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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Jurnalistik ialah seni dan keterampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, 

menyusun, dan menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari secara 

indah, dalam memenuhi segala kebutuhan hati nurani khalayaknya, sehingga terjadi 

perubahan sikap, sifat, pendapat, dan perilaku khalayak sesuai dengan kehendak para 

jurnalisnya, menurut Suhadang (2016, 19) dalam buku Pengantar Jurnalistik Seputar 

Organisasi, Produk, dan Kode Etik. 

Pada kehidupan masyarakat komunikasi merupakan suatu kebutuhan yang 

memegang peranan penting terutama dalam penyampaian informasi. Ardianto (2007, 3) 

komunikasi massa diartikan sebagai setiap bentuk komunikasi yang menyampaikan 

peryataan secara terbuka melalui media penyebaran teknis secara tidak langsung dan 

satu arah pada publik yang terbesar.  

Salah satu yang menandakan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi 

adalah lahirnya media online . Media online dapat dikatakan sebagai jurnalistik masa 

depan, karena perkembangan teknologi yang semakin canggih memungkinkan orang-

orang membeli perangkat pendukung akses internet praktis seperti notebook atau 

netbook dengan harga murah, sehingga minat masyarakat terhadap media bisa bergeser 

dari media cetak ke media online. 

Di Indonesia sendiri banyak sekali media online yang menyebarkan informasi 

yang mampu merubah prilaku dan pandangan khalayak terhadap suatu peristiwa yang di 

beritakan. Dimana media online berlomba untuk menghadirkan berita-berita yang 

menarik, cepat, aktual dan serta memberikan kepuasan untuk khalayak luas dengan 

memberikan berita yang ekslusif.  

Alasan peneliti memilih media online, karena media online merupakan media 

yang mudah diakses oleh setiap orang. Media online saat ini sangat banyak digunakan 

oleh masyarakat tidak hanya untuk berkomunikasi, tetapi juga digunakan untuk 

mendapatkan informasi, media online sendiri dapat dilihat dan berkali-kali tanpa 

khawatir memikirkan waktu. Media online sendiri mampu dan mudah diakses oleh 

semua kalangan usia, karena mampu diakses melalui smartphone sehingga mudah 

dimanapun untuk mengaksesnya. 
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Informasi yang didapat mudah dilihat dan dibaca serta dibandingkan dari berbagai 

sudut pandang yang berbeda dari berbagai media massa online yang ada. Khalayak yang 

menggunakannya dapat memilih informasi apa saja yang dibutuhkan dan yang tidak 

dibutuhkan. Penggunaan media online yang saat ini sangat mudah untuk dipahami dan 

dimengerti.  

Informasi dapat ditulis pada media didalam portal beritaonline, seperti news, 

ekonomi, olahraga, teknologi, entertaiment, lifestyle, travel, dll.  Salah satu berita yang 

tersedia di portal berita online adalah berita mengenai ekonomi di Indonesia. Berita 

ekonomi berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat termasuk nelayan 

yang ada di daerah pesisir pantai. Nelayan merupakan salah satu mata pecarian yang 

dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir yang hidupnya tergantung 

kondisi dan keberadaan ikan di laut. Perikanan merupakan salah satu sumber 

kelangsungan hidup masyarakat yang berada di wilayah pesisir. Potensi perikanan yang 

sangat besar tersebut dapat memberikan manfaat yang maksimal secara berkelanjutan 

bagi negara dan masyarakat Indonesia, bila dikelola dengan baik dan bertanggung 

jawab. 

Penelitian ini peneliti menyadari betul bahwa Negara Indonesia yang terkenal 

sebagai negara maritim memiliki potensi kelautan yang sangat potensial. Kondisi di 

pesisir Selatan Pulau Jawa mampu memberikan sebagian kondisi nelayan di Pulau Jawa. 

Nelayan tradisional merupakan nelayan yang memiliki kekuatan lokal yang baik. 

Kekuatan kelompok Rukun Nelayan menjadi dasar pembentukan Tempat Pelelangan 

Ikan (TPI) yang dikelola oleh Koperasi Nelayan. Dukungan dari Dinas Perikanan, Dinas 

Pertanian, dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran memiliki sumbangan 

yang sangat berarti.   

