengan 

kecepatan hela sekitar 1-2 knot selama 1-2 jam operasi. Kelengkapan 

pukat hela arad yang berupa papan rentang (otter board) digunakan 

sebagai alat pembuka mulut pukat. 

Pengoperasian Pukat Hela dilakukan dengan menghela di belakang 

perahu/kapal yang sedang berjalan (secara penghelaan). Pukat Hela adalah 

alat tangkap yang aktif, dimana kapal yang menarik alat tangkap bergerak 

mengejar ikan sehingga masuk kedalam mulut jaring. Oleh karena itu 

kecepatan kapal dalam menarik alat tangkap pada umumnya adalah lebih 

besar dari kecepatan renang rata-rata ikan yang tertangkap. Disamping itu 

bentuk alat tangkap Pukat Hela dirancang secara khusus sehingga 

memiliki sayap yang menggiring target tangkapan ke arah mulut jaring 

atau mencegah ikan lari kearah samping (sisi kiri dan kanan alat tangkap). 



 

 

 

Gambar 1. Pengoperasian Pukat Hela Pertengahan 

 

 

Gambar 2. Pengoperasian Pukat Hela Dasar 

1. Penurunan Pukat Hela (shooting) 

Penurunan Pukat Hela dilakukan dari buritan perahu/kapal dan 

perahu/kapal bergerak maju dengan bantuan atau perantaraan tali 

selambar. Panjang tali selambar disesuaikan dengan kedalaman perairan 

dan kecepatan hela. Penggunaan tali selambar dan pengaturan kecepatan 

hela dengan tujuan untuk mengatur kedalaman Pukat Hela agar dapat 

menyelusuri dasar perairan.  



 

 

2. Penghelaan Pukat Hela (towing) 

Penghelaan Pukat Hela dilakukan di belakang perahu/kapal yang 

sedang berjalan sehingga Pukat Hela menyelusuri dasar perairan dengan 

mengikatkan tali selambar pada buritan perahu/kapal. Penghelaan pukat 

selama 1-2 jam operasi dengan kecepatan hela sekitar 1-2 knot. Desa 

Kalianda Bawah merupakan wilayah yang berada di Kecamatan Kalianda 

Kabupaten Lampung Selatan.  

3. Pengangkatan Pukat Hela (hauling) 

Pengangkatan Pukat Hela dilakukan dari buritan atau sisi lambung 

perahu/kapal dengan menarik tali selambar. Setelah tali selambar ditarik, 

kemudian Pukat Hela diangkat ke atas geladak kapal/perahu. Desa 

Kalianda Bawah merupakan wilayah yang berada di Kecamatan Kalianda 

Kabupaten Lampung Selatan.  

 

 

 

Gambar 3. Pengoperasian Pukat Hela 



 

 

C. Perekonomian Masyarakat Nelayan di Desa Kalianda Bawah Pasca di 

Larangnya Penggunaan Pukat Hela 

Potensi perikanan wilayah lampung Selatan pada tahun 2011 yaitu 

sebanyak 132.333,52 ton, turun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 

173.082,25 ton. Menurut Makmur Hidayat, Kepala Bidang Perikanan Tangkap 

Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung, Lampung memiliki potensi 

kelautan dan perikanan yang besar mulai dari perikanan darat, laut, pesisir dan 

pulau-pulau kecil, dengan luas perairan laut 24,820 km2 atau 41,2 persen dari 

wilayah Provinsi Lampung, dengan panjang garis pantai 1.105 km dan 130 

buah pulau kecil. Menurutnya, dengan potensi tersebut, produksi perikanan 

tangkap baru mencapai sekitar 41 persen. Sedangkan produksinya diperkirakan 

sebanyak 388 ribu ron per tahun. Di sisi lain, perkembangan produksi 

perikanan tangkap di Lampung masih relatif kecil sehingga diperlukan upaya 

untuk mengoptimalkan hasil tangkapan. 

Di Desa Kalianda Bawah terdapat PPI BOM dengan luas lahan 30.500 m
2 

Fasilitas pokok di PPI BOM Kalianda 2015 

No Fasilitas Sub-unit 

1 Lahan 30.500 m
2
 

2 Dermaga 275 m
2
 

3 Kolam pelabuhan 30.000 m
2
 

4 Turap / Revetmen 87 m
2
 

5 Rambu Navigasi 4 buah 



 

 

Sumber: Profil PPI BOM Kalianda (2015)  

Fasilitas penunjang merupakan fasiltas yang tidak secara langsung 

meningkatkan peran pelabuhan agar para pelaku kegiatan di pelabuhan 

mendapat kenyamanan dalam melakukan aktifitas. 

Fasilitas penunjang di PPI BOM Kalianda tahun 2015 

No Fasiltas Sub-unit 

1 Tempat ibadah 36 m
2
 

2 Kendaraan roda dua 2 unit 

3 Drainase 800 m
2
 

4 Jalan 400 m
2
 

5 Plang himbauan 4 buah 

6 Mess operator 2 buah 

7 Gudang perahu layar 50 m
2
 

8 Luncuran perahu layar 1 unit 

Sumber: Profil PPI BOM Kalianda (2015)  

Fasilitas fungsional merupakan fasilitas suprastruktur yang 

berfungsi untuk meningkatkan nilai guna dari fasilitas pokok sehingga 

dapat menunjang katifitas di pelabuhan. 

