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KATA PENGANTAR
PENYUNTING

Nyiur hijau di tepi pantai
Siar siur daunnya melambai
Padi mengembang kuning merayu
Burung-burung bernyanyi gembira

Tanah airku tumpah darahku
Tanah yang subur kaya makmur
Tanah airku tumpah darahku
Tanah yang indah permai nyata

(Nyiur Hijau, karya Maladi)

Begitu selesai membaca artikel dari enam penulis yang 
baik hati ini, muncul rasa yang menyesak dada. Setiap 
satu artikel selesai saya baca, menyumbang sebongkah 
sesak di dada. Begitu seterusnya, hingga selesai mem-
baca keenam artikel yang ada dalam buku ini. Ada 
tumpukan rasa yang mengaduk-aduk. 

Tumpukan rasa itulah yang akhirnya mengingat-
kan saya pada sebuah lagu nasional yang begitu ‘merde-
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ka’ menggambarkan kekayaan Indonesia. Betapa lagu 
nasional tersebut menyuarakan mimpi-mimpi bangsa 
Indonesia yang lahir dari fakta berlimpahnya kekayaan 
alam Indonesia. Lalu, hal itu mendorong saya untuk 
mengawali pengantar ini dengan menuliskan liriknya, 
lagu Nyiur Hijau. 

Ironi. Ya, ironi adalah kata yang tepat untuk meng-
gambarkan rasa yang menyesak setelah membaca 6 tu-
lisan ini.

Seperti apa ironi yang terjadi? 

Kita mulai dengan tulisan Prof. Dr. Apridar, S.E., 
M.Si. misalnya, beliau memaparkan data:

... Dari luas ini, laut Indonesia diperkirakan meng-
hasilkan Rp 7.200 triliun per tahun atau empat kali 
lipat APBN 2014 (Rp. 1.800 triliun). Selain itu, data 
Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebut-
kan luas lahan untuk budidaya laut mencapai 4,58 
juta km2. Dari jumlah itu, baru sekitar 2 persen 
yang telah dimanfaatkan ....

Begitu pula dalam tulisan Masyhuri Imron:

 .... Indonesia menyimpan potensi lestari stok sum-
ber daya ikan laut yang cukup besar, yaitu diperki-
rakan sebesar 6,5 juta ton per tahun, sebagaimana 
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yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelau-
tan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor Kep. 45/
Men/2011 tentang Estimasi Potensi Sumberdaya 
Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Re-
publik Indonesia. Menurut FAO sebagaimana yang 
dikutip oleh Dahuri (Adriyanto dkk, 2011), potensi 
sumber daya ikan laut tersebut mencapai 7,2% dari 
potensi lestari ikan laut dunia yang sebanyak 90 
juta ton per tahun.

Kita tentu geleng-geleng kepala melihat potensi 
kelautan Indonesia yang sangat luar biasa tersebut. 
Seharusnya bangsa ini masuk golongan negara yang 
kaya raya. Tidak terbelit utang luar negeri, bahkan 
bisa memberi utang sehingga benar-benar menjadi ne-
gara yang berdaulat secara ekonomi. Ini fakta, bukan 
mengada-ada. Buktinya, beberapa waktu lalu beredar 
berita yang sempat membuat heboh ketika Presiden 
Jokowi blak-blakan mengingatkan bahwa jumlah utang 
luar negeri Indonesia masih sebesar Rp 2.600 triliun. 
Banyak pihak heboh dan ngeri, kapan dan bisakah In-
donesia melunasinya? Setiap generasi akan mewarisi 
utang yang tidak kunjung selesai. Mari kita bandingkan 
saja dengan potensi kelautan Indonesia yang tadi dise-
butkan sebelumnya, yaitu sebesar Rp 7.200 triliun per 
tahun. Bukankah negara ini harusnya mampu mem-
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bayar utang luar negeri tersebut? Bahkan kurang dari 
setahun.

Di sisi lain, ketakjuban atas potensi yang di miliki 
itu juga diiringi dengan kepedihan yang tidak kalah 
takjubnya. Hal ini bisa kita simak dari tulisan Ary Wa-
hono, salah satu staf peneliti LIPI. Beliau mengungkap-
kan secara panjang lebar tentang masalah perikanan 
di daerah perbatasan, khususnya terkait illegal fi shing. 
Dalam tulisannya disebutkan:

... Data resmi yang dikutip salah satu sumber mass 
media menyebutkan ada sekitar 7.000 kapal ikan 
asing yang beroperasi di wilayah ZEE Indonesia. 
Dari jumlah itu sekitar 4.900 kapal ikan asing (il-
legal fi shing) yang beroperasi di perairan Indonesia 
setiap tahunnya sehingga diperkirakan setiap tahun 
Indonesia mengalami kerugian antara 1,4 milyar-4 
milyar dollar US....

