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KATA PENGANTAR 

 Bismillahirrahmanirrahim, 

Assalamu`alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh, 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT,karena berkat rahmat dan 

karuniaNya atas tersusunnya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat Nelayan dan Sosialisasi  Bantuan Hukum dalam Pengelolaan Sumberdaya 

Perikanan yang berkelanjutan di Kota Mataram dan  Kabupaten Lombok Barat.  

. 

Laporan ini disusun sebagai bahan referensi dan memberikan gambaran tentang 

Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kota Mataram dan Lombok Barat. 

 Maksud dilakukan Kegiatan ini adalah sebagai Implementasi dari  Undang-Uandang 

Nomor : 7 Tahun 2016, tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, pembudidaya 

ikan dan petambak garam. Sehingga perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas agar 

dapat memahami tentang hak-hak dan kewajibannya didalam mengelola Sumberdaya 

Perikanan yang berkelanjutan khusus di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Terima kasih kepada semua pihak yang  telah mendukung penyusunan Laporan  

Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kota Mataram dan Lombok Barat, 

kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk  perbaikan dan 

penyempurnaan di masa mendatang. 

Demikan  kami sampaikan,  semoga dapat  bermanfaat bagi semua stakeholder, 

terima kasih. 

           Wassalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh 

                   Mataram, 30  Agustus  2018 

                 Penyusun, 

 

 

 

ASFIN, S.Sos. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I. 1. Latar Belakang  

Sebagai Provinsi kepulauan, Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki 

potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar.  Dengan 

luas perairan laut sebesar 29.159,04 km2 (59,13 %) yang lebih luas dari 

wilayah daratannya yang sebesar  20.153,15 km2 (40,87 %), Provinsi NTB 

mempunyai ekosistem perairan yang terbilang lengkap seperti perairan 

laut pelagis, laut demersal, ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang 

kaya akan terumbu karang, padang lamun, mangrove hingga perairan 

umum yang berlimpah Sumberdaya Perikanan dan Kelautan. Berdasarkan 

potensi Sumberdaya tersebut diatas, maka sudah sewajarnya jika sektor 

Kelautan dan Perikanan dijadikan sebagai salah satu prime mover 

pembangunan ekonomi terutama dalam rangka mewujudkan visi Presiden 

Republik Indonesia yang menyatakana bahwa laut adalah masa depan 

bangsa serta tiga pilar pembangunan Nasional yaitu: Kedaulatan 

(sovereignty), keberlanjutan (sustainability) dan Kesejahteraan 

(prosperity). Pengendalian upaya penangkapan adalah salah satu pendekatan 

pengelolaan Sumberdaya Perikanan dengan tujuan pengelolaan dan  

pemanfaatan dalam jangka panjang atas Sumberdaya Perikanan secara 

berkelanjutan. Pelarangan jenis alat tangkap tertentu dapat dilakukan secara 

permanen atau sementara waktu, yang dilakukan untuk melindungi Sumberdaya 

ikan dari penggunaan alat tangkap yang merusak atau destruktif, atau 

pertimbangan lain yang bertujuan untuk melindungi nelayan 

kecil/tradisional.Cara-cara penangkapan ikan yang dewasa ini sudah lazim 

dilarang adalah penangkapan ikan dengan menggunakan racun dan bahan 

peledak.Tingginya intensitas kasus tindak pidana Kelautan dan Perikanan di 

Provinsi NTB sejak tahun 2015-2017 sebanyak 55 kasus, dan telah dijutuhi Vonis 

Pengadilan sebanyak 48 kasus, sedangkan 7 kasus dalam bentuk P21. 