Fasilitas fungsional di PPI BOM Kalianda tahun 2015 



 

 

No Fasilitas Sub-unit 

1 Gedung TPI 520 m
2
 

2 Listrik PLN 15 KVA 

3 Instalasi air tawar 3 unit 

4 Depot es 42 m
2
 

5 Gudang mesin 12 m
2
 

6 Selter nelayan 100 m
2
 

7 Areal perbaikan jarring 200 m
2
 

8 Unit pengolah limbah 2 unit 

9 Depot BBM 42 m
2
 

10 SPBN 420 m
2
 

11 Slipway  2 unit 

12 Bengkel 200 m
2
 

13 Gedung pertemuan nelayan 200 m
2
 

14 Rumah genset 12 m
2
 

15 Areal parker 3.800 m
2
 

16 Kantor administrasi 145 m
2
 

17 Pagar 1.500 m 
2
 

18 SSB 1 unit 

19 Jaringan air bersih 385 m 

20 Pengolah limbah padat 1 unit 

Sumber: Profil PPI BOM Kalianda (2015)  



 

 

1. Unit Penangkapan Ikan 

a)      Kapal 

Menurut UU No 31 tahun 2004 tentang perikanan, kapal, perahu 

atau alat apung yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, 

mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, 

pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan 

penelitian/eksplorasi perikanan. 

Jumlah kapal di PPI BOM Kalianda tahun 2011-2015 

TAHUN KATIR PERAHU 5 GT JUMLAH 

2011 40 100 140 

2012 40 100 140 

2013 45 110 155 

2014 50 110 160 

2015 60 120 180 

Sumber: Profil PPI BOM Kalianda (2015) dan data sekunder 2011-2015 diolah. 

b)      Alat penangkap ikan 

Alat tangkap yang digunakan di PPI BOM Kalianda umumnya 

merupakan alat tangkap dengan ukuran yang tidak terlalu besar. 

 



 

 

Jumlah alat tangkap di PPI BOM Kalianda tahun 2011-2015 

Jenis Alat 

Tangkap 

Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

Cantrang 73 59 48 40 44 

Purse seine 34 36 40 29 64 

Payang 50 44 45 45 52 

Rampus 67 51 43 37 35 

Pancing 56 50 50 25 35 

Pelele 40 42 39 29 40 

Jumlah 320 282 265 205 270 

Sumber: Profil PPI BOM Kalianda (2015) dan data sekunder 2011-2015. 

c)       Nelayan 

Nelayan di PPI BOM Kalianda terdiri dari nelayan lokal yaitu 

nelayan yang bermukim di Kalianda, dan Nelayan-nelayan ini berasal dari 

Serang, Indramayu dan Cirebon.  

Jumlah nelayan di PPI BOM Kalianda tahun 2015 

Nelayan Jumlah (orang) 

Cantrang 80 

Purse seine 64 



 

 

Payang 52 

Rampus 35 

Pancing 200 

Pelele 19 

Jumlah 450 

Sumber: Profil PPI BOM Kalianda (2015) dan data sekunder 2011-2015. 

2. Produksi dan Nilai Produksi 

Produksi hasil perikanan di PPI BOM kalianda terdiri dari berbagai 

macam jenis hasil tangkapan, antara lain tenggiri (Scomberomorus 

commenson), kembung (Rastreliger kanagurta), bawal (Pampus argentus), 

tongkol (Euthynnus spp.), tembang (Sardinellafimbriata), teri (Stolephorus 

spp). 

Produksi dan nilai produksi di PPI BOM Kalianda tahun 2011-2015 

Tahun Produksi Nilai produksi (Rp) 

2011 4.658.000 20.029.400.000 

2012 6.660.000 33.509.000.000 

2012 5.809.500 47.112.566.000 

2013 3.319.276 17.634.855.677 

2015 2.812.245 18.379.855.704 

Sumber: Profil PPI BOM Kalianda (2015) dan data sekunder 2011-2015. 



 

 

Produksi hasil tangkapan yang terdapat di PPI BOM Kalianda 

berdasarkan asalnya bersumber dari dua tempat, yaitu hasil tangkapan 

yang didaratkan dari laut dan hasil tangkapan yang didatangkan dari 

darat/daerah lain. Hasil tangkapan yang didaratkan dari laut di PPI BOM 

Kalianda biasanya berasal dari daerah penangkapan ikan  di sekitar 

perairan Lampung Selatan, anatara lain di sekitar perairan Pulau sebuku, 

Pulau Setiga, Pulau Sebesi, Pulau Krakatau, Pulau Sebesi. 

1. Daerah asal 

Tabel I 

Responden berdasarkan daerah asal 

 

No Daerah Asal Masyarakat nelayan Persentase 

1 Kalianda 25 50% 

2 Pendatang  25 50% 

 Jumlah  50 100% 

Sumber data diolah tahun 2015 

Sebagian besar masyarakat banyak yang berasal dari luar kalianda, dengan 

beragam alasan mengapa mereka datang sehingga mengaharuskan mereka 

menetap dan mencari rezeki di kalianda. 

