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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia 

yang terdiri dari 17.499 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km2 

dari total luas wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km2. Wilayah Indonesia 

terdiri dari lautan dengan luas wilayah 3,25 juta km2,  Zona Ekonomi 

Eksklusif (ZEE) seluas 2,55 juta km2, sedangkan daratan hanya memiliki 

luas sekitar 2,01 juta km2. Penetapan Negara Indonesia sebagai negara 

kepulauan sekaligus negara maritime telah tertuang pada UNCLOS 1982 

(United Nations Convention On The Law Of The Sea).1    

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk memanfaatkan 

sumber daya alam yang ada, salah satunya yaitu sektor peikanan dan 

kelautan. Perikanan Indonesia merupakan yang terbesar ketiga di dunia, 

baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Berdasarkan data 

dari Kementrian Kelautan dan Perikanan, produksi Perikanan tangkap di 

Indonesia sebanyak 7,53 juta ton per tahun 2019, terdiri atas 92,68% hasil 

produksi perikanan tangkap dan sisanya sebesar 7,32% hasil produksi dari 

perairan umum daratan.  

Melihat besarnya potensi yang dimiliki bidang kelautan dan 

perikanan di Indonesia, hasil-hasil yang diperoleh dari laut inilah yang 

                                                           
1 Frentika Wahyu R, “Potensi Kedaulatan Maritim Sebagai Posisi Tawar Dalam Diplomasi 

Indonesia”, Jurnal Interdependence, Vol. 5, No. 3, September-Desember 2017, hlm. 138. 
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menjadi andalan utama bagi perekonomian bangsa Indonesia. Potensi laut 

sebesar itu harus dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh pemerintah 

sebagai sumber pembangunan perkonomian untuk kesejahteraan 

masyarakat terutama nelayan. 

Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah dalam rangka menyelenggarakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah 

menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi.  

Pemberian kewenangan seluas-luasnya dari pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah atau disebut dengan desentralisasi bertujuan 

untuk mengelola dan membangun kesejahteraan secara luas melalui 

pemberdayaan sumber daya manusia, pemanfaatan keanekaragaman 

kekayaan di daerah, peningkatanan laju perekonomian, pendidikan, 

kesehatan serta pelayanan publik lainnya oleh daerah masing-masing. 

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk meningkatkan dan 

mengembangkan kesejahteraan masyarakat serta pelayanan secara 

demokratis dan berkelanjutan. Kewajiban tersebut dapat dipenuhi apabila 

pemerintah daerah mampu mengelola dan mengembangkan potensi 

daerahnya seoptimal mungkin. 

Selain itu otonomi daerah juga bertujuan untuk menyelenggarakan 

proses pembangunan perekonomian yang lebih merata agar tercapai 

kesejahteraan bagi masyarakat luas tak terkecuali dengan nelayan. 
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Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah daerah memiliki hak dan 

kewenangan untuk menggali dan mencari sumber pendapatan daerah 

sendiri agar dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan di daerah. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dijadikan sebagai parameter untuk 

mengukur kemampuan daerah dalam mengurus daerah otonomnya. 

Pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan 

daerah dalam menyelenggarakan segala urusan rumah tangga daerah.2  

Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berpotensial adalah 

retribusi daerah. Retribusi merupakan bentuk pelayanan yang bersifat 

langsung, artinya hanya masyarakat yang membayar retribusi yang akan 

menerima pelayanan jasa atau perizinan tertentu dari pemerintah. Sehingga 

dapat dikatakan retribusi daerah sebagai salah satu bentuk peran serta 

masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah.  

Upaya pemerintahan dalam menyelenggarakan otonomi daerah 

dilaksanakan juga oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara sebagai 

wujud pelaksanaan asas otonomi dan desentralisasi. Secara geografis 

Kabupaten Jepara termasuk provinsi Jawa Tengah, yang teletak di ujung 

utara Pulau Jawa berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah barat 

dan utara, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak, 

sedangkan di sebelah timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Kudus 

dan Pati. Kabupaten Jepara memiliki luas 1.004,132 km2 yang terdiri dari 

                                                           
2 Tjip Ismail, “Analisis dan Evaluasi Tentang Pajak dan Retribusi Daerah”, Badan Pembinaan 

Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2013, hlm. 6-7. 
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16 Kecamatan dan 184 Desa. Sedangkan wilayah laut seluas 2.112,836 

km2.3  

Kabupaten Jepara memiliki wilayah yang strategis dalam hal 

pengembangan perekonomian khususnya di bidang kelautan dan 

perikanan. Secara geografis, luasnya wilayah perairan Jepara hampir dua 

kali lipat luas daratannya, yang menjadikan sebagian masyarakat sekitar 

bermata pencaharian sebagai nelayan. Oleh karena itu, sumber daya 

kelautan merupakan salah satu sumber kekayaan alam yang harus 

dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh masyarakat dan pemerintah daerah. 

