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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan dengan panjang garis 

pantai kurang lebih 81.000 km dan terdiri dari 17.508 pulau, terdapat sekitar 60% 

penduduknya bermukim di wilayah pesisir mulai dari komunitas nelayan tangkap 

tradisional, komunitas nelayan pengumpul, komunitas nelayan buruh, komunitas 

petambak, komunitas nelayan modern dan nelayan pengolah. Peningkatan 

kesejahteraan kehidupan rumah tangga komunitas pesisir terutama pada 

komunitas nelayan tangkap dalam perkembangannya masih terabaikan pada 

persoalan kemiskinan, sebagian besar didominasi usaha berskala kecil, teknologi 

sederhana dan sangat dipengaruhi oleh siklus musim (Marhaeni Ria Siombo, 

2010). 

Transformasi teknologi yang terjadi pada nelayan tangkap tidak serta 

merta mampu meningkatkan kesejahteraan bahkan sebaliknya kedudukan nelayan 

terutama nelayan pekerja yang kurang memiliki ketarampilan cenderung tertekan 

serta menimbulkan perselisihan antara juragan kapal, ABK dan pekerja buruh 

lainya. Selain itu yang menjadi sumber konflik antara nelayan tangkap modern 

dan nelayan tangkap tradisional dan pada akhirnya kehidupan komunitas nelayan 

tangkap tradisonal semakin terdesak. 

Masyarakat nelayan di Kabupaten Dompu pada umumnya adalah nelayan 

tradisional dan nelayan buruh. Masyarakat nelayan di Kabupaten Dompu 

teknologinya masih menggunakan alat tradisional dan ada beberapa nelayan buruh 
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yang bekerja dikapalnya orang. Hasil dari nelayan tangkap akan disalurkan ke 

berbagai pasar Kabupaten/Kota bahkan sampai ke Mataram. Walaupun demikian, 

posisi kehidupan sosial nelayan tetap margin dalam proses transaksi ekonomi 

yang timpang dan eksploitatif, sehingga sebagai produsen nelayan tidak 

memperoleh bagian pendapatan yang lebih besar hingga sekarang. 

Masyarakat nelayan di Kabupaten Dompu masih menghadapi persoalan 

jangkauan berlayar, biaya yang dikeluarkan, keuntungan apakah setara dengan 

biaya yang dikeluarkan, serta tangkapan yang bersaing dengan nelayan modern. 

Nelayan yang bisa bertahan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya adalah 

nelayan-nelayan yang memiliki kegiatan usaha sampingan seperti membuka toko 

sembako serta melakukan kegiatan usaha budidaya. 

Pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Dompu salah satunya 

disektor budidaya menjadi salah satu kegiatan usaha yang dapat diasumsikan 

sebagai jalan keluar dari persoalan kemiskinan, adanya usaha budidaya akan 

mengubah kehidupan sosial ekonomi masyarakat serta memberi harapan 

masyarakat untuk hidup lebih baik dari sebelumnya dengan tingkat pendapatan 

yang lebih tinggi dari sebelumnya. 

Kabupaten Dompu sebagai salah satu dari 8 Kabupaten/Kota di Provinsi 

Nusa Tenggara Barat dengan  wilayah perairan laut 2.753 km² (54,22%) serta 

garis pantai 22,4 mil atau 272,2 km². Kabupaten Dompu memiliki tiga teluk yaitu 

Teluk Saleh, Teluk Cempi dan Teluk Sanggar yang masing-masing memiliki 

potensi perikanan yang cukup tinggi dalam memenuhi kebutuhan sumberdaya 

perikanan, (Bappeda Kabupaten Dompu, 2001). Potensi pengelolaan hasil tangkap 
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yang baru dimanfaatkan sebesar 61,6%, budidaya tambak 38,1% dan budidaya 

laut 8,6% dilihat dari angka tersebut, Kabupaten Dompu masih memberikan 

peluang bagi masyarakat atau pembudidaya dapat meraih produksi dan 

pendapatan yang lebih tinggi. 