Pada umumnya dalam pengusahaan perikanan laut terdapat tiga jenis nelayan, 

yaitu; nelayan pengusaha, nelayan campuran dan nelayan penuh. Nelayan pengusaha 

yaitu pemilik modal yang memusatkan penanaman modalnya dalam operasi 

penangkapan ikan. Nelayan campuran yaitu seseorang nelayan yang juga melakukan 

pekerjaan yang lain di samping pekejaan pokoknya sebagai nelayan. Sedangkan nelayan 

penuh ialah golongan nelayan yang hidup sebagai penangkap ikan di laut dan dengan 

memakai peralatan lama atau tradisional. Nelayan tradisional yang kehidupan sehari-

harinya hanya menangkap ikan seringkali mengalami kesulitan ekonomi.  
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Hal ini daya saing bagi para nelayan menjadi tinggi pada saat kelompok nelayan 

memiliki kesepakatan terhadap beberapa hal, yaitu nelayan harus menjual hasil 

tangkapan di TPI, nelayan yang menjual hasil tangkapan di luar TPI seperti transaksi 

penjualan di tengah laut akan menerima sanksi antara lain kapal akan ditarik ke darat 

dan nelayannya tidak dapat melalut selama seminggu. Kesepakatan lain dan Rukun 

Nelayan adalah adanya retribusi bagi para pembeli/bakulan, yang kemudian hasil 

retribusi tersebut sebagian dipergunakan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten Pangandaran, dan sebagian lain untuk kesejahteraan dan bantuan kepada 

nelayan pada masa paceklik laut. 

Menetapkan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara 

Republik Indonesia yang menurut jenisnya terdiri dari 10 (sepuluh) kelompok 

yaitu: 

1.    Jaring Lingkar (Surrounding Nets).  

2.    Pukat Tarik (Seine Nets). 

3.    Pukat Hela (Trawls). 

4.    Penggaruk (Dredges). 

5.    Jaring Angkat (Lift Nets). 

6.    Alat Yang Dijatuhkan (Falling Gears).  

7.    Jaring Insang (Gillnets And Entangling Nets).  

8.    Perangkap (Traps). 

9.    Pancing (Hooks And Lines). 

10.  Alat Penjepit Dan Melukai (Grappling And Wounding). 

 

Sumberdaya laut memengaruhi ukuran populasi ikan, struktur umur dan ukuran, 

genetik, rasio jenis kelamin, dan spesies lain yang tergantung atau berhubungan dengan 

spesies target tangkapan. Pada saat nelayan mengambil terlalu banyak pemangsa dari 

laut, atau menghancurkan dasar laut, ini akan mengubah ekosistem secara drastis.  

Manusia dapat mengubah habitat secara fisik, dengan membangun anjungan 

pengeboran minyak lepas pantai, membangun terumbu karang buatan atau melakukan 

mariculture, membuang sampah dan meninggalkan sisa jaring yang tercabik yang 

membuat hewan laut terjerat. Pengaruh manusia pada ekosistem laut sangat mengerikan 

dan bersifat jangka panjang. 

Sepanjang sejarah, ikan yang paling dicari untuk ditangkap adalah pemangsa 

puncak yang dahulu banyak terdapat di lingkungan laut, dengan semakin meningkatnya 

jumlah penangkapan terhadap ikan pemangsa besar di laut akan membuat ikan kecil 

menjadi semakin banyak sehingga akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem. 
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Penangkapan berlebih cenderung menghantam pemangsa puncak. Lingkungan 

laut yang sehat dan belum tersentuh memiliki konsentrasi tinggi ikan pemangsa puncak 

(Ekosistem laut cenderung mendukung individu pemangsa puncak dibanding ekosistem 

darat). Akan tetapi, pemangsa puncak cenderung berupa ikan yang paling besar, dan 

mereka merupakan target tangkapan manusia. 

Pada hal ini, sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberi 

peraturan akan penggunaan alat tangkap ikan ini tertuang dalam Permen KP No.2 tahun 

2015 yang di dasari dengan penurunan Sumber Daya Ikan (SDI)  yang mengancam 

kelestarian, sehingga demi keberlanjutanya perlu diberlakukan pelarangan penggunaan 

alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets), jadi dapat 

ditegaskan bahwa tujuannya adalah kelestarian dan kemajuan sektor perikanan dan 

bukan untuk mematikan mata pencaharian para nelaya menurut Kuncoro (2017, 2).  