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan 

kebijakan dalam memanfaatkan sumber daya alam, salah satunya yaitu 

pengelolaan hasil laut dan perikanan dengan memasarkan hasil tangkapan 

melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dikoordinasi langsung oleh 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perikanan Kabupaten Jepara.  

Tempat Pelelangan Ikan merupakan tempat bertemunya para 

penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli semua jenis ikan 

dan hasil laut lainnya secara lelang maupun tidak yang disediakan oleh 

pemerintah maupun orang pribadi atau badan hukum. Pemerintah juga 

wajib menyediakan jasa pelelangan dan fasilitas lainnya yang berkaitan 

dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Tujuan didirikannya TPI untuk 

menjaga kestabilan harga dan kualitas ikan, meningkatkan pendapatan 

daerah dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. 

                                                           
3 Kondisi Geografis Kabupaten Jepara, https://jepara.go.id/profil/kondisi-geografis/, diakses 

tanggal 22 November 2020.  

https://jepara.go.id/profil/kondisi-geografis/
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Terdapat 12 TPI di Kabupaten Jepara yang terbagi menjadi 3 KUD 

(Koperasi Unit Desa) berdasarkan letak wilayah yaitu KUD Dwi Karya 

Mina mengurusi TPI wilayah bagian selatan (TPI Kedungmalang dan TPI 

Panggung), KUD Eka Karya Mina mengurusi TPI wilayah bagian tengah 

(TPI Demaan, TPI Bulu, TPI Ujungbatu, dan TPI Karimunjawa), dan 

KUD Tri Karya Mina mengurusi TPI wilayah utara (TPI Mlonggo, TPI 

Bondo, TPI Tubanan, TPI Bandungharjo, TPI Ujungwatu I, dan TPI 

Ujungwatu II).  

Tabel Produksi dan Raman TPI Jepara Tahun 2018-2020 

No TPI 

2018 2019 2020 

Produksi 

(Kg) 

Raman (Rp) Produksi 

(Kg) 

Raman (Rp) Produksi 

(Kg) 

Raman (Rp) 

1 Kedungmalang 22.106 760.290.000 17.729 531.900.000 18.091 462.350.000 

2 Panggung - - - - - - 

3 Demaan 40.152 398.320.000 33.491 364.620.000 35.012 397.360.000 

4 Bulu - - - - - - 

5 Ujungbatu 729.284 9.460.860.0

00 

525.507 6.095.370.0

00 

580.979 5.639.900.0

00 

6 Mlonggo 1.960 29.571.000 12.840 128.400.000 - - 

7 Bondo  4.812 82.300.000 21.410 291.264.000 - - 

8 Tubanan  5.621 72.980.000 3.937 57.051.000 5.732 88.000.000 

9 Bandungharjo  - - - - - - 

10 Ujungwatu I - - - - - - 
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11 Ujungwatu II 2.917 119.580.000 1.010 50.500.000 - - 

12 Karimunjawa - - - - - - 

(Sumber : UPT TPI Dinas Perikanan Kab. Jepara) 

Melihat tabel diatas jumlah produksi dan raman terbanyak didapat 

oleh TPI Ujungbatu. Jumlah produksi dan nilai produksi ikan (raman) 

merupakan hal terpenting dalam pemungutan retribusi TPI, dikarenakan 

pemungutan retribusi TPI berbanding lurus dengan raman. 

Tempat pelelangan ikan merupakan salah satu tempat pelelangan 

yang berpotensi besar untuk pendapatan daerah apabila dikelola dengan 

optimal, salah satunya dengan memungut retribusi sebagai bentuk 

pembayaran jasa atas pelayanan dan fasilitas yang telah disediakan. 