2. Pendidikan  

Tabel II 

Responden berdasarkan tingkat pendidikan 

 

No Tingkat pendidikan Masyarakat Nelayan Persentase 

1 SD 25 50% 

2 SMP 15 30% 

3 SMA 10 20% 

 Jumlah  50 100% 

Sumber data diolah tahun 2015 



 

 

Sebagian besar masyarakat nelayan pendidikan akhir SD, SMP, dan SMA. 

Karena rendahnya pendidikan akhir mereka dan hanya memeliki 

kemampuan nelayan, maka mereka memutuskan mencari rezeki di laut. 

3. Lama bekerja 

Tabel III 

Responden berdasar pengalaman kerja 

 

No Lama Kerja Masyarakat Nelayan Persentase 

1 1 Thn 5 10% 

2 2 Thn 10 20% 

3 >3 Thn 35 70% 

 Jumlah 50 100% 

Sumber data diolah tahun 2015 

Sebagian nelayan Berprofesi sebagai nelayan lebih dari 3 tahun yaitu 70 

%, hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan rendah, sehingga 

lapangan kerja tidak menampung mereka, dan mereka memilih menjadi 

nelayan sebagai profesi. 

4. Waktu bekerja dalam seminggu 

Tabel IV 

Waktu Bekerja Nelayan 

 

No Waktu Nelayan Masyarakat Nelayan Persentase 

1 < 5 hari 0 0% 

2 6 Hari 20 40% 

3 7 Hari 30 60% 



 

 

 Jumlah 50 100% 

Sumber data diolah tahun 2015 

Rata rata nelayan pergi melaut yaitu enam dan Tujuh hari dalam 

seminggu, nelayan yang pergi enam hari ada 40 % dari responden, dan 

untuk tujuh hari ada 60 % dan waktu nelayan menangkap ikan adalah 

malam hari, dan nelayan yang pergi menangkap ikanenam hari seminggu 

yangsehari digunakan untuk memperbaiki alat, sarana dan prasarana. 

5. Kendala 

Masyarakat Nelayan dalam menjalankan profesi nelayan mengalami 

kendala, baik kendala dalam modal, Peralatan dan Musim. 

Untuk mengetahui persentase kendala dalam profesi nelayan berikut ini di 

sajikan hasil kuisioner dari nelayan PPI BOM Kalianda. 

Tabel V 

Jumlah Nelayan Yang Mengalami kendala Nelayan 

 

No Kendala Jumlah Persentase 

1 Ya 30 60 % 

2 Kadang-Kadang 15 30 % 

3 Tidak 5 10 % 

 Jumlah 50 100 % 

Sumber data diolah tahun 2015 

Dari tabel dapat dilihat bahwa terdapat 60 % nelayan PPI BOM Kalianda 

Mengalami kendala dalam Menangkap ikan, dan 30 % nelayan kadang-



 

 

kadang mengalami kendala, serta hanya 10 % nelayan yang tidak 

mengalami kendala. 

6. Penyuluhan 

Nelayan PPI BOM kalianda sangat sedikit yang sudah mendapat 

penyuluhan dari badan penyuluhan perikanan, dari kuisioner yang di 

sebarkan peneliti di peroleh besaran nelayan yang sudah dan belum 

mengikuti Kegiatan penyuluhan. Untuk melihat besarannya dapat di lihat 

dari tabel berikut : 

Tabel VI 

Jumlah Nelayan yang mendapat Penyuluhan 

 

No Penyuluhan Jumlah Persentase 

1 Ya 10 20 % 

2 Kadang-kadang 15 30 % 

3 Tidak 25 50 % 

 Jumlah 50 100 % 

Sumber : Data diolah 2015 

Dari data di dapat bahwa nelayan yang tidak mendapat penyuluhan 

sebanyak 50 % dan 20 % mendapat serta sebanyak 30 % nelayan kadang-

kadang mendapatkan Penyuluhan dari badan penyuluh Perikanan. 

7. Penghasilan  

Kebutuhan hidup sehari-hari terpenuhi atau tidaknya dipengaruhi salah 

satunya oleh faktor penghasilan, penghasilan yang tinggi relatif lebih 

mudah untuk menutupi biaya hidup sehari-hari dibandingkan dengan 



 

 

penghasilan yang kecil. Dalam posisi yang seperti ini maka harapan untuk 

berubah menuju kehidupan yang lebih baik jelas sangat sulit jika untuk 

menutupi biaya makan saja sudah sulit. Berdasarkan angket yang disebar 

maka didapat penghasilan masyarakat penerima Raskin adalah sebagai 

berikut: 

Tabel VII 

Responden berdasarkan penghasilan utama sebelum adanya 

Larangan penggunaan pukat hela 

 

No 
Jumlah penghasilan 

utama 
Masyarakat nelayan Persentase 

1 
Rp. 1.000.000 -

2.000.000 perbulan 
18 36% 

2 
Rp. 2.000.000 - 

3.000.000 perbulan  
32 64% 

 Jumlah  50 100% 

Sumber data diolah tahun 2014 

Sebagian masyarakat nelayan berpenghasilan antara Rp. 1.000.000, Rp. 