Berdasarkan Undang-Undang nomor : 7 tahun tahun 2016 tentang 

perlindungan Nelayan, Pembudidaya ikan dan petambak garam telah 

diatur dalam pasal 12 poin (2). Huruf h.fasilitasi dan bantuan Hukum. 
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Maka dipandang perlu untuk meningkatkan Kapasitas pemahamannya 

terhadap Advokasi dan Hukum melalui Pemberdayaan dengan tema 

“PENGGUNAAN ALAT PENANGKAP IKAN YANG MERUSAK KELESTARIAN 

SUMBERDAYA IKAN” 

Permasalahan kerusakan sumberdaya Perikanan yang disebabkan oleh 

para pengguna perairan setempat, semakin meningkat oleh karena 

adanya undang-undang Nomor :31 tahun 2014, tentang Pemerintahan 

yang menyerahkan tanggung jawab pengelolaan 0-12 mil, kepada 

Pemerintah Provinsi, Sehingga Kabupaten/Kota tidak berwenang atas 

pengawasan tehadap Sumberdaya Perikanan dan perairan laut disekitar 

wilayahnya. 

1.2. Tujuan 

         1). Pemberdayaan masyarakat nelayan dan Sosialiasi bantuan hukum 

adalah untuk memberikan pemahaman tentang Pengelolaan 

Sumberdaya Perikanan yang bertanggung jawab sesuai dengan 

undang-undang Nomor 45 tahun 2009 perubahan atas undang –

undang nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan. 

2). Menumbuhkan kembangkan masyarakat nelayan secara individu 

maupun kelompok dalam pengertiannya terhadap pelanggaran 

hukum dan dampaknya. 

1.3.  Sasaran  

1).Adanya kelompok masyarakat yang sadar hukum dan menurunnya 

tingkat pelanggaran hukum agar masyarakat nelayan tidak 

menggunakan alat-alat  penangkapan ikan dapat merusak 

sumberdaya ikan dan ramah lingkungan dalam pengelolaan 

Sumberdaya Perikanan yang berkelanjutan. 

2).Terbentuknya Kemandirian masyarakat nelayan dalam pemahaman 

terhadap Advokasi dan Hukum, dan tumbuhnya kesadaran 

masyarakat nelayan dalam pengelolaan Sumberdaya Perikanan 

yang bertanggung jawab. 
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   BAB II 

PEMBAHASAN 

2.1. PENGGUNAAN ALAT PENANGKAP IKAN YANG DIANGGAP MELAKUKAN 

PENGERUSAKAN 

Nelayan kecil yang bermata pencaharian dan mengggatungkan hidupnya 

sebagai penangkap ikan,mereka sering mendapatkan persoalan hukum 

yang berkaitan dengan maraknya penggunaan alat penangkapan ikan yang 

dianggap melanggar dan terjadinya pengerusakan terhadap kelestarian 

sumberdaya ikan dan lingkungannya, seperti kasus penangkapan ikan 

yang menggunakan bahan peledak,potasium dan pukat helatrawls, dan 

merupakan kegiatan yang melanggar pasal 8 ayat 1 jo pasal 84 ayat 1 

Undang-undang nomor : 45 tahun 2009 perubahan atas undang –undang 

nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Menurut data statistik dan 

Informasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 

bahwa kasus tindak pidana yang terjadi sepanjang tahun 2015-2017 

sebanyak 55 (lima puluh lima) kasus, P21 sebanyak 7 kasus dan telah 

dijatuhi vonis pengadilan sebanyak 48 kasus dantermasuk 19kasus 

penggunaan bahan peledak. Jadi banyak diantara sebagian Nelayan 

terjerat hukuman kurungan penjara selama 3-6 bulan. Maka menimbulkan 

persoalan baru dalam Keluarga Nelayan yang berdampak pada masalah 

sosial ekonomi seperti jaminan dan biaya hidup untuk anak dan isterinya 

ketika Nelayan tersebut menjalani proses hukuman penjara. Selain 

menjelaskan tentang data dan fakta terjadinya beberapa kasus yang 

pernah terjadi dibeberapa lokasi, juga diuraikan tentang sanksi atas 

pelanggaran seperti yang tertuang dalam Undang-Undang tersebut diatas, 

danjuga menjelaskan Undang-undang nomor 7 tahun 2016 tentang 

Perlindungan Nelayan ,Pembudidaya dan Petambak garam pada pasal 12 

Strategi perlindungan pont g, jaminan keamanan dan keselamatan; dan h, 

fasilitasi dan bantuan hukum. 
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2.2. PROSES KEGIATAN PEMBERDAYAAN. 

Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada 4 (empat) lokasi yang berbeda  

yaitu diKota Mataram sebanyak 1 (satu) kelompok dengan jumlah 

anggot sebanyak 10 (sepuluh) orang dan Kabupaten Lombok Barat 

sebanyak 9 (Sembilan) Kelompok  dengan jumlah peserta sebanyak 90 

(sembilan puluh) orang. sehingga jumlah peserta yang ikut dalam 

kegiatan pemberdayaan dan sosialisi hukum sebanyak 100 (seratus) 

orang.  

 Adapun kegiatan pendampingan diawali dengan pemaparan materi dan 

dilanjutkan dengan diskusi dan juga menggali informasi yang terkait 

dengan pengelolaan pesisir dan laut serta tingkat pemahamannya, dan 

yang terpenting peran semua stakeholder agar dapat mencegah 

terhadap tingkat pelanggarannya. Selama kegiatan pemberdayaan 

berlangsung dilakukan dengan pemaparan materi yang diselingi dengan 

diolog dan diskusi dua arah yang barkaitan dengan berbagai 

permasalahan hukum dan non hukum yang merupakan isu-isu yang 

sama dari masing-masing lokasi, dan mereka merasakan bahwa sebuah 

kebutuhan akan informasi yang sangat penting dalam pengelolaan 

sumberdaya Perikanan berkelanjutan, sehingga pertanyaan yang 

barkaitan dengan hal-hal tersebut sbb : 

1. Pertanyaan dari Masyarakat tentang Pemberdayaan. 

Jelaskan tentang Pemberdayaan Masyarakat dan kaitannya dengan 

Advokasi dan bantuan hukum serta manfaat yang dapat dirasakan 

oleh mesyarakat Nelayan ? 

 

1. Jawaban dari Narasumber  

Pemberdayaan Masyarakat dan bantuan hukum kepada masyarakat adalah  

merupakan suatu transformasi sosial dalam masyarakat sipil dengan semua 

pendekatan dan program harus ditujukan untuk peningkatan kapasitas, 

kesadaran kritis (pemberdayaan) masyarakat dan  kontekstual. Berdasarkan 

Undang-undang nomor :16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, dan 
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bahwa masyarakat berhak untuk mendapakan Bantuan Hukum 

untuk diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi 

masalah hukum, dantelah diatur dalam Undang-undang  nomor : 18 

tahun 2003 tentang Advokat. Jadi keberadaan bantuan hukum dan 

Advokasi dalam pemberdayaan menjadikan masyarakat mandiri dan 

mempunyai kemampuan dalam memahami untuk menggali 

sumberdaya lokal yaitu Sumberdaya Manusia dan Sumberdaya alam. 

Juga kaitannya dengan Pemberdayaan masyarakat Nelayan telah 

diatur dalam pasal 12 ayat 1 huruf h. Fasilitasi dan bantuan 

hukumsesuai Undang-Undang nomor.7 Tahun 2016 tentang 

Perlindungan Nelayan, Pembudidaya ikan dan petambak garam, 

danPeraturan Pemerintah nomor 50 Tahun 2015  tentang 

Pemberdayaan Nelayan kecil dan Pembudidaya-ikan kecil.   Jadi salah 

satu kegiatan yang kita lakukan sekarang merupakan bentuk dari 

Pemberdayaan dimaksud. Sedangkan manfaatnya bagi nelayan adalah 

memberikan bantuan hukum dan advokasi secara Cuma-cuma.Juga 

diharapkan masyarakat menjadi paralegal dalam menyelesaikan permasalahan 

hukum non hukum secara mandiri seperti pada tabel terlampir. 

 

2. Pertanyaan dari Masyarakat tentang peraturan dan penegakan 

hukum. 

