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BAB IV 

PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

Tuna sirip biru selatan merupakan spesies tuna bernilai tinggi yang telah 

dieksploitasi secara masif sejak tahun 1952 oleh negara-negara di wilayah samudera 

hindia dan pasifik selatan, termasuk Indonesia. Eksploitasi yang masif menyebabkan 

keberadaan stok tuna sirip biru selatan semakin menipis dan terancam sustainability-

nya sebagai komoditas. Tuna sirip biru selatan merupakan spesies ikan yang 

melakukan migrasi melewati batas-batas wilayah yurisdiksi negara sehingga 

dibutuhkan rezim internasional yang dapat mengatur pengelolaan tuna sirip biru 

selatan. Sesuai dengan amanat dari UNCLOS 1982 Bab V, pasal 61-67 dan arahan 

dari FAO terkait dengan pembentukan RFMO (Regional Fisheries Management 

Organization) sebagai rezim internasional yang mengatur pengelolaan dan 

pemanfaatan sumberdaya perikanan spesies yang melakukan migrasi, maka 

dibentuklah Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna atau yang 

disingkat CCSBT. 

CCSBT merupakan RFMO yang berwenang untuk mengatur manajemen 

perikanan tuna sirip biru selatan yang berorientasi pada konservasi dan manajemen 

perikanan yang berkelanjutan sehingga stok tuna sirip biru selatan dapat kembali 

optimal. Untuk mencapai target tersebut, CCSBT menerapkan berbagai aturan 

manajemen penangkapan perikanan, salah satunya Total Allowable Catch (TAC) 

untuk menetapkan batas maksimal tangkapan tuna sirip biru selatan dalam satu tahun. 
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Setiap negara member dan cooperating non-members (CNMs) berhak mendapatkan 

alokasi TAC, termasuk Indonesia. Sejak bergabung menjadi member CCSBT pada 

tahun 2008, Indonesia telah menerapkan aturan alokasi TAC didalam negeri melalui 

keputusan penetapan alokasi TAC nasional berdasarkan pertemuan di Surabaya tahun 

2008. Dalam pelaksanaannya Indonesia mengalami kesulitan mematuhi alokasi TAC, 

terlihat pada tahun 2008, 2011, 2012, 2013, dan 2014. 

Hasil penelitian pada skripsi ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan 

Indonesia terhadap aturan alokasi TAC Indonesia pada periode 2008-2014 didorong 

oleh tiga faktor. Kesimpulan penelitian tersebut didasarkan pada faktor pendorong 

ketidakpatuhan yang diutarakan oleh Chayes & Chayes, yaitu: Ambiguitas; 

Keterbatasan kapasitas; Temporal dimension.  

Pada faktor ambiguitas, adanya perbedaan antara Indonesia dengan members 

CCSBT dalam melihat Convention of the CCSBT Aricle 8 Paragraph 4 yang 

mengatur tentang faktor-faktor lain yang dipertimbangkan dalam penetapan alokasi 

TAC. Indonesia menganggap bahwa Art. 8 Para 4(c), yaitu “the interest of Parties 

through whose exclusive economic or fisheries zones southern bluefin tuna 

migrates.” merupakan alasan yang sangat layak untuk dipertimbangkan oleh CCSBT 

dalam menyelesaikan kelebihan tangkapan di Indonesia dengan mengakomodir 

tambahan alokasi TAC. Tambahan alokasi TAC digunakan untuk mengakomodir 

nelayan-nelayan kecil yang juga menangkap tuna sirip biru selatan secara by catch. 

Namun anggota lainnya melihat, bahwa Art. 8 Para 4(b), yaitu “the need for orderly 
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and sustainable development of southern bluefin tuna fisheries.” harus lebih 

dipertimbangkan karena keadaan stok tuna yang ada pada saat itu.  

Faktor keterbatasan kapasitas muncul dalam bentuk keterbatasan kapasitas 

hukum dan politik untuk menegakkan aturan TAC yang telah ditetapkan oleh 

CCSBT. Indonesia secara terbuka mengakui memiliki keterbatasan untuk melakukan 

penegakan hukum terhadap kapal-kapal nelayan kecil dalam opening speech dalam 

annual meeting CCSBT. Indonesia kesulitan mengatur dan mengelola serta tidak 

dapat menghukum dan memberikan denda kepada kapal-kapal nelayan kecil 

(artisanal) tersebut karena tuna sirip biru selatan yang tertangkap oleh mereka terjadi 

secara by catch (tidak sengaja).  

Faktor temporal dimension menjelaskan dimana Indonesia masih belum dapat 

mengimplementasikan karena masih berada dalam masa-masa transisi aturan dari 

CCSBT. Pada tahun 2011, Indonesia mengutarakan dalam opening statement CCSBT 

Annual Meeting ke-18 tahun 2011, bahwa Indonesia membutuhkan waktu untuk 

dapat mendorong dan memastikan nelayan-nelayan kecil dapat mematuhi aturan-

aturan yang ditetapkan CCSBT. 

4.2. Saran 

Berdasarkan analisa kesimpulan dari faktor-faktor yang menjelaskan 

ketidakpatuhan Indonesia terhadap aturan alokasi TAC dari CCSBT, Indonesia belum 

dapat mengimplementasikan aturan alokasi TAC dengan optimal. Maka dari itu agar 

Indonesia dapat mencapai level kepatuhan yang telah ditetapkan, yaitu produksi tuna 
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sirip biru selatan yang tidak melebihi alokasi TAC dari CCSBT, penulis 

menyimpulkan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan regulasi serta pengawasan 

yang lebih ketat terhadap kegiatan pengangkapan sumber daya 

perikanan oleh nelayan Indonesia, nelayan besar atau nelayan kecil. Hal 

tersebut perlu dilakukan untuk dapat mengurangi tingkat tangkapan tuna 

sirip biru selatan yang tertangkap secara by-catch. Hal ini didasarkan 

pada ketidakmampuan pemerintah untuk mengatur, memberi sanksi dan 

menindak nelayan-nelayan kecil (artisanal) yang melakukan tangkapan 

tuna sirip biru selatan; 

2. Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kapasitasnya dengan 

melakukan kerjasama dengan sesama negara anggota melalui CCSBT. 

Peningkatan kapasitas dibutuhkan dalam hal pelatihan skill, 

pengembangan system, bantuan analisis dan pembelian teknologi. Hal 

ini berdasarkan kepada CCSBT Strategic Plan yang diturunkan kedalam 

Corrective Action Plan dimana terdapat pelanggaran kepatuhan maka 

CCSBT dalam mengambil tindakan tersebut. Sejak diadopsi pada tahun 

2011, Corrective Action Plan belum pernah diterapkan untuk kasus 

ketidakpatuhan Indonesia. 

Penelitian ini sendiri masih memiliki kekurangan yaitu tidak menjelaskan data 

kongkret terkait dengan besaran kelebihan tangkapan yang disebabkan oleh nelayan-

nelayan artisanal yang kemudian menyebabkan tangkapan tuna sirip biru selatan 
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melebihi alokasi TAC CCSBT. Untuk itu, penulis memberikan saran pada penelitian 

selanjutnya sebagai berikut: 

1. Menjelaskan lebih rinci mengenai data-data tangkapan tuna sirip biru 

selatan yang dilakukan oleh nelayan artisanal untuk mengetahui 

seberapa besar dampak yang diberikan oleh nelayan artisanal terhadap 

jumlah tangkapan tuna sirip biru selatan di Indonesia. 