2.000.000 sampai Rp. 3.0000.000.  

8. Masyarakat nelayan yang setuju dan tidak setuju dengan peraturan 

pelarangan pukat tarik. 

Tabel VIII 

Responden berdasarkan setuju/tidak larangangan pukat hela 

 

No 
Nelayan yang 

setuju / tidak 
Masyarakat nelayan Persentase 

1 Setuju 45 90% 

2 Tidak Setuju  5 10% 



 

 

 Jumlah  50 100% 

Sumber data diolah tahun 2015 

Masyarakat nelayan sebagian besar setuju dengan peraturan larangan 

penggunaan pukat hela. Karena dengan adanya peraturan tersebut 

ekosistem didalam laut tetap terjaga sehingga penghasilan mereka dapat 

meningkat. 

9. Masyarakat nelayan yang merasa dirugikan dengan larangan pukat hela 

Tabel IX 

Responden berdasarkan nelayan yang dirugikan 

dengan larangan pukat hela 

 

No Nelayan dirugikan Masyarakat nelayan Persentase 

1 Ya 5 10% 

2 Tidak   45 90% 

 Jumlah  50 100% 

Sumber data diolah tahun 2015 

Sebagian masyarakat nelayan tidak merasa dirugikan dengan peraturan 

larangan pukat hela, karena dengan adanya peraturan tersebut maka 

ekosistem di dasar laut menjadi stabil kembali, sehingga hasil tangkapan 

mereka bisa meningkat kembali. 

10. Penghasilan setalah adanya larangan penggunaan pukat tarik 

Tabel X 

Responden berdasarkan penghasilan utama setelah adanya 

Larangan penggunaan pukat hela 

 

No 
Jumlah penghasilan 

utama 
Masyarakat nelayan Persentase 

1 
Rp. 2.000.000 -

3.000.000 perbulan 
18 36% 



 

 

2 
Rp. 3.000.000 - 

4.000.000 perbulan  
32 64% 

 Jumlah  50 100% 

Sumber data diolah tahun 2015 

Dengan adanya peraturan larangan pukat hela masyarakat nelayan 

penghasilanya meningkat antara Rp. 2.000.000, Rp. 3.000.000 sampai Rp. 

4.0000.000.  

 Maka dari itu masyarakat nelayan di kalianda sangat setuju dengan 

adanya peraturan tersebut, karena dengan adanya peraturan larangan 

penggunaan pukat hela perahu GT yang menggunakan pukat tarik beralih 

menggunakan jaring yang tidak dilarang pemerintah. Dengan begitu 

ekosistem didasar laut perlahan kembali membaik, sehingga masyarkat 

yang selama ini merasa dirugikan karena hasil tangkap mereka semakin 

berkurang dan sekarang penghasilannya mereka akan meningkat. 

 



 

 

BAB IV 

ANALISIS DATA 

A. Pengaruh Larangan Pukat Hela terhadap Pendapatan Masyarakat 

Nelayan di Kalianda Bawah 

 

1. Meningkatkan Pendapatan Nelayan 

Kondisi alam Desa Kalianda Bawah yang terdiri dari pegunungan 

dan lautan, membuat masyarakat terbagi menjadi beberapa kelompok pekerja, 

sebagai nelayan dan lainnya. Masyarakat di Desa Kalianda Bawah yang 

sebagian berprofesi sebagai nelayan sangat ditentukan oleh hasil dari laut. 

Selain itu masyarakat di Desa Kalianda Bawah yang rata-rata 

masih berpendidikan rendah sulit dapat diterima ditempat lain. Meskipun 

masyarakat yang berpendidikan rendah masih ada yang bekerja sebagai 

buruh, kuli bangunan, dan pekerjaan serabutan yang lainnya, mereka tetap 

memilih berprofesi sebagai nelayan. Hal ini dikarenakan keahlian yang 

mereka miliki hanyala melaut saja. 

Masyarakat yang sebelumnya berkerja sebagai buruh atau yang 

lainnya kini mencoba mencari rezki dilaut, melihat mereka para nelayan yang 

penghasilannya bertambah dari sebelumnya setalah adanya peraturan yang 

pemerintah keluarkan. Dapat kita lihat pada data penghasilan nelayan 

sebelum dan sesudah adanya larangan penggunaan pukat hela  yang membuat 

mereka beralih profesi menjadi nelayan sebagai berikut. 

  



 

 

Responden berdasarkan penghasilan utama sebelum adanya larangan 

penggunaan pukat hela 

 

No 
Jumlah penghasilan 

utama 
Masyarakat nelayan Persentase 

1 
Rp. 1.000.000 -

2.000.000 perbulan 
18 36% 

2 
Rp. 2.000.000 - 

3.000.000 perbulan 
32 64% 

 Jumlah  50 100% 

Sumber data diolah tahun 2014 

Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa sebelum adanya larangan pukat 

hela pendapatan masyarakat nelayan 36% berpenghasilan antara Rp. 