Pemungutan retribusi TPI di Jepara diatur dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tempat 

Pelelangan Ikan, kemudian diperjelas dalam Peraturan Bupati Kabupaten 

Jepara Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Tempat 

Pelelangan Ikan. Setiap TPI memungut retribusi sebesar 4,25 % dari nilai 

produksi ikan. Berikut adalah tabel pendapatan retribusi TPI yang ada di 

Jepara: 

Tabel Pendapatan Retribusi TPI di Jepara Tahun 2018 - 2020 

No TPI Retribusi (Rp) 

  2018 2019 2020 

1 Kedungmalang 32.312.325 22.605.750 19.649.875 

2 Panggung - - - 
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3 Demaan 16.546.200 15.496.350 16.887.800 

4 Bulu - - - 

5 Ujungbatu 402.086.550 259.053.225 239.695.750 

6 Mlonggo 1.256.768 5.457.000 - 

7 Bondo  3.497.750 12.378.750 - 

8 Tubanan  3.101,650 2.424.7000 3.740.000 

9 Bandungharjo  - - - 

10 Ujungwatu I - - - 

11 Ujungwatu II 5.093.625 2.146.250 - 

12 Karimunjawa - - - 

Realisasi 463.894.768 319.562.025 279.973.425 

Target 510.000.000 500.000.000 340.000.000 

(Sumber : UPT TPI Dinas Perikanan Kab. Jepara) 

Tabel Produksi, Raman, dan Pendapatan Retribusi TPI Ujungbatu Jepara 

Tahun 2018-2020 

Tahun Produksi (kg) Raman (Rp) Retribusi (Rp) 

2018 729.284 9.460.860.000 402.086.550 

2019 525.507 6.095.370.000 259.053.225 

2020 580.979 5.639.900.000 239.695.750 

(Sumber : UPT TPI Dinas Perikanan Kab. Jepara) 

Berdasarkan data di atas dari keduabelas TPI di Jepara, TPI 

Ujungbatu memperoleh retribusi terbesar dari tahun ke tahun. TPI 

Ujungbatu merupakan TPI yang paling aktif dan ramai dikunjungi 
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nelayan, bakul ikan, dan pembeli biasa baik dari Jepara maupun luar 

Jepara. Hal utama yang membedakan TPI Ujungbatu dengan TPI lainnya 

yang ada di Jepara yaitu pemanfaatan alat tangkap yang digunakan.4  

Hampir setiap hari TPI Ujungbatu tidak pernah sepi untuk 

menyediakan ikan, dikarenakan banyaknya kapal yang mendaratkan hasil 

tangkapannya disana. Banyak bakul ikan memilih TPI Ujungbatu karena 

ikan yang disediakan cukup lengkap dibanding TPI di Jepara yang lainnya, 

mulai dari kerang, kerapu, kakap, tongkol, udang, cumi-cumi, hingga 

lobster.  

Melihat hasil perikanan di TPI Ujungbatu yang begitu banyak, 

maka penting dilakukan pengelolaan secara optimal oleh pemerintah 

daerah, terlebih TPI Ujungbatu menyumbang pendapatan retribusi TPI 

terbesar di Jepara. Namun, berdasarkan pemantauan lapangan dari Dinas 

Perikanan Kabupaten Jepara, hingga saat ini kecenderungan kapal 

mendaratkannya diluar TPI Ujungbatu, sehingga banyak nelayan yang 

melakukan transaksi jual beli diluar TPI Ujungbatu dan langsung 

menjualnya ke tengkulak. Hal tersebut merupakan salah satu faktor 

menurunnya pendapatan retribusi TPI Ujungbatu dari tahun ke tahun. 

Sehingga perlunya pemantauan dan pengawasan yang lebih terhadap 

ketertiban pendaratan kapal diluar TPI Ujungbatu. 

Banyak nelayan dan bakul ikan di TPI Ujungbatu yang tidak 

mengetahui peraturan pembayaran retribusi yang dijalankan dan untuk apa 

                                                           
4 Lilik Wintardi, “Wawancara pribadi”, Manajer TPI Ujungbatu Jepara,  8 Maret 2021, Kantor 

TPI Ujungbatu, Ujungbatu, Jepara. 
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dana tersebut digunakan. Padahal sebagian dana dari retribusi tersebut 

digunakan sebagai dana yang dikhususkan untuk kesejahteraan nelayan 

yang terdiri dari dana paceklik, dana sosial, dan dana asuransi. 

