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Menimbang

a. bahwa sumberdayaperikanan di perairan umum Kabupaten
Ogan Ilir merupakan kekayaan :![aIamdaerah yang perIu
dipertahankan dan dilindungi sehingga dapat memberikan
manfaat yang sebesar- besarnya bagi masyarakat;
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bahwa pengelolaan sumberdaya perikanan di perairan
umum oIeh masyarakat merupakan kearifan Iokal yang
berlaku
secara
turun
temurun
yang
merupakan
kewenangan lokal berskala desa harus berpedoman pada
kaidah-kaidah lingkungan yang lestari,
c. bahwa kegiatan pengeIoIaan Iebak lebung terkait hajat
hidup keseharian masyarakat di desa, untuk menghindari
konflik dalam masa transisi kewenangan pengeIoIaan dati
Pemerintah Kabupaten ke Pemerintahan Desa sesuai
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam
huruf a, huruf b dan huruf c perlu diatur dan ditetapkan
dengan Peraturan Bupati

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang PengeIolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3699);
,2. Undang-Undang
Nomor 37
Tahun
2003
tentang
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering UIu Timur,
Kabupaten Ogan Komering UIu Selatan dan Kabupaten
Ogan Ilir di Provinsi Sumatera S~latan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003,!Nomor 1527, Tambahan
,::1·
Lembaran Negara Nomor 4347); Y
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Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 ten tang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
118,
Tambahan
Lembaran
Negara
Nomor
4433);
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5073);

4. Undang-Undang
Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
5. Undang-Undang
Nemer
23
tahun
2014
tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2014 Nemer 244, Tambahan Lembaran
Negara Nemer 5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nemer 9 Tahun
2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nemer 58
Tambahan lembaran Negara Nomor 5679);
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6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun
'; 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan
Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang, Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2014 -Nomor 123, Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nemer 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
j\;- Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
; r~·;' Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nemer 157, Tambahan Lembaran Negara Nemer 5717);
7. Peraturan

Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nemer 12 Tahun
2016, ten tang Pembentukan
dan Susunan
Perangkat
Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten
Ogan Ilir Tahun 2016 Nemer 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI
OGAN ILIR TENTANG
DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA PERIKANAN