1.000.000 - Rp. 2.000.000 dan 64% berpenghasilan Rp. 2.000.000 - Rp. 

3.0000.000. Lalu setalah adanya larangan pukat hela dapat kita liat dari 

data berikut 

Responden berdasarkan penghasilan utama setelah adanya 

Larangan Penggunaan Pukat Hela 

 

No 
Jumlah penghasilan 

utama 
Masyarakat nelayan Persentase 

1 
Rp. 2.000.000 -

3.000.000 perbulan 
18 36% 

2 
Rp. 3.000.000 - 

4.000.000 perbulan 
32 64% 

 Jumlah  50 100% 

Sumber data diolah tahun 2015 

Dari data tersebut dapat dilihat dengan adanya peraturan larangan pukat 

hela masyarakat nelayan 36% penghasilanya meningkat dari sebelumnya 

antara Rp. 2.000.000, - Rp. 3.000.000 dan 64% nelayan penghasilannya 

meningkat menjadi  Rp. 4.0000.000 atau bahkan lebih.  



 

 

Maka dari itu masyarakat nelayan di kalianda sangat setuju dengan 

adanya peraturan tersebut, karena dengan adanya peraturan larangan 

penggunaan pukat hela perahu GT yang menggunakan pukat tarik beralih 

menggunakan jaring yang tidak dilarang pemerintah. Dengan begitu 

ekosistem didasar laut perlahan kembali membaik, sehingga masyarkat yang 

selama ini merasa dirugikan karena hasil tangakap mereka semakin berkurang 

dan sekarang penghasilannya mereka akan meningkat 

2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan 

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan terpenuhi 

kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat baik melalui program-program yang 

diadakan pemerintah, maupun kebutuhan dasar yang telah terpenuhi oleh 

usaha-usaha yang dilakukan masyarakat. Kesejahteraan dapat diukur dari 

berbagai indikator, indikator kesejahteraan merupukan suatu ukuran 

ketercapaian masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau 

tidak. Sebagai indikator yang berangkat dari pemikiran-pemikiran yang sudah 

dipaparkan dalam landasan teori pada bab kedua yang mengukur 

kesejahteraan masyarakat karena adanya larangan penggunaan pukat hela, 

maka dari data-data yang diperoleh sebagai berikut: 

a. Tingkatkan Pendapatan 

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat 

yang berasal dari pendapatan rumah tangga maupun pendapatan anggota-

anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk 



 

 

konsumsi, kesehatan, maupun, pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat 

material. untuk menimbang hal tersebut dapat dilakukan dengan cara 

mengkomparasikan pendapatan masyarakat nelayan dengan upah minimum 

kabupaten (UMK) Lampung Selatan, namun karena belum adanya penetapan 

UMK untuk Kabupaten Lampung Selatan penulis menggunakan Upah 

Minimum Regional (UMR) Lampung sebesar Rp. 1.756.500 dan Kebutuhan 

Hidup Layak (KHL) Provinsi Lampung sebesar Rp. 1.860.000. 

Merujuk pada pendapatan nelayan pada tabel X yang telah 

disajikan sebelumnya, pendapatan perbulan nelayan Rp. 2.000.000 – Rp. 

4.000.000. jika diukur dengan UMR Lampung sudah melampaui, dan 

kebutuhan hidup layak masyarakat diukur dengan KHL Provinsi Lampung 

juga telah melampaui. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa secara 

fisik masyarakat nelayan Desa Kalianda Bawah sudah tergolong sejahtera 

diukur dengan UMR dan KHL Provinsi Lampung. 

b. Komposisi Pengeluaran 

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salaha satu indikator 

kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Makin tinggi tingkat penghasilan 

rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap 

seluruh pengeluaran rumah tangga. Dapat dikatakan bahwa rumah 

tangga/keluarga akan semakin sejahtera apabila presentase pengeluaran untuk 

makanan akan jauh lebih kecil dibanding presentase untuk pengeluaran non 

makanan atau < 80 % dari pendapatan.  



 

 

Meskipun tingkat pendapatan masyarakat desa Kalianda Bawah 

tidak menentu, tidak membuat masyarakat memperkecil atau menambah 

pengeluarannya. Apabila pendapatan mereka tinggi maka pengeluaran untuk 

kebutuhan konsumsi mereka akan dapat tercukupi dengan baik,akan tetapi 

jika pendapatan mereka sedikit pengeluaran untuk kosumsipun hanya cukup 

untuk kebutuhan makan saja umumnya pengeluaran untuk konsumsi berkisar 

Rp 20.000-, (dua puluh ribu rupiah) perhari. Ini belum termasuk biaya 

pendidikan, kesehatan, serta pajak bumi dan bangunan, kendaraan bermotor 

dan lain-lain. 

Adanya peraturan tentang larangan pukat hela yang dikeluarkan 

oleh mentri kelautan memberikan dampak positif bagi para nelayan didesa 

Kalianda Bawah yang selama ini dirugikan oleh alat tangkap tersebut. 

Dengan adanya larangan tersebut pendapatan masyarakat nelayan menjadi 

meningkat, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pengeluran 

untuk konsumsi, kesehatan dan yang lainnya. 

c. Tingkat Pendidikan 

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan 

oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai 

kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap untuk melaksanakan 

tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. 