Masyarakat Nelayan yang berada di Kawasan pesisir pada umumnya 

telah menyadari tentang pelanggaran atas penggunaan alat 

penangkap ikan  yang dilarang menurut peraturan dan undang-

uandangyang berlaku. Namun belum memahami secara mendalam 

mengenai dampak dari pelarangan terhadap penggunaan alat 

penangkap ikan yang merusak kelesatrian lingkungan sumberdaya 

ikan, dan bagaimana proses pemulihan dan pertumbuhan serta 

fungsi terumbu karang sebagai tempat bertelurnya dan tempat 

berlindungnya berbagai macam jenis ikan. 
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2. Jawaban dari Narasumber 

Sumberdaya Perikanan adalah Sumberdaya yang dapat pulih 

(renewable) yang berarti bahwa apabila tidak terganggu, maka 

secara alami kehidupan akan terjaga keseimbangannya, dan akan 

sia-sia bila tidak dimanfaatkan. Akan tetapi bila pemanfaatannya 

sering dikenal sebagai tangkapanikan berlebih (overfishing). Untuk 

menghindari kemungkinan terjadinya kondisi tangkap lebih maka 

perlu adanya aturan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan yang 

bertanggung jawab. Apabila pemanfaatannya tidak seimbang 

dengan daya pulihnya, maka sumberdaya tersebut dapat 

terdegradasi dan terancam kelestariannya, seperti rusaknya 

terumbu karang, oleh karena terumbu karang merupakan tempat 

bertelur dan bekembang biaknya ikan. Jadi proses pemulihan dan 

pertumbuhannya kembali memakan waktu lama, berkisar antara 1-2 

cm pertahun. Jadicara-cara penangkapan ikan yang dewasa ini 

sudah lazim dilarang adalah penangkapan ikan dengan 

menggunakan racun/potasium dan bahan peledak merupakan 

perbuatan Pengerusakan terhadap Sumberdaya ikan dan 

lingkungannya. Maka diaturdalam pengendalian terhadap 

pengelolaannya seperti tertuang dalam Undang-udang nomor 45 

tahun 2009 tentang Perikanan, dengan tujuan agar dijaga 

keseimbangannya dan dilestarikan untuk Pengelolaan Sumberdaya 

Perikanan yang berkelanjutan. Sedangkan bagi masyarakat yang 

melanggar dikenakan sanksi dengan ketentuan pidana bagi pelaku 

penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak diatur 

dalam pasal 84 ayat (1) rumusannya sebagai berikut: “Setiap orang 

yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik 

Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan 

ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan 

peledak, alat/dan atau cara, dan/atau bangunan yang dapat 
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merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan 

dan/atau lingkungannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat 

(1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun 

dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua 

ratus juta rupiah).” 

Jadi dengan besarnya sanksi tersebut bagi pelaku 

pelanggaransangat berat penderitaanya, termasuk menimbulkan 

persoalan sosial dan ekomomi dalam keluarganya. Sehingga 

diharapkan kepada Bapak-bapak nelayan dan pemuda-pemuda 

nelayan agar dapat menyadarinya atas perbuatan yang melanggar 

hukum dalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan 

bahan dan peralatan yang dilarang. Apalagi sekarang bapak-bapak 

nelayan diberikan polis ansuransi Jiwa dari Pemerintah, dan jika 

terjadi kecelakaan dilaut, maka diberikan santunan, akan tetapi jika 

kecelakaannya dalam kondisi sedang dalam keadaan pelanggaran 

hukum, maka tidak akan dibayarkan santunan ansuransinya.Juga 

seperti pelarangan terhadap penggunaan alat penangkap ikan 

seperti pukat hela (trawls) atau Centrang melanggar Permen KKP 

nomor :2 /PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat.  

Namun itu hanya berlaku bagi kapal-kapal penangkapa ikan diatas 

10 GT, dan tidak berlaku bagi nelayan kecil seperti di Kota Mataram 

dan Kabupaten Lombok Barat. Juga Penggunaan Kompresor yang 

akan bisa merusak kehidupan manusia, yang akan bisa merusak dan 

mengganggu  kelangsungan kehidupan biota laut, (terumbu karang) 

atau menggunakan potasium.Bagi masyarakat pelanggar undang 

undang dengan sangsi dan dendanya mulai  Rp. (2) juta sampai Rp. 