PENGAWASAN

BABI
KETENTUANUMUM
'Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir
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5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten OganIlir.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabirpaten Ogan Ilir
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir
8. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Ilir
9. Kepala Dinasadalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Ilir.
10. Camat adalah Camat yang ada dalam Kabupaten Ogan Ilir.
11. Kecamatan adalah Kecamatan yang ada dalam Kabupaten Ogan Ilir.
12. Desa/ Kelurahan adalah Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Ogan Ilir.
13. Kepala Desai Lurah adalah Kepala DesayKelura.han dalam Kabupaten Ogan
Ilir.
14. Aparatur adalah Pegawai Negeri Sipil I Polri I TNl yang terlibat dalam
pelaksanaan Peraturan Bupati
15. Tim Pembinaan dan Pengawasan adalah Tim yang melaksanakan
pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaanJelang
dan segala
permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya perikanan
16. Tim Koordinator Kecamatan adalah Tim yang melakukan koardinasi untuk
kelancaran jalannya lelang objek sumber daya perikanan terdiri dari Camat
beserta staf kecamatan yang ditunjuk dan UPTDPerikanan Kecamatan,
17. Tim Pelaksana Desa/Kelurahan adalah Tim yang melaksanakan seluruh
kegiatan penyelenggaraan lelang objek sumberdaya perikanan.
18. Petugas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP)adalah
petugas teknis yang
melakukan pengawasan terhadap sumber daya
perikanan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
19. Balai Benih lkan Lokal (BBlL)adalah Balai tempat pembenihan ikan yang
ada di Kabupaten Ogan Ilir.
20. Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili di Dese./Kelurahan dalam
Kabupaten Ogan Ilir.
21. POKMASW
AS adalah Kelompok Masyarakat Pengawas yang dibentuk di
DesayKelurahan terdiri dari nelayan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh
adat, LSM, pembudidaya yang memiliki komitmen dan peduli terhadap
kelestarian sumberdaya perikanan.
22. Nelayan adalah orang yang pekerjaan / mata pencahariannya menangkap
ikan.
23. Pengelola adalah orang atau kelompok pemenang lelang yang telah
membayar harga objek sumber daya perikanan daritelah memiliki hak untuk
mengelola perairan yang dibelinya tersebut.
24. Harga standar. adalah Harga yang diusulkan dari .DesayKelurahan kepada
Tim Pengawasan dan Pembinaan Sumber Daya Perikanan Kabupaten Ogan
Ilir melalui Tim Koordinator Kecamatan untuk diterbitkan sebagai Keputusan
Bupati.
",'::
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25. Sumber daya perikanan adalah suatu keadaan, kemampuan, potensi alam
dan semua biota perairan
yang dapat dikelola, dimanfaatkan dan
dikembangkan untuk mendapatkan produktifitas yang optimal dibidang
perikanan yang terdapat di perairan lebak, lebung, sungai, danau, leleran,
kanal, lopak, parit dan perairan umum lainnya
26. Lebak adalah suatu areal yang secara spesifik mempunyai tipologi ekosistem
dan biota,yang dicirikan pada musim hujan tergenang air dan dimusim
kemarau menjadi kering, sehingga sebagian dapat dimanfaatkan oleh petani
untuk bercocok tanam .
27. Lebung adalah suatu cekungan baik berupa parit, kanal, lobang, lopak,
bekas galian yang terdapat di sungai maupun di lebak baik secara alam
maupun buatan manusia yang pada musim kemarau tidak pernah kering
baik itu lebung buatan, lebung alam maupun lebung waris
28. Sungai adalah suatu tempat aliran air baik dibuat oleh manusia ata~
terbentuk secara alam yang biasanya dimanfaatkan oleh masyaramat sebagai
prasarana transportasi, sumber air minum, mandi, cuci dan lain-lain.
i

;
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29. Tanah Nyurung adalah daratan atau tanah yang terbentuk karena adanya
penimbunan secara alam pada aliran sungai.
.
30. Konservasi adalah semua upaya untuk melindungi,' melestarikan, dan
pemanfaatan sumberdaya perikanan, termasuk ekosistem jenis dan genetika
untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan dengan tetap
memelihara dan meningkatkan
kwalitas nilai dan keanekaragaman
sumberdaya perikanan;
31. Biota Perairan adalah semua makhluk hidup yang menempati habitat
perairan untuk hidup dan berkembang biak.
.
32. Restocking adalah penebaran kembali benih ikan Iser,dalamareal sumberdaya
perikanan untuk mempertahankan kelestarian sumberdaya perikanan.
33. Reservate adalah suatu kawasan yang ditetapkan Pemerintah untuk
dilakukan perlindungan, kelestarian untuk mempertahankan keberadaan,
ketersedian termasuk ekosistem, jenis dan genetika: dengan tetap memelihara
dan meningkatakan kualitas keseragaman sumberdaya perikanan secara
berkesinambungan.
34. Suaka Perikanan adalah suatu kawasan yang ditetapkan oleh Pemerintah
untuk dilakukan pengawasan dan perlindungan terhadap kelestarian
sumberdaya perikanan yang ada di dalamnya.
BABII
OBJEK SUMBERDAYA
PERIKANAN
Pasal 2
(1). Objek Sumber Daya Perikanan adalah lebak, lebung (baik lebung alam
maupun lebung buatan), sungai., dan sumber daya perikanan yang mulai
tahun 2017 ditetapkan sebagai objek sumber d~ya perikanan yang
meliputi semua jenis ikan dan biota perairan lainnya yang terdapat
didalamnya;
(2). Objek Sumberdaya Perikanan adalah mutlak milik Pemerintah Kabupaten
Ogan Ilir, tidak ada hak pribadi, hak adat, hak desa, baik secara historis
maupun tradisional;
(3). Mulai tahun 2017 retribusi pembayaran konsen Zlebung waris dihapuskan
selanjutnya seluruh lebung buatarr/Iebung waris tersebut menjadi objek
lelang dan bukan hak milik perorangan ataupun kelompok melainkan
menjadi hak pengelola yang sudah menang dan membayar lunas pada
saat lelang objek sumber daya perikanan
(3). Lebak dan lebung buatan /Iebung waris termasuk lebung galian bekas
pembuatan jalan yang terkena tanah masyarakat dan berada di lokasi
objek semua dilelangkan dan dimasukkan dalam register objek
(4). Objek sumber daya perikanan ditetapkan dengaIl, Keputusan Kepala Dinas
a.n Bupati;
':
Pasal3
(1)

!