 

 

Masyarakat nelayan desa Kalianda Bawah jika ditinjau dari latar 

belakang pendidikan masih sangat rendah, dengan 50% lulusan SD, 30% 

SMP, dan 20% SMA.  

Dengan adanya aturan tentang larangan penggunaan pukat hela 

berdampak positif bagi masyarakat nelayan desa Kalianda Bawah, 

berkurangnya angka putus sekolah dan meningkatnya kualitas pendidikan. 

Dengan begitu anak-anak nelayan yang mempunyai keinginan bisa 

bersekolah setingginya bahkan hingga kejenjang SMA dan bahkan ke Strata 

Satu (S1) bisa terwujud dan menjadi kenyataan. Sehingga dapat 

meningkatkan taraf hidup keluarga mereka kelak. 

d. Tingkat Kesehatan 

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial 

yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomis. 

Indikator kesehatan yang menjadi komponen sejahtera yaitu terpenuhinya 

sandang, pangan dan kesehatan. 

Masyarakat nelayan desa Kalianda Bawah dalam pemenuhan gizi 

sudah tercukupi, hal ini terlihat dari kecukupan akan makanan yang 

dikonsumsi oleh masyarakat nelayan desa Kalianda Bawah. Kesehatan 

masyarakat juga terlihat dari keadan sanitasi yang sudah memadai seperti 

adanya sumur dan aliran air yang langsung dari pegunungan. Selain itu 

masyarakat didesa Kalianda Bawah dalam penangan ibu melahirkan sudah 



 

 

tidak menggunakan tabib atau dukun bayi, sehingga angka kematian bayi dan 

ibu hamil didesa Kalianda Bawah 99% tidak ada. 

Dengan adanya larangan pukat hela masyarakat nelayan dapat 

memenuhi kebutuhan konsumsi kesehatan mereka. Masyarakat nelayan yang 

memiliki gangguan kesehatan memilih berobat kepuskesmas atau rumah sakit 

terdekat. Beberapa masyarakat nelayan seperti keluarga diki, misja, dan irul 

untuk konsumsi kesehatan sudah terpenuhi dengan baik, pola makan juga 

terpenuhi dengan baik sehingga jarang ada keluarga nelayan yang sakit akibat 

asupan makanan. 

e. Tingkat Perumahan 

 Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) dikatakan perumahan yang 

dianggap sejahtera adalah rumah yang mempunyai dinding, atap dan lantai 

yang baik. Bangunan yang dianggap kategori sejahtera adalah luas lantainya 

lebih dari 10 m² dan bagian terluas dari rumah bukan tanah, status penguasan 

tempat tinggal milik sendiri. 

Masyarakat nelayan didesa Kalianda Bawah yang berasal dari luar 

daerah masih memilih untuk mengontrak rumah dibanding harus membuat 

rumah, dikarenakan alasan tertentu dan terutama karena penghasilan tidak 

pasti yang mereka proleh jika harus membeli rumah melalui KPR/pinjaman 

bank. 



 

 

Apabila dilihat dari indikator perumahan, masyarakat nelayan desa 

Kalianda Bawah belum dapat dikatakan sejahtera dikarenakan tempat yang 

masyarakat tinggali masih belum milik pribadi. 

Beberapa indikator kesejahteraan masyarakat yang sudah 

dijelaskan diatas, telah dijelaskan adanya larangan penggunaan pukat hela 

berdampak positif bagi masyrakat nelayan sekitar, kerena sudah terpenuhinya 

kebutuhan-kebutuhan masyarakat nelayan sekitar. Hal ini ditunjukan bahwa 

beberapa indikator-indikator kesejahteraan masyarakat yang ada sudah 

mencapai kriteria kesejahteraan masyarakat. Pada tingkat pendapatan dan 

pendidikan mengalami kenaikan, oleh kerena itu peran peraturan tentang 

larangan penggunaan pukat hela dapat membantu meningkatkan pendapatan 

demi perubahan kondisi ekonomi sehingga tercapailah kesejahteraan 

masyarakat. 

B. Pandangan Ekonomi Islam Tentang Larangan Penggunaan Pukat Hela 

Allah SWT dalam Al Qur’an banyak menyerukan manusia untuk 

mengamati alam semesta termasuk didalamnya laut, agar manusia berfikir 

sehingga mereka bisa mengambil manfaat darinya dengan menggunakan ilmu 

dan teknologi sekaligus dengan tuntunan dalam pengelolaanya agar manusia 

selalu terikat dengan aturan-aturan Alllah SWT. Dalam bidang pengelolaan 

perikanan hal-hal yang berkaitan dengan teknik evaluasi, kajian usaha, studi 

lingkungan, kapasitas kapal, perlindungan laut dll adalah termasuk dalam 

ilmu dimanusia boleh mengambil dan mempelajarinya dari sumber manapun. 

Akan tetapi mengenai konsep tentang kepemilikan laut, peruntukan laut, 



 

 

pengelolaan laut, dan kebijakan dalam pengelolaan adalah termasuk dalam 

ilmu yang harus diambil dari sumber Al-Qur’an dan As-sunnah. 