500 juta, dan pidana 1 tahun sampai  5 tahun kurungan penjara. 

Maka semua tindakan atas pelanggaran tersebut termasuk dalam 

Pengertian Illegal, Unrepted, Unreported(IUU) Fishing.Sekarang 

sedang diterapkan oleh Kemen KKP-RI. 
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3. Pertanyaan dari Masyarakat tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan 

Perikanan (KUSUKA) 

Bagaimana prosedur untuk mendapatkan kartu KUSUKA? dan apa 

manfaatnya? 

‘   3. Jawaban dari Narasumber  

Untuk Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) adalah 

kartu pengganti Kartu Nelayan yaitu berdasarkan Peraturan Menteri KP-

RI nomor : 39 tahun 2017 pasal 3 ayat 2 yaitu Pelaku Usaha 

sebagaimana pada ayat (1) meliputi:  a. Nelayan terdiri atas Nelayan 

kecil, Nelayan tradisional, Nelayan buruh, dan Nelayan pemilik; b. 

Pembudi Daya Ikan terdiri dari Pembudi Daya Ikan kecil, penggarap 

lahan, dan pemilik lahan; c. Petambak Garam terdiri atas Petambak 

Garam kecil, penggarap tambak garam, dan pemilik tambak garam; d. 

Pengolah Ikan; e. Pemasar Perikanan; dan f. Penyedia Jasa Pengiriman 

Produk Kelautan dan Perikanan.Jadi untuk proses perolehannya hanya 

menukarkan kartu nelayan yang ada, dan sekarang sedang dalam tahap 

sosialisasi, dan manfaatnya kartu KUSUKA adalah untuk memudahkan 

dalam mengidentifikasi dan memberikan pelayanan serta pembinaan 

kepada pelaku usaha dimaksud. Berdasarkan Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016, tentang Program 

jaminan perlindungan atas risiko Nelayan, Pembudi Daya Ikan. Untuk 

nilai santunan untuk kecelakaan akibat aktivitas penangkapan 

ikansejumlah Rp.200.000.000 apabila menyebabkan kematian, 

Rp.100.000.000 apabila menyebabkan cacat tetap, dan Rp.20.000.000 

untuk biaya pengobatan. Sedangkan untuk santunan kecelakaan akibat 

selain melakukan aktivitas penangkapan ikan, diberikan manfaat 

perorang dan penyebabnyak kematian selain kecelakaan/kematian 

alami sejumlah Rp. 160.000.000, dan mengalami cacat tetaps sebanyak 

Rp.100.000.000, dan untuk biaya pengobatan sebesar Rp.20.000.000. 
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Jadi untuk sementara hanya berlaku untuk ansuransi Jiwa saja, 

sedangkan untuk kapal dan peralatannya belum ada, nama kantor 

Ansuransi JASINDO.  

Akan tetapi, jika bapak-bapak nelayan terjadi kecelakaan di laut 

yang disebakan oleh karena ikut terlibat dalam pelanggaran 

hukum, seperti, penggunaan alat penangkap ikan yang merusak 

sumberdaya perikanan (potasium dan bom ikan), maka tidak 

akan diberikan santunan ansuransinya. 

 

4. Pertanyaan dari masyarakat tentang masalah hukum dan non hukum. 

Apa yang dimaksud dengan penanganan masalah hukum dan non 

hukum dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan yang berkelanjutan. 

‘4. Jawaban dari Narasumber. 

Penyelesaian berbasis Fakta dan Solusi: para pihak hendaknya 

memahami bahwa setiap kasus sengketa harus didasarkan pada fakta 

dan kebenaran sebagai dasar untuk menemukan solusi atas 

permasalahan. Menghindari praduga dan kecurigaan yang tidak 

didasarkan peristiwa, pengalaman, pengetahuan dan fakta dilapangan. 

Penyelesaian yang dibangun tidak cukup hanya menelusuri fakta 

sebagai landasan menemukan kebenaran tetapi lebih diarahkan untuk 

menemukan solusi keluar dari permasalahan.  
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                        BAB  III 
        

      WAKTU DAN TEMPAT  PELAKSANAAN. 
 