Tidak term~suk objek Sumberdaya Perikanan yaitu Reservate, areal yang
ditetapkan i~leh Pemerintah sebagai kawasan konservasi serta plasma
nutfah (biota langka) yang keberadaannya terancam kepunahan dan
dilindungi perundang-undangan.

Lelang Objek Sumber Daya Perikanan dilaksanakan secara terbuka
Apabila objek yang dimiliki oleh lebih dari satu desay kelurahan dalam
satu kecamatan dan atau dimiliki lebih dari satudesa/kelurahan
dan
lebih dari satu kecamatan dan atau lebih dari satu kabupaten temp at
pelaksanaan lelang dilaksanakan secara bergilir.
.
Batas
objek
sumber
daya
perikanan
untuk
sungai
adalah batas
(4) .
desa Zkelurahan
Masa pengelolaan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
(5)

(2)
(3).

um
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BABIII
TIM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN SUMBERDAYA PERIKANAN
Pasa14
(1), Tim Pengawasan

dan Pembinaan

terdiri dari :

I. TIM PENGAWAS :
Pengarah
: Bupati dan Wakil Bupati
Ketua
: Sekretaris Daerah
Wakil Ketua
: Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris
: Kepala Dinas Perikanan.
Anggota
A. Tim Pengawas Umum : 1.Inspektur Kabu paten Ogan Ilir
2.Kepala Dinas Pemberdayaan
dan Masyarakat
Desa
3.Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan
;-1-.
Pemadam Kebakaran '
4.Kepala Bagian Pemerintahan
dan Otonomi
Daerah
5.Kepala Bagian Hukum
B. Tim Pengawas Teknis:
- Pengawas W.ilayah I
Sekretaris Dinas dibantu semua Kepala Sub Bag
r,
Sekretariat
t
- Pengawas
ilayah II
Kepala Bidang Perikanan Budidaya dibantu semua
Kepala Seksi Bidang Perikanan Budidaya
- Pengawas Wilayah III: Kepala Bidang Pengembangan dan Penguatan Daya
Saing Produk
dibantu
semua
Kepala Seksi
Bidang Pengembangan dan Penguatan Daya Saing
Produk
- Pengawas Wilayah IV: Kepala Bidang Peternakan
dibantu semua Kepala
Seksi Bidang Peternakan
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II. TIM PEMBINA TEKNIS
Penanggung Jawab
: Kepala Dinas Perikanan
Ketua
: Kepala Bidang Perikanan Tangkap
Sekretaris
: Kasi Pengawasan dan Pengelolaan SDP
Anggota
: 1.Kasi Kenelayanan
2.Kasi Pengendalian, Penanganan Pelanggaran
3.Staf Teknis Dinas Perikanan
III. TIM KOORDINATOR KECAMATAN :
Ketua
: Camat
Wakil Ketua
: Sekretaris Camat
Sekretaris
: Ka. UPTD Perikanan KecamatanjPetugas
ditunjuk
Dinas Perikanan
Bendahara
: Ditunjuk Camat
Anggota
1. Kasi Pemerin tahan
2. Kasi Trantib
3. Staf UPTD Perikanan Kecamatarr/Petugas
ditunjuk Dinas
..':
,,"
~
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IV. TIM PELAKSANA DESAjKELURAHAN
Ketua
. ,';
Sekretaris ,
Bendahara,
Anggota ".~.

