
Selayang pandang: 

NELAYAN KECIL DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA  

SERTA IMPLIKASINYA 

 

Salah satu tujuan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia yang 

selanjutnya ditulis Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah 

untuk mempermudah perizinan berusaha, tidak terkecuali di sektor kelautan dan perikanan. 

Pasal 26 ayat (2) Bab III bagian Keempat Paragraf 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja menyatakan: Jenis usaha Perikanan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terdiri dari usaha: 

a. penangkapan Ikan;  

b. pembudidayaan Ikan;  

c. pengangkutan Ikan;  

d. pengolahan Ikan; dan  

e. Pemasaran Ikan. 

Jenis usaha perikanan tangkap yang menggunakan kapal perikanan, terdapat tiga 

komponen pelaku usaha, yaitu Pemilik atau Operator dan Nakhoda kapal perikanan yang 

mempunyai mempunyai tanggung jawab tentang perizinan berusaha. Sesuai Pasal 27 Ayat 

(1) Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja: Mencantumkan “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal 

penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan 

ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas 

wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”.  

Pada kenyataannya dalam setiap tindak pidana perikanan di Wilayah Pengelolaan 

Perikanan Negara Republik Indonesia  ( selanjutnya ditulis WPPNRI ), hampir seluruhnya 

yang menjadi Terdakwa adalah Nakhoda. Hal ini beralasan karena Nakhoda sebagai orang 

yang paling bertanggung jawab terhadap olah gerak kapal selama dalam pelayaran maupun 

saat penangkapan ikan, termasuk penentuan waktu dan tempat atau titik koordinat 

penangkapan, kecepatan mesin maupun haluan kapal perikanan semua ditentukan oleh 

Nakhoda, sehingga wajar bila Nakhoda ditetapkan sebagai Terdakwa perkara tindak pidana 

penangkapan ikan. Meskipun Nakhoda dibebani tanggung jawab terhadap segala hal yang 

terkait dengan penangkapan ikan tetapi kebanyakan Nakhoda bukanlah seorang majikan 

atau pemilik/operator kapal perikanan, ia hanyalah seorang Nelayan yang dipekerjakan oleh 

pemilik atau operator kapal perikanan untuk memimpin pelayaran atau penangkapan ikan, 



dan banyak yang hanya berpendidikan Sekolah Dasar serta mendapat upah dengan sistem 

gaji atau bagi hasil untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.  

Sebagai seseorang yang dipekerjakan oleh pemilik atau operator kapal, status 

Nahkoda adalah sebagai Nelayan pekerja yang mata pencaharian menangkap ikan dengan 

menggunakan kapal untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, menurut ketentuan 

Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, keadaan semacam ini 

disebut Nelayan Kecil dan mempunyai beberapa pengecualian dalam penerapan hukum. 

Sesungguhnya siapa yang dapat digolongkan sebagai Nelayan Kecil?. Pengertian Nelayan 

Kecil terdapat pada Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan 

yaitu “orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari hari”. 

Kemudian rumusan Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang 

Perikanan diubah dengan  Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sehingga pengertian 

Nelayan Kecil menjadi “orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan 

ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal 

perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT)” 

Berlakunya Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 

mengubah pengertian Nelayan Kecil menjadi “orang yang mata pencahariannya 

melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik 

yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal 

penangkap Ikan”. 

Perubahan pengertian Nelayan Kecil pada Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 

2020 tentang Cipta Kerja dengan tanpa menyebutkan ukuran kapal yang digunakan untuk 

menangkap ikan, seringkali menimbulkan perdebatan karena multi tafsir. Jika parameter 

Nelayan Kecil hanya menitik beratkan pada unsur “ orang yang mata pencahariannya 

melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari” maka 

apakah dapat disebut sebagai Nelayan Kecil jika ada seorang Nakhoda (sebagai nelayan) 

yang tidak memiliki kapal tetapi kemudian bekerja pada sebuah perusahaan yang cukup 

besar, kemudian diperkerjakan oleh majikannya sebagai Nakhoda kapal perikanan dengan 

ukuran 100 (seratus) gross tonage dan benar bahwa pekerjaan itu sebagai satu-satunya 

mata pencahariannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, apakah hal demikian 

dapat digolongkan sebagai Nelayan Kecil. Jika keadaan semacam ini disebut sebagai 



Nelayan Kecil jelas menguntungkan pihak perusahaan karena apabila terjadi pelanggaran 

hukum berlaku hal-hal antara lain:  

1. Nelayan Kecil Bebas menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan 

Republik Indonesia (vide Pasal 61 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang 

Perikanan), kebrlakuanya akan menimbulkan pertanyaan “apakah seorang nelayan 

kecil sebagai Nakhoda kapal perikanan yang mempunyai ukuran lebih dari 100 

(seratus) Gross tonage diperbolehkan menangkap ikan di seluruh Wilayah Pengelolaan 

Perikanan Republik Indonesia?”. 

2. Nelayan Kecil tidak diwajiban mematuhi ketentuan mengenai sistem pemantauan 

kapal perikanan (vide Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009), 

menjadi masalah; ““bagaimana jika seorang yang benar-benar sebagai Nelayan dan 

mata pencahariannya menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari 

dengan cara menjadi Nakhoda kapal perikanan berukuran lebih dari 100 (seratus) 

Gross tonage dan mempunyai peralatan canggih,apakah diperbolehkan tidak 

memasang sistem pemantau, tentu hal ini merugikan karena dengan tidak memasang 

sistem pemantau kapal, maka tidak bisa dideteksi keberadaan kapal tersebut ?”. 

3. Nelayan Kecil tidak wajib memiliki Surat Laik Operasi yang selanjutnya ditulis SLO 

sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Nomor 1 tahun 2017 tentang SLO, akan timbul masalah jika hal ini diterapkan terhadap 

Kapal Perikanan yang berukuran besar misal lebih dari 100 (seratus) gross tonage yang 

di Nakhodai oleh seorang Nelayan yang mata pencahariannya menangkap ikan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari padahal SLO sangat diperlukan untuk 

mengetahui kelengkapan syarat teknis dan administrasi kapal perikanan, dengan 

mengajukan permohonan penerbitan SLO maka akan diketahui pula tentang manivest 

kapal, alat tangkap, jumlah dan asal awak kapalnya.  

Kesimpulan dan Saran: 

1. Kesimpulan: Dengan berlakunya Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja maka pengertian Nelayan Kecil tidak lagi menggunakan ukuran kapal yang 

digunakan sehingga berpotensi terjadi perbedaan penafsiran mengenai pengertian 

Nelayan Kecil serta dalam penerapan hukumnya dapat menguntungkan koorporasi 

namun sesungguhnya Negara dirugikan.  

2. Saran: Untuk menafsirkan pengertian Nelayan Kecil selain mempertimbangkan 

tentang mata pencaharian Terdakwa sebagai nelayan penangkap ikan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari, juga harus dipertimbangkan mengenai teknis dan ukuran 



kapal serta alat tangkap yang digunakan, bahkan agar lebih komperhensif bila perlu 

dipertimbangkan juga tentang kesaksian perilaku dan gaya hidup Terdakwa, hal ini tidak 

mudah karena memerlukan kelengkapan keterangan para saksi di sekitar tempat 

tinggal Terdakwa. 
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