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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki luas perairan

mencapai 3,25 juta km2 atau sekitar 63 persen wilayah Indonesia. Laut Indonesia

memiliki potensi produksi lestari ikan laut yang cukup besar, dengan asumsi

sekitar 6,51 juta ton/tahun atau 8,2% dari total potensi produksi ikan laut dunia.

(Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2011) Indonesia

sebagai negara kepulauan dengan panjang garis pantai 81.000 km merupakan

kawasan pesisir dan lautan yang memiliki berbagai sumber daya hayati dan non-

hayati yang sangat besar. Lautan yang merupakan 70% dari luasan total negara,

menyimpan banyak potensi yang dapat dimanfaatkan (Suherman, 2011). Salah

satunya adalah produksi ikan, dimana rata-rata pendapatan nelayan dari hasil

tangkapan di laut telah dimanfaatkan sebagian hanya sebesar Rp 28,08 juta/tahun,

lebih kecil dibandingkan pendapatan pembudi daya ikan di perairan umum dan di

tambak yang mencapai Rp 34,80 juta/tahun dan Rp 31,32 juta/tahun. Namun,

pendapatan nelayan yang menangkap ikan di laut lebih baik dibandingkan

pendapatan pembudi daya ikan di laut yang hanya memperoleh pendapatan

sebesar Rp 24,39 juta/tahun (BPS, 2014)

Dalam hal ini sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor

ekonomi yang memiliki peranan dalam pembangunan ekonomi nasional,

khususnya dalam penyediaan bahan pangan protein, perolehan devisa, dan
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penyediaan lapangan kerja. Akan tetapi ironisnya, sektor perikanan selama ini

belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah dan kalangan pengusaha,

padahal bila sektor perikanan dikelola secara serius akan memberikan kontribusi

yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi nasional serta dapat

mengentaskan kemiskinan masyarakat terutama masyarakat nelayan dan petani

ikan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS), mencatat pertumbuhan ekonomi

sektor Kelautan dan Perikanan pada triwulan II tahun 2013 tumbuh sebesar 7%.

Data BPS ini menunjukkan ekonomi sektor Kelautan dan Perikanan berada di atas

pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh sebesar 5,81%. (Andriani, 2013).

Berdasarkan data dari Departemen Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia,

produksi ikan tangkap di Indonesia pada tahun 2009 mencapai 5.196 juta ton.

Jumlah tangkapan yang demikian besar ini menjadikan Indonesia sebagai Negara

penghasil ikan tangkap terbesar ke empat di dunia. Dari potensi tersebut sampai

pada tahun 2012 baru dimanfaatkan sekitar 58,5 persen. Setiap hasil ikan yang

ditangkap oleh nelayan yang dapat digunakan hanya sebesar 50% dari hasil

tangkapan yang dikonsumsi manusia.

Maka untuk meningkatkan pendapatan daerah pada dewasa ini masing-

masing daerah dituntut harus mampu berusaha sendiri untuk meningkatkan

pendapatannya, maka penggalian potensi ekonomi daerah dan penggunaan potensi

yang tepat adalah jalan terbaik, karena tanpa memperhitungkan potensi yang

dimiliki oleh masing-masing daerah maka pengembangan pembangunan dan

pendapatan daerah tidak akan mencapai hasil yang optimal atau sesuai dengan
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yang diharapkan. Potensi ekonomi daerah merupakan kemampuan ekonomi yang

ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus

berkembang menjadi sumber kehidupan rakyat setempat bahkan dapat menolong

perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya

dan berkesinambungan (Soeparmoko, 2002).

Untuk diketahui bahwa potensi sumber daya ikan Indonesia

diperkirakan adalah 6,4 juta ton per tahun, dari jumlah tersebut 1,26 juta ton

berasal dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) (Rohmin Danuri).

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UndangUndang Republik Indonesia No. 43 tahun

2008 tentang Wilayah Negara, yang dimaksud ZEEI adalah suatu area di luar dan

berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang yang mengatur mengenai Perairan Indonesia, dengan batas

terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial

diukur. Adapun yang dimaksudkan dengan UndangUndang yang mengatur

tentang Perairan Indonesia disini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No.

6 Tahun l996 tentang Perairan Indonesia. (Endang Retnowati, 2011)

Luas wilayah perairan Indonesia kurang lebih 5,8 juta kilometer persegi,

dan jumlah nelayan di Indonesia hingga tahun 2009 tercatat 2.752.490 orang

dengan total armada 596.230 unit. Dari jumlah nelayan tersebut 90%nya

merupakan nelayan kecil dengan bobot mati kapal di bawah 30 Gross Tonnage

(GT) (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2008). Hal ini menunjukkan secara

umum masih dianggap seimbang, antara luas perairan dengan jumlah nelayan,

meskipun untuk beberapa daerah tertentu (misalnya Madura) terjadi jumlah
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nelayan terlalu banyak, tidak sebanding dengan wilayah penangkapan yang ada,

sehingga jika terjadi hal sedemikian maka akan berpotensi me nimbulkan tangkap

lebih (over fishing) (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2008).