Pemberdayaan masyarakat dan sosialisasi bantuan hokum yang telah 

dilaksanakan pada 4 (Empat) lokasi dengan jumlah peserta sebanyak 100 

(seratus) orang, dapat dilihat pada tabel berikut  :  

 

Tabel : 1 Lokasi Tempat dan waktu pelaksanaan 

 

No 

 

Lokasi 

Tanggal 

 

Pelaksanaan 

Jumlah 
Kelompok 

Nelayan  

Jumlah 
Peserta 

(Orang) 

Nama 
Koordinator  

Kelompok 

1 2 3 4  5 

1. Kuranji Bangsal 

Desa Kuranji 

Dalam Lb.Api 

Lombok Barat. 

 

09 Mei 2018 

 

3 

 

30 

 

Ye Umar 

2. Kampung Kongo 

Desa Meninting  

Lombok Barat 

10 Mei 2019 
 

3 

 

30 

 

Zulpadil 

3. Pondok Prasi 

Ampenan Utara 

Kota Mataram. 

12 Mei 2019 1 10 H.Djufri. 

4. Taman Ayu 

Gerung Lombok 

Barat 

11 Agutus 

2019 
3 30 Juni 

 

 

 

Jumlah 
 

 

10 

 

100 
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BAB IV 

HASIL PELATIHAN PENGISIAN FOMAT PENANGANAN KASUS HUKUM FORMAL DAN NON FORMAL. 
Tabel 2 : Penanganan masalah hukum berbasis Fakta dan Solusi 

Jenis  Kasus  
Proses 
Penanganan 

Siapa saja yang terlibat Fakta Solusi Keterangan  

Penggunaan bahan 
Peledak (bom ikan) 
dan Potasium. 

 Lapor kepada 
pihak yang 
berwajib. 

1.Ketua Kelompok 
masyarakat pengawas 
(POKWASMAS) Perikanan 

 Foto atau barang 
bukti dan saksi. 

Proses pengadilan Dulu pernah 
terjadi. 

2. Petugas/Penyidik      

Penggunaan 
Kompresor untuk 
Menyelam. 

 Lapor kepada 
pihak terkait. 1.Ketua Kelompok 

masyarakat pengawas 
(POKWASMAS) Perikanan 

Foto atau barang 
bukti dan saksi. 

Ditangani polisi Belum pernah 
terjadi. 

2. Petugas.      

Pengambilan terumbu 
Karang dan Tebang 
Pohon Bakau 
(Mangrove). 

 Lapor kepada 
Kepala 
Dusun/Desa 
setempat. 

1.Ketua Kelompok 
masyarakat pengawas 
(POKWASMAS) Perikanan, 
Kepala Dusun, Kepala Desa. 

Foto atau barang 
bukti dan saksi. 

Ditangani instansi 
terkait. 

Dulu pernah 
terjadi. 

  2. Petugas     

Pengambilan benih 
lobster 

Lapor kepada 
pihak yang 
berwajib 

1.Ketua Kelompok 
masyarakat pengawas 
(POKWASMAS) Perikanan 

Foto atau barang 
bukti dan saksi. 

Ditangani polisi. Tidak pernah 
terjadi. 

    2. Petugas/Penyidik      
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Tabel.3. Penanganan masalah non hukum berbasis Fakta dan Solusi 

Jenis  Kasus  Proses Penanganan 
Siapa saja yang  
Terlibat 

Fakta Solusi Keterangan  

Jaring rusak/hanyut 
ditabrak oleh kapal2 
besar 

Lapor kepada pihak 
yang berwajib dan 
mendatangi di 
Pelabuhan Lembar. 

1.Ketua Kelompok masyarakat 
pengawas (POKWASMAS) 
Perikanan/atau ketua kelompok 
nelayan. 

 Foto atau 
barang bukti 
dan saksi. 

Berdamai/dapat  
ganti rugi dari pihak 
kapal. 

