
I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sendang Biru merupakan salah satu kawasan pesisir yang menjadi prioritas 

dalam upaya pengelolaan sumberdaya perikanan laut di Kabupaten Malang Jawa 

Tmur. Pengembangan tersebut menjadikan Sendang Biru sebagai sentra industri 

perikanan tangkap. Hal ini mengingat Sendang Biru berhadapan dengan Samudera 

Hindia yang kaya akan sumberdaya ikan pelagis besar terutama ikan tuna 

(Thunnus spp).   

Produksi ikan tuna (Thunnus spp) di Sendang Biru Kabupaten Malang 

didominasi oleh armada sekoci. Meskipun armada yang digunakan memiliki skala 

kecil, akan tetapi nelayan sekoci Sendang Biru mampu melakukan kegiatan 

penangkapan ikan tuna (Thunnus spp) di perairan Zona Ekonomi Ekslusif 

Indonesia (ZEEI). Nelayan sekoci di Sendang Biru mayoritas dari suku Bugis 

Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan yang terkenal dengan keberaniannya. Adapun 

alat tangkap yang digunakan pada kapal sekoci adalah pancing ulur (hand line) 

dengan alat bantu rumpon sebagai fishing ground. 

Target utama penangkapan ikan oleh nelayan sekoci Sendang Biru adalah 

ikan tuna (Thunnus spp). Lokasi penangkapan (fishing ground) terletak di Zona 

Ekonomi Ekslusif Indonesia (WPP 573) di antara koordinat 9o-12o LS dan 

110o30”-115o45” BT dengan lama trip 7 – 10 hari/trip (Hermawan, 2012). Melihat 

jarak tempuh menuju lokasi penangkapan yang jauh dan membutuhkan waktu 

yang lama, maka untuk melakukan kegiatan penangkapan membutuhkan modal 

yang besar untuk perbekalan yang mencukupi, diantaranya bahan bakar minyak 
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(BBM), es balok untuk pengawet hasil tangkapan, dan juga perbekalan berupa 

sembako. Biaya operasional setiap armada sekoci selalu mengalami peningkatan, 

hal ini sesuai dengan Hermawan (2012) dalam disertasinya, bahwa rataan biaya 

operasional setiap armada sekoci di Sendang Biru tahun 2003 sebesar Rp. 

40.094.616,67 per-tahun atau Rp. 1.795.281,34 per-trip dan pada tahun 2010 

mencapai Rp. 75.324.275,00 per-tahun atau Rp. 5.745.071.82 per-trip. Semua 

kebutuhan biaya operasional melaut tersebut disediakan oleh pengambek. 

Pengambek dalam produksi perikanan tuna di Sendang Biru sangat memegang 

peranan penting, karena menyediakan semua biaya operasional melaut. 

Hubungan sosial yang dilakukan oleh pengambek dengan pemilik kapal 

(juragan darat) mengarah pada hubungan patron-client, dimana hubungan antar 

individu tidaklah sama, terutama dari sisi ekonomi. Belum ada informasi secara 

komprehensif tentang hubungan patron-client terutama mengenai hak dan 

kewajiban, pola kerjasama, sistem bagi hasil dan juga keuntungan dari masing-

masing pihak yang bersangkutan. Selama ini banyak yang menilai negatif tentang 

adanya hubungan patron-client antara pengambek dan pemilik kapal. Peran 

pengambek dianggap sebagai lintah darat yang mengeksploitasi kehidupan para 

nelayan miskin. Berkenaan dengan hal tersebut, maka untuk memperoleh 

gambaran mengenai hubungan antara pengambek dan pemilik kapal akan 

dilakukan penelitian tentang peran pengambek sebagai lembaga keuangan 

informal dalam sistem perikanan tangkap. 

 

 



 

3 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

perumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pola kerjasama yang dibangun antara pengambek, pemilik 

kapal, nahkoda, dan ABK di pesisir Sendang Biru? 

2. Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban pengambek, pemilik kapal, 

nahkoda, dan ABK di pesisir Sendang Biru? 