: Kepala DesajLurah
: Sekretaris Desaj Lurah
: Ditunjuk oleh Kepala DesajLurah
: Ditunjuk oleh Kepala DesajLurah
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(2) Tugas dan Kewajiban Tim Pengawasan dan Pembinaan Sumberdaya
Perikanan:
1. Tugas dan Kewajiban Tim Pengawas adalah :
1.Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap keseluruhan
pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan.
2.Memberikan pengarahan, teguran dan sanksi pada siapa saja yang
melakukan pelanggaran dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan.
3.Bertanggung jawab atas keseluruhan proses pelaksanaan Pengelolaan
Sumber Daya Perikanan.
4.Bersama instansi berwenang dapat mengambil tindakan hukum
terhadap para pengelola yang melanggar hukum.
5.Mengambil kebijaksanaan dan langkah-Iangkah yang diperlukan untuk
mengawasi permasalahan yang timbul pada waktu pelaksanaan lelang.
6. Menetapkan waktu pelaksanaan lelang
7.Tim Pengawas Teknis melaksanakan pengawasan sesuai dengan wilayah
yang ditetapkan yaitu:
Wilayah I
Kecamatan Indralaya, Indralaya Utara, Indralaya
Selatan, Tanjung Batu
Wilayah II
Kecamatan Payaraman,
Lubuk Keliat, Rambang
Kuang, Muara Kuang
Wilayah III
Kecamatan Sungai Pinang, Rantau Alai, Rantau
Panjang, Kandis
Wilayah IV
Kecamatan Pemulutan, Pemulutan Barat, Pemulutan
Selatan, Tanjung Raja
..
: !

8.Tugas dan kewajiban Tim Pengawas berlaku selama Peraturan ini masih
diberlakukan kecuali ada ketentuan lain.
·.,1

II. Tugas Tim'Pembina Teknis :
1. Memonitor pelaksanaan lelang objek sumber daya perikanan
2. Melakukan
pembinaan
langsung
kepada
masyarakat
di
desa Zkelurahan yang terdapat objek lelang sumber daya perikanan.
3. Memfasilitasi kegiatan pengelolaan objek sumber daya perikanan.
4. Menginventarisasi usulan harga objek sumber daya perikanan dari
desa/Iurah melalui Tim Koordinator Kecamatan
5. Menerbitkan Surat Keputusan (SK)objek sumber daya perikanan
III. Tugas Tim Koordinator Kecamatan
1. Memfasilitasi
Tim Pelaksana
Desa/Kelurahan
dalam
proses
pelaksanaan
pengelolaan sumber daya perikanan baik masalah
administrasi maupun fisik di lapangan
2. Menginventarisir daftar harga objek sumber daya perikanan dari Tim
Pelaksana Desa/Kelurahan untuk disarnpaikan kepada Bupati Ogan
Ilir C.q Dinas Perikanan sesuai ketentuan dan waktu yang telah
ditetapkan.
3. Mengkoordinir dan mengatur jalannya lelang di kantor kecamatan
masing-masing
. .
4. Menerima uang pendaftaran dan hasil pembayaran lelang dan TIm
Pelaksana Desa/Kelurahan
5. Menyetorkan hasil lelang objek sumber daya perikanan langsung pada
hari itu juga ke Kas Daerah/Bank Sum.Sel Babel.
6. Melakukan pengawasan dan pencegahan dalam. pelang~aran yang
dilakukan oleh pengelola di wilayah kecamatan ma~ln~-masing.
7. Menyelesaikan setiap permasalahan yang ada dl wilayahriya sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
.
8. Melaporkan hasil pelaksanaan lelang objek sumber daya penkanan
paling lamb at 7 (tujuh) hari (hari ke~a) set~l~ pelaksanaan, kepada
pemerintah Kabupaten Ogan llir Cq. Dinas Perikanan.
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IV. Tugas dan Kewajiban Tim Pelaksana Desa/Kelurahan :
1. Mengajukan harga standar objek sumber daya perikanan yang berada
di wilayahnya lengkap dengan nama objek dan keterangan objek
lainnya kepada Tim Koordinator Kecamatan untuk disampaikan
kepada .Bupati Ogan Ilir C.q Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Ilir
sesuai waktu yang ditetapkan
2. Memberitahukan
(mengumumkan)
tahapan-tahapan
pelaksanaan
Pengelolaan Sumberdaya
Perikanan.
3. Menerirna pendaftaran calon Pengelola Sumberdaya Perikanan dalam
wilayahnya.
4. Melakukan verifikasi terhadap peserta Calon Pengelolaan Sumberdaya
Perikanan.
5. Melaksanakan lelang secara serentak bersama dengan desajkelurahan
lainnya yang diselenggarakan di kantor camat setempat dengan
koordinator Tim Kecamatan.
.
6. Mengumpulkan j menyerahkan hasil lelang Sumber Daya Perikanan
kepada kepada Tim Koordinator Kecamatan
7. Bertanggung jawab atas keseluruhan proses pelaksanaan lelang objek
Sumber Daya Perikanan.
8. Membuat dan melaporkan Berita Acara hasil pelaksanaan lelang
objek sumberdaya perikanan kepada Tim Koordinator Kecamatan
untuk diserahkan kepada Tim Pembinaan dan Pengawasan di
Kabupaten Ogan Ilir.
9. Bersama instansi berwenang dapat mengambil tindakan hukum
terhadap para pengelola yang melakukan pelanggaran.
10. Melakukan pengawasan dan pencegahan dalam hal pelanggaran yang
dilakukan oleh
pengelola di wilayah DesajKelurahan masingmasing.
11. Menyelesaikan setiap permasalahan pengelolaan objek sumber daya
perikanan yang ada di wilayahnya sesuai peraturan yang berlaku dan
jika tidak sanggup maka permasalahan tersebut dilaporkan pada Tim
Koordinator Kecamatan untuk diselesaikan oleh Ketua Tim Kecamatan
bersangku tan.
.:1. ~
12. Pemerintah DesajKelurahan dibantu POKMAsWASwajib melakukan
pembinaan kelestarian sumber daya ikan di lebak, lebung, sungai serta
perairanlainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
• melanang penangkapan ikan yang akan dan ' atau sedang bertelur
"r"~"""
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•
•