Sumber daya ikan adalah salah satu sumber daya ekonomi, oleh karena itu

sumber daya ikan merupakan modal bagi pembangunan bangsa Indonesia.

Sebagai sumber daya yang bersifat dapat pulih kembali (renewable) dan yang

merupakan modal pembangunan ekonomi, maka sumber daya ikan tersebut harus

dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dengan batas-batas pemanfaatannya

disesuaikan dengan daya dukung sumber daya ikan dan daya tampung suatu

perairan.

Produksi ikan di Indonesia juga tidak bisa diabaikan. Indonesia adalah

salah satu dari 10 negara pemasok ikan dunia selain Vietnam, Thailand, India dan

China. Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) memperkirakan bahwa potensi

ikan laut Indonesia sebesar 6,2 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar

51,7% (3.235.800 ton/tahun) merupakan jenis ikan pelagis kecil, 28,54%

(1.786.400 ton/tahun) ikan demersal, dan sekitar 16,83% (1.053.500 ton/tahun)

untuk ikan pelagis besar. Sebagai bagian potensi yang begitu besar dan bernilai

ekonomi cukup tinggi, perikanan laut cenderung mengalami ekspliotasi, dan

eksploitasi yang besar-besaran akan menyebabkan adanya Over fishing (Giuliani,

2004)

Nelayan sebagai subjek utama dalam pemanfaatan dan pengelolaan

sumberdaya kelautan dan perikanan perlu mendapat perhatian. Konvensi ILO

Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pengaturan Bekerja di Bidang Perikanan (the
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Work in Fishing Convention) menyatakan bahwa pekerjaan di bidang perikanan

khususnya penangkapan sebagai jenis pekerjaan yang berbahaya dibandingkan

dengan jenis pekerjaan lainnya. Pekerjaan tersebut memiliki resiko terjadinya

pelanggaran hak-hak pekerja di atas kapal perikanan dan tindak pidana yang

mengancam kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan seperti illegal,

unreported, and unregulated fishing dan penangkapan biota-biota laut yang

dilindungi. Selain itu, nelayan merupakan pihak yang berkontribusi sebagai

penyedia produk hayati kelautan dan perikanan baik untuk kebutuhan konsumsi

maupun industri pengolahan.

Nelayan pada umumnya terdiri dari masyarakat yang pendidikannya

relatif rendah dan hidupnya miskin. Mereka bekerja pada juragan yang

mempunyai kapal dan alat tangkap yang memadai untuk melakukan penangkapan

ikan di laut. Sebagai daerah kepulauan maka Madura sangat potensial terhadap

perikanan laut. Sebagian besar hasil perikanan laut tersebut merupakan hasil

tangkapan nelayan tradisional. Potensi pengembangan perikanan didukukung oleh

lautan yang cukup luas, jenis ikan yang beraneka ragam dengan nilai pasar yang

cukup tinggi.

Maka untuk mengembangkan potensi ini, perlu diketahui faktor-faktor

yang mempengaruhi produksi perikanan di Pulau Madura. Kondisi tersebut bisa

menjadi patokan bagi pemerintah dalam upaya mengembangkan sub sektor

perikanan sebagai salah satu sub sektor potensial yang diharapkan memberi

manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga akan membantu

pemerintah dan masyarakat dalam melakukan kegiatan pengelolaan sumberdaya
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perikanan ini kedepannya. Berdasarkan fenomena tersebut maka penulis tertarik

untuk meneliti tentang pengaruh jumlah alat tangkap dan jumlah nelayan terhadap

produksi ikan di Pulau Madura.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis

merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Berapa Jumlah Alat Tangkap, Jumlah Nelayan dan Produksi Ikan empat

Kabupaten di Pulau Madura?

2. Bagaimana pengaruh Jumlah Alat Tangkap dan Jumlah Nelayan terhadap

Produksi Ikan empat Kabupaten di Pulau Madura?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan dan perumusan masalah diatas maka yang menjadi

tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Jumlah Alat Tangkap, Jumlah Nelayan dan Produksi

Ikan empat Kabupaten di Pulau Madura.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Jumlah Alat Tangkap dan

Jumlah Nelayan terhadap Produksi Ikan empat Kabupten di Pulau Madura.

D. Batasan Masalah

Agar penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam dan terfokus,

maka tidak semua masalah akan diteliti, untuk itu maka peneliti memberikan

batasan, variabel yang akan diteliti serta bagaimana pengaruh variabel tersebut

dengan variabel yang lain, maka peneliti membatasi permasalahan yang diangkat
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hanya pada variabel jumlah alat tangkap dan jumlah nelayan terhadap produksi

ikan di Empat Kabupaten di Pulau Madura.

E. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai masukan dan dapat dipakai

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pihak

Pemerintah Daerah Madura yang membutuhkan.

2. Memberikan sumbangan pemikiran pihak yang sedang mengalami

permasalahan sejenis dan dapat dipergunakan sebagai bahan referensi

untuk pengembangan peneitian selanjutnya.