Adanya pembayaran retribusi TPI Ujungbatu Jepara sebagai salah 

satu bentuk dari pelayanan publik atas jasa maupun pelayanan yang telah 

disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jepara. Sehingga antara 

pembayaran retribusi tempat pelelangan ikan dengan pelayanan publik 

keduanya saling berkaitan. Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Bupati 

Kabupaten Jepara Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan 

Tempat Pelelangan Ikan menjelaskan hasil retribusi TPI akan disetorkan 

ke kas daerah kemudian dana tersebut dialokasikan untuk meningkatkan 

sarana dan prasarana TPI, pengembangan TPI, serta untuk kesejahteraan 

sosial para nelayan.  

 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimanakah kebijakan pemungutan retribusi Tempat Pelelangan 

Ikan di TPI Ujungbatu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Jepara Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan 

Ikan? 

2. Bagaimanakah Pengelolaan Dana Retribusi Tempat Pelelangan Ikan 

Untuk Mengelola TPI Ujungbatu Sebagai Sarana Pelayanan Publik 

Untuk Kesejahteraan Sosial Nelayan?  
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk memahami dan menganalitis kebijakan kebijakan pemungutan 

retribusi Tempat Pelelangan Ikan di TPI Ujungbatu berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2010 Tentang 

Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan. 

2. Untuk memahami dan menganalitis Bagaimanakah Pengelolaan Dana 

Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Untuk Mengelola TPI Ujungbatu 

Sebagai Sarana Pelayanan Publik Untuk Kesejahteraan Sosial Nelayan. 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara 

dalam Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Sebagai Bentuk 

Pelayanan Publik untuk Kesejahteraan Sosial Nelayan dapat memberi 

manfaat atau kegunaan secara teoritis dan praktis: 

1. Kegunaan Teoritis 

Kegunaan teoritis diharapkan dapat bermanfaat dan 

memberikan sumbangan pada pengembangan serta kemajuan dalam 

bidang ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum Tata Negara dan 

Ilmu Hukum Administrasi Negara mengenai “Kebijakan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Jepara dalam Pemungutan Retribusi Tempat 

Pelelangan Ikan Sebagai Bentuk Pelayanan Publik untuk 

Kesejahteraan Sosial Nelayan”, serta dapat digunakan sebagai 

referensi dalam melakukan penelitian sejenis. 
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2. Kegunaan Praktis 

a) Bagi masyarakat, memberi pengetahuan dan pemahaman 

mengenai kebijakan pemerintah daerah kabupaten jepara dalam 

pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan sebagai bentuk 

pelayanan publik untuk kesejahteraan sosial nelayan. 

b) Instansi terkait, diharapkan dapat menjadi masukan yang 

berguna untuk lebih meningkatkan kinerja dan fasilitas di 

tempat pelelangan ikan sehingga terciptanya suatu pelayanan 

yang lebih optimal dan tercapainya kesejahteraan sosial 

nelayan. 

c) Bagi perguruan tinggi, diharapkan dapat menjadi dokumen 

akademik yang berguna sebagai bahan pemikiran dan 

pembelajaran untuk menambah wawasan kepustakaan 

khususnya di Bidang Ilmu Hukum.    

E. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi secara menyeluruh. 

Penulis membuat sistematika penulisan skripsi dalam 5 Bab, yaitu: 

1. Bab I Pendahuluan 

Bab ini membahas latar belakang penyusunan penelitian, rumusan 

permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan 

sistematika penelitian. 

2. Bab II Tinjauan Pustaka 
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Bab ini mengemukakan tentang teori-teori yang digunakan dalam 

mendukung penelitian, yang meliputi : pengertian kebijakan, 

pemerintah daerah, retribusi daerah, tempat pelelangan ikan, 

pelayanan publik, kesejahteraan sosial, dan nelayan. 

3. Bab III Metode Penelitian 

Bab ini berisi metode-metode yang digunakan dalam penelitian 

skripsi ini yang meliputi : metode pendekatan, spesifikasi 

penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, 

metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data. 

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai hasil dari penelitian 

yang telah dilaksanakan yang meliputi : kebijakan pemerintah 

daerah kabupaten Jepara dalam pemungutan retribusi tempat 

pelelangan ikan dan pengelolaan retibusi tempat pelelangan ikan 

Ujungbatu sebagai bentuk pelayanan publik untuk kesejahteraan 

sosial nelayan. 

5. Bab V Penutup 

Bab ini mengemukakan tentang kesimpulan dan saran dari 

penelitian yang telah dilaksanakan. 
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