melindungi daerah atau tempat-tempat pemijahan (pengempasan)
ikan
melarang penangkapan anakan ikan

(3). Tim Pengawasan dan Pembinaan dapat meminta bantuan kepada petugas
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Provinsi
Sumatera Selatan, POLRI dan TNI dalam hal Pengamanan Pelaksanaan
le1ang Sumber Daya Perikanan atau mendukung operasi Penertiban dan
Pengawasan Sumberdaya Perikanan.
BABIV
LELANGOBJEK SUMBERDAYA
PERIKANAN
Pasa15
(1) Le1ang objek Sumberdaya Perikanan dilaksanakan melalui sistem le1ang
terbuka langsung di muka umum dengan cara penawaran langsung oleh
peserta dengan tawaran bertahap naik mulai dari harga standar yang
telah ditetapkan.

,I

(2). Pelaksana Lelang adalah Pemerintah Desay Kelurahan di.Kecamatan.
I

'

(3). Peserta calon pengelola sumber daya perikanan
adalah seluruh
masyarakat Kabupaten Ogan Ilir baik perorangan maupun kelompok yang
berdomisili di desa/Icelurahan dalam Kabupaten Ogan Ilir dibuktikan
dengan kartu videntitas seperti KTP atau surat keterangan domisili oleh
kepala dese./Iurah.
,,_,
BAB V
PERLINDUNGANiffiAK
DANLARANGAN
BAGIPENGELOLADANMASYARAKAT
Pasa16
Setiap orang dilarang menangkap ikan, berkarang, memancing, mengambil
ikan dan biotaperairan
lainnya dari objek sumberdaya perikanan yang
sudah dibeli oleh pemenang lelang
Pasal 7
(1) .

(2) .

(3) .

(4).

(5).