Menanggapi kebijakan-kebijakan perikanan yang telah kita lihat 

ternyata berdampak pada timbulnya berbagai permasalahan terutama 

kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat nelayan, dengan jelas Islam 

memberikan solusi yang nyata apabila dilaksanakan dengan baik dan benar 

dengan aturan Allah SWT akan menghasilkan kemaslahatan dan 

kesejahteraan. 

Oleh karena itu Kementerian Perikanan dan Kelautan, 

mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 

2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan 

Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine nets) berfungsi 

Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang 

yang tegas-tegas menyebutnya. Karena dalam Pasal 9  Undang-Undang 

Nomor 45 Tahun 2009 telah secara tegas disebutkan:  

(1) Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau 

menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan  

yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di  

kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara 

Republik Indonesia.  

(2) Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu 

penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan 

sumberdaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Menteri. 

Islam melarang umatnya berbuat zalim terhadap orang lain atau 

membuat aturan-aturan yang tidak adil dalam mencari harta, akan tetapi 

mendukung semua cara yang adil dan jujur dalam mendapatkan harta 



 

 

kekayaan. Manusia dianjurkan untuk mengelolanya dengan tetap 

memerhatikan kelestariannya. 

Hal tersebut telah dijelaskan didalam Al-Qur’an dalam surat Al-

A’raf ayat 85, surat Al-Qashash ayat 77 dan hadist : 

مِإ َّو ِإ َو ٰى  ْۡ قَو ۡيٗبۚا قَوالَو يَوٰى اُُۡن ُشعَو ۡديَويَو أَوخَو َو  هَو ۡيُ ٍُ  ۡٱبُُدّوْا ٱَهَّلل ٍَه  َو
ۡي  ِإ َوٰى ا  َوُ ن هِّم  قَوۡد ۥۖ هَو

فُْوْا  ّۡ بِّمُ ۡنۖ فَوأَو ي رَهَّلل َوٞة هِّم ۡتُ ن بَويٌِّم آءَو ۡي َو جَو َّو  ۡ  َو وىَو   ييَو ُسْوْا  ۡ وِإ َلَو تَوۡبخَو َّو    ٌَهَّللااَو  

ُدّوْا فِإي  َلَو تُۡفسِإ َّو ُُۡن  ۡيٞ   َهَّللُ ۡن  ِإى ُكٌتُن  ۡٱَو أَوۡشيَوآءَو  ِإُ ۡن خَو
َِوۚا ذَوٰى حِإ

ۡرضِإ بَوۡعدَو  ِإۡصلَوٰى

ٌِإييَو  ۡؤهِإ   ٨٥هُّ

Artinya :  “Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan 

saudara mereka, Syu´aib. Ia berkata: "Hai kaum ku, sembahlah 

Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. 

Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari 

Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan 

janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran 

dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di 

muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu 

lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang 

beriman". 

كَو َّو ۡبتَو ِإ  وتَوىٰى آ ءَو ُ  دَهَّللورَو ۡٱٓخِإ َو َوۖ  فِإيوَو يَو   لَهَّلِل يبَوكَو هِإ سَو ًَوصِإ َلَو تٌَو َّو يَواۖ   ًۡ ي   دُّ أَوۡحسِإ َّو  

آ أَوۡحسَويَو  وَو ُ كَو َلَو تَوۡب ِإ  ٱَهَّلل َّو  
ااَو   ِإ َوۡيكَوۖ ۡرضِإۖ  فِإي  ۡ فَوسَو

َو   ِإىَهَّلل  ۡٱَو بُّ  ٱَهَّلل  َلَو يُحِإ

ييَو  دِإ   ٧٧  ۡ ُوۡفسِإ

Artinya :  “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu 

melupakan bahagian mudari (kenikmatan) duniawi dan berbuat 

baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat 

baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) 

bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

berbuat kerusakan”. 



 

 

يْا  يْادٍه  أَوبِإي ٱَو عِإ دُ   َو ٌَواىِإ  بْايِإ   عْا رِإي  ِإ ُخدْا
يَو  و ْا ٌْاَُ   ُ  رَو ِإ  أَوىَهَّلل  ٱَو

لَو  ْْا  ُ لَهَّلل   ِإ  رَو رَو  َلَو  : قَوالَو  ّ لَهَّللنَو  ٱليَ   صَو َلَو   َو َو ورَو  َّو يْا ٌث  ] ِإ َو دِإ  حَو

سَويٌث  وٍُ  حَو َّو َ وبْايُ  رَو اجَو وُرقُطْاٌِإي هَو و دَهَّلل ا َّو يْاُ ُُوَو ٌَودوً، َّو َو وٍُ  ُهسْا َّو رَو ا ِإك َّو  هَو

طَهَّللأ فِإي َْو يْا  ُه ْا َو ً  و ْاُو وْا ّ ٱَو يَو  بْايِإ  ٱَو يْا  يَوحْا َِإ  ٱَو يِإ  أَوبِإيْا لَهَّلل  و ٌَهَّللبِإيِّم  ٱَو  صَو