3. Bagaimana sistem bagi hasil antara pengambek, pemilik kapal, nahkoda, 

dan ABK di pesisir Sendang Biru? 

4. Berapa nilai investasi yang dikeluarkan pengambek untuk satu armada 

sekoci dalam sekali trip? 

5. Berapa nilai keuntungan yang diperoleh pengambek, pemilik kapal, 

nahkoda, dan ABK dalam produksi penangkapan ikan tuna (Thunnus 

spp) di Sendang Biru? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah untuk : 

1. Mengetahui pola kerjasama antara pengambek, pemilik kapal, nahkoda, 

dan ABK di pesisir Sendang Biru. 

2. Mengetahui hak dan kewajiban pengambek, pemilik kapal, nahkoda, 

dan ABK di pesisir Sendang Biru. 

3. Mengetahui sistem bagi hasil antara pengambek, pemilik kapal, 

nahkoda, dan ABK di pesisir Sendang Biru. 
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4. Mengetahui nilai investasi yang dikeluarkan pengambek untuk satu 

armada sekoci dalam sekali trip. 

5. Mengetahui nilai keuntungan yang diperoleh pengambek, pemilik kapal, 

nahkoda, dan ABK dalam produksi penangkapan ikan tuna (Thunnus 

spp) di Sendang Biru. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Secara umum, diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat kepada 

kalangan akademisi khususnya mahasiswa, masyarakat umum, para ahli sosial 

perikanan, dan juga bagi pemerintah khususnya Kementerian Kelautan dan 

Perikanan sebagai pemegang kendali masalah Perikanan Indonesia. Adapun 

manfaat-manfaat tersebut adalah:  

1. Bagi kalangan akademisi khususnya mahasiswa dapat memperkaya 

pengetahuan mengenai peran pengambek terhadap nelayan tangkap. 

Selain itu, tulisan ini juga dapat dijadikan referensi untuk penelitian 

lebih lanjut.  

2. Dapat dijadikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam 

melaksanakan pembangunan dibidang perikanan laut dan peningkatan 

kesejahteraan khususnya bagi para nelayan. 

1.5 Kerangka Pemikiran  

Kerangka pemikiran digunakan sebagai dasar atau landasan dalam 

pengembangan berbagai konsep dari teori yang digunakan dalam penelitian ini, 

serta hubungannya dengan perumusan masalah yang telah dirumuskan. 

Masyarakat nelayan pada umumnya memanfaatkan sumberdaya perikanan sebagai 
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mata pencaharian utama meskipun dampak dari sifat kegiatan perikanan tangkap 

adalah tingginya ketidakpastian pendapatan. Hal tersebut membuat masyarakat 

nelayan membentuk suatu hubungan kerja yang melibatkan beberapa elemen, 

yakni pengambek, pemilik kapal, nahkoda, dan nelayan buruh (ABK) yang 

berdasarkan pada kebiasaan masyarakat setempat untuk mengatur dan 

mempermudah dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan.  

Penelitian ini memfokuskan pada kelembagaan informal, dalam hal ini 

adalah pengambek yang merupakan salah satu elemen dalam kaitannya dengan 

perekonomian masyarakat nelayan sekoci Sendang Biru. Pengambek dalam 

fungsinya diduga memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat nelayan 

sekoci terutama dalam hal perekonomian. Bagi masyarakat nelayan sekoci, 

menjalin hubungan kerja dengan pengambek merupakan langkah yang penting 

untuk menjaga kelangsungan kegiatannya, karena hubungan patron-client 

merupakan institusi jaminan sosial ekonomi (Satria 2002). Hubungan patron-

client dalam kedudukan secara hierarki sudah ditetapkan dan disepakati bersama 

oleh masing-masing pihak yang bersangkutan. Terjadinya hubungan timbal balik 

dalam pola kerjasama, sistem bagi hasil, hak dan kewajiban menempatkan pihak 

terkait dalam masing-masing posisi yang terjalin pada hubungan kerja demi 

keuntungan bersama. 
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
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