Setiap orang dilarang
melakukan
penangkapan
ikan
darr/
atau
pembudidayaan ikan dengan menggunakan :
a. Bahan Kimia;
b. Bahan Biologis;
c. Bahan Peledak;
d. Aliran Listrik atau setrum
e. Alat, cara dan Zatau bangunan yang dapat merugikan dan ,'atau
membahayakan kelestarian sumberdaya ikan darr/ atau lingkungannya
pada areal Lebak, Lebung dan Sungai.,
Setiap Orang dan atau Zperusahaan Pemegang Hak Guna Usaha yang areal
usahanya
berbatasan
dengan Lebak Lebung dan Sungai dilarang
menggunakan sarana produksi (bibit, pupuk dan obat-obatan yang tidak
ramah lingkungan).
Setiap oarang dilarang melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan
a. Pencemaran;
b. Kerusakan Sumber Daya ikan darr/ atau lingkungan;
c. Menyebabkan kerugian bagi pembudidaya ikan di Lebak, Lebung dan
Sungai.
Setiap orang dilarang mengeluarkan darr/ atau mernasukkan jenis sumber
daya ikan tertentu yang dilarang berdasarkan
Peraturan Peruridarigundangan dari atau ke wilayah Republik Indonesia dikawasan Lebak, Lebung
dan Sungai.
Setiap orang dilarang :

,
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a. Membawaj..jj
b. Mengangkut;

Mengeluarkan;
d. Memasukkan darr/ atau
e. Memperdagangkan sumber daya ikan jenis dan atau ukuran dan atau
sebab tertentu yang menurut peraturan perundang-undangan dilarang
untuk masuk ke dalam wilayah Daerah.
orang dilarang melakukan
penangkapan
ikan dengan alat
(6). Setiap
penangkapan
ikan
menetap
yang
dapat
mengganggu
dany atau
membahayakan lalu lintas perairarr/pelayaran pada areal Lebak, Lebung dan
Sungai.
.
Setiap
orang
dilakukan
melakukan
penangkapan
dan
zatau
~embudldayaan
(7).
ikan yang menurut
peraturan' perundang-undangan
dilarang u~tuk
ditangkap dan/ atau dibudidayakan pada areal Lebak, Lebung d~ Sungai.
ikan dengan
(8) . Setiap orang dilakukan melakukan kegiatan penangkapan
menggunakan alat penangkapan ikan yang menurut peraturan perundangc.

I

i I,
,

undangan dilarang untuk digunakan pada areal Lebak, Lebung dan Sungai.
(9). Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan maupun
pembudidayaan ikan dan aktivitas lainnya di zona inti Suaka Perikanan.
Kegiatan pembudidayaan dapat dilakukan di zone penyangga dan zone
usaha.
Pasal8
Pengelola sumberdaya perikanan dilarang :
(1) .
(2) .
(3).
(4).

(5).

(1':
-,•..,I~·

(6).

Menghambat dan membahayakan lalu lintas perairan;
Merugikan petani yang sawahnya telah ditanami padi ;t?tpi termasuk objek
pengelolaan sumberdaya perikanan;
Menangkap ikan atau berkarang disawah yang sudah.jditanami padi atau
membuka bendungan air yang digunakan untuk pengairan sawah;
Pemilik sawah yang menanam padi disawahnya, maka jarak tanamnya harus
3 (tiga] meter dari lebung (objek sumberdaya perikanan)
Dilarang menangkap ikan atau biota lainnya yang dilindungi PerundangUndangan.
Setiap orang.ii dilarang melakukan
pengelolaan terhadap
objek yang
diperuntukkan
kawasan konservasi seperti : reservat atau areal suaka
perikanan yang telah ditetapkan Pemerintah

SANKSI
VI
Pasal9
(1). Barang siapa dengan sengaja tidak memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (3),
maka yang bersangkutan dianggap tidak sah dan dibatalkan.
(2). Barang siapa melanggar ketentuan pasal 6, pasal 7 dan pasal 8, maka
dikenakan sanksi denda yang akan diproses sebagaimana ketentuan
hukum/hukum
adat yang berlaku di desa Zkelurahan masing-masing dan
proses hukumnya diserahkan kepada Tim Pelaksana Desa ZKelurahan serta
pemangku adat dibantu oleh POKMASW
AS setempat.
(3). Apabila pelanggaran sebagaimana tersebut pada ayat (2) di atas tidak dapat
diselesaikan dengan sanksi dari hukum/hukum
adat di Desa zKelurahan
maka dapat dinaikkan pengaduan kepada Tim Koordinator Kecamatan
(4). Apabila pelanggaran sebagaimana tersebut pada ayat (2hdan ayat (3) di atas
tidak dapat diselesaikan oleh Tim Koordinator Kecamatari maka akan
diambil tindakan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya
Perikanan Kabupaten Ogan llir sesuai ketentuan undang-undang/hukum
yang berlaku.