َِإ   ُ  لَويْا لَهَّللنَو  ٱَو قَوظَو  َّو َو يْادٍه  أَوبَوا فَوأَو ْا عِإ ُ   َو ي طُُ  ٌث  َّو ََو ِّْم ُضَِوا يُقَو ضاً  بَوعْا [بَوعْا  

Artinya : Dari Abu Sa’id, Sa’ad bin Sinan Al Khudri 

radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu’alaihi 

wasallam bersabda : “Tidak boleh melakukan perbuatan 

(mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain 

“(Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni serta 

selainnya dengan sanad yang bersambung, juga diriwayatkan oleh 

Imam Malik dalam Muwattho’ secara mursal dari Amr bin Yahya 

dari bapaknya dari Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam, dia 

tidak menyebutkan Abu Sa’id. Akan tetapi dia memiliki jalan-jalan 

yang menguatkan sebagiannya atas sebagian yang lain). 

Ayat dan hadist tersebut mengungkapkan bahwa Islam melarang 

umatnya berbuat zalim terhadap orang lain atau membuat aturan-aturan 

yang tidak adil dalam mencari harta, akan tetapi mendukung semua cara 

yang adil dan jujur dalam mendapatkan harta kekayaan. Manusia 

dianjurkan untuk mengelolanya dengan tetap memerhatikan 

kelestariannya. 

Islam tidak memberikan kebebasan tanpa batas kepada manusia 

untuk mencari harta menurut cara apa saja yang dikehendaki, sebaliknya 

Islam memberikan cara-cara tertentu yang tidak membahayakan dan berguna 

bagi kesejahteraan masyarakat. Islam hanya membenarkan semua aturan 

produksi yang berdasarkan pada keadilan serta tidak mengancam pada 

kepentingan masyarakat umum. Hal yang menjadi kepedulian Islam adalah 



 

 

merealisasikan kemaslahatan manusia dan menghilangkan mudharat, serta 

memudahkan sarana hidup padanya. 

Oleh karena itu dalam pemanfaatan bumi ini tidak boleh semena-

mena dalam mengeksploitasinya. Pemanfatan sumber daya alam baik yang 

ada di laut, didarat maupun yang ada didalam perut bumi harus dilakukan 

dengan secara professional dan rasional untuk kebutuhan masyarakat banyak 

dan generasi penerus serta menjaga eksistensinya. Manusia perlu menyadari 

krisis multi dimensi dan bencana yang terjadi dibumi adalah karena ulah 

manusia itu sendiri. 

Berdasarkan penerapan peraturan pelarangan pukat hela, secara 

singkat dapat dikatakan bahwa pada dasarnya Islam memperbolehkan aktifita 

snelayan dalam mencari rezeki menggunakan jaring, selama tidak 

mengganggu dan merusak kepentingan makhluk lain. Hal yang menjadi 

kepedulian Islam Adalah menjaga keselarasan kehidupan antara alam dan 

manuisa. Manusia telah di untungkan dengan alam yang telah Allah sediakan, 

sehingga manusia wajib untuk menjaga kelestarian lingkungannya agar tidak 

mengganggu makhluk Allah yang lain. 

 



 

 

BAB V 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis data, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengaruh larangan penggunaan pukat hela terhadap pendapatan 

masyarakat nelayan antara lain adalah meningkatnya pendapatan nelayan 

dan meningkatkan kesejateraan masyarakat nelayan. Kesejahteraan 

masyarakat adalah suatu keadaan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar 

masyarakat baik melalui program-program yang diadakan pemerintah 

maupun kebutuhan dasar yang telah terpenuhi oleh usaha-usaha yang 

dilakukan masyarakat. 

2. Pandangan ekonomi Islam terkait larangan penggunaan pukat hela dilarang 

karena dapat mengganggu kelestarian alam bawah laut dan mahkluk lain 

yang ada di laut. Sedangkan larangan penggunaan pukat hela di desa 

Kalianda Bawah sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan sesuai 

dengan asas Islam karena dari aktivitas tersebut maka alam bawah laut dan 

makluk hidup yang ada dilaut bisa terjaga yang dampaknya akan dirasakan 

oleh masyarakat nelayan sendiri. 

 

 

 

 



 

 

B. Saran  

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran 

kepada beberapa pihak diantaranya : 

1. Kepada masyarakat Nelayan agar ikut berpartisipasi dalam menjaga 

kelestarian alam bawah laut dengan cara menggunakan alat tangkap sesuai 

dengan aturan yang diterapakan oleh pemerintah. 

2. Kepada Lembaga terkait agar lebih menganalisis kembali tentang program 

yang akan diberikan kepada masyarakat khususnya masyarakat Nelayan, 

dalam hal ini perlu adanya pendataan langsung kemasyarakat sehingga 

tidak hanya berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), perlu 

adanya koordinasi antara pihak PPI BOM Kalianda dengan dinas 

perikanan dan kelautan Kabupaten Lampung Selatan. 

3. Kepada Akademisi untuk dapat melanjutkan penelitian selanjutnya karena 

masih banyak masalah yang belum dikaji khusus dalam bidang ekonomi.  
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