Hanya dapat ganti dari 
kapal2 yang akan 
berlabuh di Pelabuhan 
Lembar, namun yg ke 
arah barat/surabaya 
sulit utk tempat 
mengadu. 

2. Petugas     

Perahu pecah atau 
hanyut 

 Lapor kepada pihak 
Kepala Dusun/Desa. 

1.Ketua Kelompok masyarakat 
pengawas (POKWASMAS) 
Perikanan/atau ketua kelompok 
nelayan. 

Foto atau 
barang bukti 
dan saksi. 

tidak ada Tidak pernah terjadi. 

2.Instansi terkait     

Melewati zona 
konsrvasi/budidaya 
mutiara 

Lapor pada pihak yg 
bertanggung jawab. 

Penanggung jawab mutiara/pihak 2 
terkait 

tiadak ada Diizinkan pernah terjadi di 
Sekotong. 

        

Tambat labuh perahu 
didepan 
hotel/restoran, 

Lapor pada pihak yg 
bertanggung 
jawab/pemilik 
hotel/restoran. 

Penanggung jawab pihak 
Hotel/pihak 2 terkait 

 Dialog dengan 
instansi terkait. 

diizinkan oleh pihak 
hotel/restoran 

Tidak pernah terjadi 

        

Pembuangan 
sampah/plastik ke 
laut. 

Kesadaran individu 
akan kebersihan 
lingkungan 

 Semua masyarakat Adanya tempat 
pembuangan 
khusus plastik.  

akan dicoba 
diterapkan, plastik 
ditanam/dibakar. 

Perlu ada pihak yang 
peduli plastik. 
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BAB V 

          KESIMPULAN 

 

1) Bahwa sesuai dengan undang-undang Nomor : 23 tahun 2014, 

tentang Pemerintahan, maka untuk pengawasan pengelolaan 

sumberdaya sumberdaya perikanan diperairan laut dari 

Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada Provinsi 0-12 mil, 

maka untuk mengurangi tingkat pengerusakan lingkungan 

Sumberdaya Perikanan oleh masyarakat neleyan setempat, 

sehingga perlu ditingkatkan sosialisasi tentang kesadaran hukum 

dan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya 

Perikanan bertanggung jawab.  

 

2) Adanya pemberdayaan masyarakat dan Sosialisasi bantuan 

hukum ini, merupakan kegiatan bersifat pembelajaran 

(Educations of Public ) bagi masyarakat nelayan di Kota Mataram 

dan Lombok Barat, untuk memahami sebab akibat dan sanksi 

hukum terhadap penggunaan alat penangkap ikan yang merusak 

sumberdaya perikanan dan biota laut, dalam Pengelolaan 

Sumberdaya Perikanan yang berkelanjutan.  

 

 

3) Kelompok Masyarakat nelayan di Kota Mataram dan Lombok 

Barat, menyambut baik atas kegiatan pemberdayaan ini, dan 

pada tahun-tahun sebelumnya tidak pernah diadakan, serta 

diucapkan terima kasih kepada PBH Kawal Keadilan, atas 

pendampingan dan bantuan hukum, dan bersedia untuk 

mendampingi masyarakat nelayan. 
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BAB VI 

                            PENUTUP 

 

Demikian Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan 

Sosialisasi Bantuan Hukum dalam Pengelolaan Sumberdaya 

Perikanan yang berkelanjutan di Kota Mataram dan  Kabupaten 

Lombok Barat atas dukungan dari PBH Kawal Keadilan, kami 

sampaikan, dan atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan 

terima kasih. 

   

             Pelaksana, 
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FOTO KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN 

 

Pemberdayaan dan Sosialisai  di Pondok Prasi Ampenan Utara Kota Mataram. 
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Pemberdayaan dan Sosialisai  di Dusun Kongo Desa Meninting 
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Pemberdayaan dan Sosialisai  di  Desa Kuranji Dalam 
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Pemberdayaan dan Sosialisai  di  Desa Taman Ayu 
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Pemberdayaan dan Sosialisai  di  Desa Taman Ayu. 

 

 

 

 

 