BABVII
PENGAWASANDANPERLINDUNGANSUMBERDAYAPERIKANAN
~ f':-

~ ~~

Pasa110
Apabila setelah lelang tahap I dan
belum laku maka objek tersebut
tidak boleh ada ycwg mengelola
Tim Pembinaan dan, Pengawasan
dibantu Pokmaswas setempat.
"

II masih ada objek Sumber Daya Perikanan yang
dijadikan suaka perikanan yang dilindungi dan
selanjutnya pengawasru.;nya diserahkan kepad.a
Sumber Daya Perikarian Kabupaten Ogan Ilir

Pasal 11
Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
Setiap desa Zkelurahan yang mempunyai objek sumberdaya perikanan harus
membentuk
Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), untuk
mengawasi kegiatan pengelolaan sumberdaya perikanan di Desa tersebut;
(2) . POKMASW
AS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah pengawas
yang berbasis pada seluruh Kelompok Masyarakat Pedesaan yang dibentuk
atas kesadaran untuk menjaga kelestarian sumberdaya perikanan seeara
sukarela, yang berasal dari kalangan masyarakat : pembudidaya ikan,
penangkap ikan (nelayan), lembaga swadaya masyarakat (LSM), Pemuka
Masyarakat, Pemuka Adat, Pemuka Agama dan orang-orang yang punya
komitrnen dalam pelestarian sumberdaya perikanan;
(3). POKMASWASsebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dapat dibentuk
lebih dari satu kelompok sesuai luas dan jumlah objek yang ada di
desa Zkelurahan dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :
l. Penanggungjawab
: Kepala Desa/Lurah
2. Pengarahj'penasehat
: Ketua BPD/Camat
3. Struktur kepengurusan
A. Ketua
B. Sekretaris
C: Bendahara
D.Seksipenangkapan
E. Seksi budidaya
l]~~
Anggota
;
(4) . Setiap pemb<1ntukan POKMASWASharus membuat -Berita Aeara yang
ditandatangani'Ketua, Sekretaris dan diketahui Kepala DesayLurah dan atau
UPTD Perikanan Keeamatan, bagi kelompok yang sudah terbentuk agar
mengajukan usulan kepada Bupati Ogan Ilir eq Dinas Perikanan untuk
dikukuhkan dengan SK Bupati.
Pasal12

(1) .

(1). Untuk menjamin kelestarian
sumberdaya
perikanan
diareal objek
sumberdaya perikanan dilakukan pengawasan dan perlindungan serta
rehabilitasi sumberdaya ikan dan lingkungan perairan yang dilaksanakan
oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan dibantu oleh
POKMASWAS
desa Zkelurahan ..
(2) . Untuk kepentingan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan perairan
ditetapkan hal-hal sebagai berikut:
a. kisi-kisi empang /pagar bambu Zkayu dan sejenisnya minimall,S em
b. mesh size jaring/waring yang dipasang minimall,S em
e. tidak menghalangi jalan lalulintas perairan umum
d. tidak merusak lahan sawah Zpadiyang ditanam pemilik sawahy lahan.
e. tidak menggangguy merusak kepentingan masyarakat umum
(3). Untuk kepentingan riset dan ilmu pengetahuan mengenai objek sumberdaya
perikanan, maka pengelolaannya diberikan kepada Lembaga Riset dan Ilmu
Pengetahun tersebut dengan kewajiban membayar harga objek sumberdaya
perikanan seharga yang ditetapkan;
(4) . Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas dituangkan dalam
Naskah Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten d1R;ganLembaga Riset
dan Ilmu Pengetahuan tersebut.