Informasi mengenai pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang telah 

disebarluarkan oleh media massa baik media mainstream (surat kabar, televisi, dan 

radio). Pemberitaan ini juga dilakukan mengguanakan media online seperti portal berita, 

Salah satunya dari m.detik.com Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementrian 

Kelautan dan Perikanan (KKP) Sjarief Widjaja memastikan Peraturan Menteri Kelautan 

dan Perikanan (KP) Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan 

Penempatan Alat Tangkap Ikan tidak dicabut. Surat izin yang dikeluarkan untuk para 

nelayan cantrang tidak sesuai aturan perundangan, namun pemerintah mengeluarkan 

izin khusus yang bersifat sementara hanya untuk kapal cantrang. 

Pada berita kompas.com - Setelah menemui Presiden Joko Widodo serta 

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti di Istana Merdeka, Rabu 

(17/1/2018) sore, perwakilan nelayan yang menggelar unjuk rasa untuk sesaat bisa 

bernafas lega. Pertemuan tersebut membuahkan keputusan bahwa larangan penggunaan 

cantrang belum diterapkan. Susi menegaskan agar keputusan itu dihormati dan 

dijalankan sebaik-baiknya tanpa melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Isi 

kesepakatan antara Presiden Jokowi, Susi, dan perwakilan nelayan adalah penggunaan 

cantrang diizinkan hingga waktu yang belum ditentukan. Dasar larangan penggunaan 

cantrang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 

2015, di mana itu merupakan kebijakan lama.  
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berbagai berita tentang pelarangan penggunaan alat tangkap Cantrang telah ada 

sejak tahun 2015, hal ini pula banyak dari nelayan yang protes akan penggunaan alat 

tangkap cantrang, namun ada juga yang menikmati akan keputusan pencabutan alat 

tangkap cantrang. Dari berbagai hal penggunaan alat tangkap cantrang itu sendiri dapat 

menganggu akan ekosistem bawah laut. Bedasarkan hal tersebut peneliti ingin 

mengetahui “Seberapa besar terpaanisi pemberitaantentang pencabutan sementara 

peraturan menteri KKP No.2 tahun 2015 terhadap sikap nelayan ?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa besaran terpaan isi pemberitaan 

yang terjadi tentang pencabutan sementara peraturan menteri KKP No.2 tahun 2015 dan 

untuk mengetahui pula sikap yang akan diambil oleh nelayan dalam menyikapi hal 

tersebut. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Tujuan yang dikemukakan di atas, maka manfaat penelitian yang diharapkan dari 

hasil penelitian adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Akademis 

   Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

mengenai efek komunikasi massa, khususnya terkait dengan media online sehingga 

bermanfaat dan memberi pengetahuan serta pengembangan teori ilmu komunikasi 

khususnya jurnalistik, kepada mahasiswa jurusan jurnalistik. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

   Secara praktis, Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi nelayan yang 

ada di Indonesia, bahwa kegiatan menangkap ikan mengunakan alat tangkap cantrang 

sangat merusak ekosistem bawah laut dan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dan pembaca yang akan melakukan penelitian 

dengan melihat dari kasus terpaanberitadansikap. 

1.5    Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam memahami isi skripsi ini, maka peneliti membagi 

sistematika penulisan menjadi 5 bab. Dimana satu bab dengan bab lainnya merupakan 

satu rangkaian susunan, yaitu : 
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BAB I   PENDAHULUAN   

Mencangkup mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi pemaparan teori-teori yang relevan sebagai bahan 

pendukung skripsi yang dikerjakan, sesuai kasus yang diangkat sebagai 

bahan penelitian. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Membahas mengenai metode dari penelitian, pendekatan penelitian, sifat 

penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, teknik keabsahan 

data, teknik analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan analisis hasi-hasil penelitian untuk memberikan 

jawaban terhadap masalah penelitian serta menganalisa data secara 

statistik. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang pemahaman peneliti tentang masalah yang 

diteliti berkaitan dengan skripsi berupa kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisikan judul buku, jurnal dan bahan-bahan penerbitan lainnya 

dilengkapi dengan tahun terbit, nama pengarang, dan informasi seputar 

berbagai sumber yang digunakan. 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran ini berisikan data-data pendukung untuk penelitian seperti 

perhitungan statistik dan dokumentasi
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