Berdasarkan uraian diatas mengenai problem nelayan serta potensi 

perikanan disektor budidaya perairan maka penulis melakukan penelitian dengan 

judul Transformasi Kerja Nelayan Menjadi Pembudidaya Ikan dan Rumput Laut 

di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Mengingat di daerah Kabupaten Dompu masih banyak lahan atau peluang 

yang belum dimanfaatkan secara optimal khususnya di sektor budidaya yang 

mempunyai prospek yang lebih bagus dalam jangka panjang menjadi salah satu 

alternatif penting dalam memperbaiki tingkat pendapatan dan kehidupan sosial 

masyarakat nelayan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis ingin 

mengetahui apakah dengan melakukan transformasi dari nelayan menjadi 

pembudidaya mampu meningkatkan pendapatan yang lebih besar, serta faktor apa 

saja yang menyebabkan beralihnya nelayan menjadi pembudidaya di Kabupaten 

Dompu Nusa Tenggara Barat (NTB). 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang diangkat penulis dalam penelitian ini 

antara lain adalah : 

a) Faktor apakah yang menyebabkan nelayan melakukan transformasi 

menjadi pembudidaya ikan dan rumput laut di Kabupaten Dompu ? 
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b) Apakah dengan melakukan transformasi dari nelayan menjadi 

pembudidaya ikan dan rumput laut mampu memperoleh peningkatan 

pendapatan ? 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini antara lain adalah : 

a) Mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan nelayan melakukan 

transformasi menjadi pembudidaya ikan dan rumput laut di Kabupaten 

Dompu. 

b) Mengetahui apakah dengan melakukan transformasi dari nelayan menjadi 

pembudidaya ikan dan rumput laut memperoleh peningkatan pendapatan. 

1.4 Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain : 

a) Semoga bermanfaat bagi pemerintah atau instansi terkait serta menambah 

wawasan dan informasi bagi masyarakat di Kabupaten Dompu  terkait 

peluang dan prospek untuk mengembangkan budidaya ikan dan budidaya 

rumput laut. 

b) Semoga penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

menjadi referensi selanjutnya, serta sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Pertanin pada Fakultas Pertanian dan 

Peternakan, Universitas Muhammadiyah Malang. 

c) Semoga memberikan pengetahuan mengenai budidaya ikan dan rumput 

laut serta penyebab beralihnya nelayan menjadi pembudidaya agar 

menambah pengalaman saat di lapang. 
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1.5 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.5.1 Batasan Istilah 

Istilah dalam penelitian ini terdapat batasan-batasan, yaitu : 

a) Transformasi adalah terjadinya perubahan bentuk usaha nelayan menjadi 

pembudidaya yang membawa akibat terhadap perubahan tersebut. 

b) Nelayan adalah responden yang dijadikan sampel dalam penelitian untuk 

melengkapi kelengkapan data penelitian. 

c) Budidaya Ikan dan rumput laut adalah nelayan yang telah melakukan 

transformasi. 

d) Lokasi adalah di Kecamatan Hu’u dan Kecamatan Pajo, Kabupaten 

Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

1.5.2 Batasan Variabel 

Pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:   

a) Bibit ikan yang banyak dibudidayakan di Kecamatan Pajo Desa Lune 

adalah jenis ikan bandeng yang diperbesarkan dilahan tambak. 

b) Pakan ikan yang dibutuhkan saat budidaya ikan bandeng yaitu sekitar 1 

sak (50 kg/sak), pembelian pakan digunakan hanya satu kali musim tanam. 

c) Pupuk organik adalah makanan alami berupa klekap dan lumut. 

d) Pupuk urea berfungsi untuk pembentuk protein dan energi untuk bibit ikan 

bandeng. 

e) Phouska dan EM4 adalah makanan buatan yang mengandung minera-

mineral penting, protein, lemak dan vitamin yang berguna untuk 

meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan tubuh bibit ikan bandeng. 
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f) Bibit rumput laut yang banyak dibudidayakan di Kecamatan Hu’u yaitu

jenis cottoni yang memiliki banyak cabang (masih muda).

g) Tali rafia dan tali ris digunakan untuk mengikat bibit rumput laut.

h) Tenaga kerja adalah orang yang membantu kegiatan usaha budidaya ikan

bandeng dan rumput laut.
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