,
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Pasal13
(1) . Untuk

mendorong peningkatan kegiatan budida~a ikar: diareal
sumberdaya perikanan, maka pembudidayaan tidak dikenakan
pengelolaan;

objek
biaya

I

\1 '

.. ,:'
,iV

(2). Bagi masyarakat yang akan melakukan kegiatan perikanan budidaya dapat
dilaksanakan i~~telah mendaftarkan kegiatan usaha perikanannya ke Dinas.
;:A
BABVIII
PEMBAGIANHASILLELANGOBJEK SUMBER DAYA PERIKANAN

Pasal14
(1). Hasillelang objek sumberdaya perikanan disetor secara keseluruhan ke Kas
daerah dan selanjutnya dipergunakan :
a. 30 % untuk Desa /Kelurahan penghasil dalam Kabupaten Ogan Ilir.
b. 20 % Untuk Tim Pengawasan dan Pernbinaan Pengelolaan
Sumberdaya Perikanan, serta Tim Pelaksana Kecamatan
c. 25 % un tuk Kas Daerah
d. 15 % untuk Restocking Ikan (dilaksanakan oleh BBIL Kab. Ogan
Ilir)
e. 10 % untuk Pembinaan Pokmaswas dan Nelayan
BABIX
PENYIDlKAN
Pasal 15
Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan
oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah daerah
yang pengangkatannya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan
yang berlaku atau langsung berkoordinasi dengan Petugas Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP)Provinsi Sumatera Selatan;
tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri
(2) . Dalam melaksanakan
Sipil (PPNS)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak
pidana;
2. Memanggil iqan memeriksa tersangka dan / atau saksi;
3. Melakukan, .tindakan pertama pada saat itu .ditempat kejadian dan
melakukan- 'pemeriksaan dengan menggeledah sarana dan peralatan
perikanan .yang diduga dipergunakan
dalam atau menjadi tempat
melakukan tindak pidana perikanan;
4. Menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa kelengkapan dan
keabsahan dokurnen usaha perikanan;
5. Melakukan penyitaan benda atau surat dan atau barang bukti lainnya
sekaligus menangkap, membawa dan / atau menahan barang bukti dan /
atau orang yang disangka melakukan tindak pidana tersebut;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga sebagai pelaku
tindak pidana;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara;
9. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
10. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari
penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiw~ terse?':lt
bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik
memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum , tersangka dan
keluarganya;
dapat
yang
hukum
menurut
lain
11. Mengadakan
tindakan
dipertanggungjawabkan.

(1) .

(3) .

Penyidikan

dan

"

.

kewenangan

sebagaimana

dimaksud

dalam

pasal

ini

,
;1

i

I;

dilaksanakan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
tentang Perikanan.
BABX
KETENTUANPERALIHAN
Pasal16
Hal yang belumicukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai
peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Desa.
'.

BABXI
KETENTUANPENUTUP
Pasal 17
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku ::
1. Semua peraturan yang berkaitan secara langsung dengan Pengelolaan Sumber
Daya Perikanan di Kabupaten Ogan Ilir wajib mendasarkan pengaturannya
pada Peraturan Bupati ini.
2. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 37 tahun 2008 tentang Pelaksanaan
Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Konservasi, dan Keputusan Bupati
Ogan Ilir Nomor 245jKEPjPETPERj2006
tentang Hak Pengelolaan tehadap
Lebung Bekas Galian Pembuatan Jalan yang Terkena Tanah masyarakat Dalam
Rangka Percepatan Pembangunan
di Kabupaten Ogar{ Ilir, dicabut dan
dinyatakantidak berlaku lagi terhitung mulai tanggal 31 Desember 2017.
Pasal18
Peraturan
ketentuan
mestinya.

Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
dengan
bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 24 Juli 2017
PIt. BUPATIOGAN ILIR
dto

M. ILYAS'PANJIALAM
Diundangkan dffndralaya
Pada tanggal 24 Juli 2017
SEKRETARISDAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,
dto

HERMAN
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