Andai kita memakai kurs saat ini (tahun 2015), 
dengan asumsi 1$ US sama dengan Rp 13.000,00 
maka kerugiannya minimal kurang lebih Rp 18,2 tril-
iun per tahun. Angka yang fantastis di sebuah negara 
yang tertatih-tatih membayar utang dan membiayai 
pembangunan masyarakatnya.
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Ironi yang lain adalah dari sisi kualitas sumber 
daya manusia (nelayan) dan taraf hidupnya. 

Kusnadi, dalam tulisannya, mengulas panjang le-
bar tentang koperasi nelayan. Di satu sisi, peran ko-
perasi begitu penting bagi pemberdayaan nelayan, 
khususnya dalam sumber pembiayaan bagi peningkat-
an usaha. Namun, begitu banyak kesulitan ditemui dan 
kegagal an koperasi dalam menjalankan peran strategis-
nya. 

Dengan demikian, sungguhlah tepat gambaran 
yang diberikan Masyhuri Imron ketika mengulas tentang 
kemiskinan nelayan. Beliau menggambarkan kehidupan 
sebagian besar nelayan di Indonesia “bagaikan ayam 
kelaparan di lumbung padi”. Saat ini, kelompok ne layan 
menjadi lapisan termiskin jika dibandingkan dengan 
kelompok-kelompok di bidang lainnya, misalnya per-
tanian.

Apakah bingkai pembangunan perikanan kurang 
tepat? Bisa jadi benar. Edi Susilo dalam abstraksinya 
menyebutkan: “Pembangunan perikanan yang dimulai 
pada abad 19 sampai saat ini (2015) masih menempat-
kan produksi sebagai panglima. Nelayan tradisional 
selalu salah dan kalah, serta berdaya adaptasi rendah 
pada perubahan lingkungan yang multidimensional.”
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Kesenjangan ekonomi nelayan kecil (mayoritas) 
dan nelayan bermodal (minoritas) dan kurang tepatnya 
regulasi pemberdayaan nelayan dan perikanan juga 
banyak memicu permasalahan sosial, bahkan sampai 
menjurus pada konfl ik-konfl ik horizontal. Salah satu 
penulis, yaitu Lathiful Khuluq, menceritakan hal ini. 
Misalnya yang terjadi di Lamongan: 

Ratusan nelayan tradisional di desa Paciran, 
Lamongan mengamuk menghancurkan bagian 
depan Kantor Camat, Mapolsek, Makoramil, serta 
kantor perusahaan pembenihan ikan bandeng dan 
windu beserta laboratoriumnya yang diduga di-
miliki kerabat dekat Bupati Lamongan. Dua mobil 
Panther dan Katana, tiga sepeda motor, dan semua 
bangunan di tempat wisata Gua Maharani dan Tan-
jung Kodok dibakar habis. Mereka kesal dengan 
para pejabat pemerintah yang seharusnya menjadi 
pelindung rakyat malah membiarkan kerusakan 
dan kelestarian biota laut. Ini terjadi pada tanggal 2 
September 1999, setahun setelah reformasi.

Demikian pengantar Buku untuk Indonesia kali 
ini. Kami, Penerbit Graha Ilmu, mengucapkan banyak 
terima kasih kepada semua penulis yang telah berke-
nan menyumbangkan pemikirannya demi kemajuan 
bangsa. Khususnya pembangunan ekonomi kelautan 
dan pemberdayaan nelayan. 
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Buku ini akan dibagikan secara gratis kepada pi-
hak-pihak terkait, dengan harapan dapat semakin terse-
bar manfaatnya.

Selamat membaca.

Yogyakarta, Mei 2015

Arif Abdulrakhim 

Penyunting





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENYUNTING vii

DAFTAR ISI xv

PEMBANGUNAN MARITIM; PELUANG 
DAN TANTANGAN

Prof. Dr. Apridar, S.E., M.Si. 1

REVITALISASI KEANGGOTAAN NELAYAN 
DALAM KOPERASI LEPP-M3 NUSA BARONG 
SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN SOSIAL-
EKONOMI BERKELANJUTAN

Kusnadi 21

MASALAH PERIKANAN DI DAERAH 
PERBATASAN: MULAI DARI KONFLIK WILAYAH 
TANGKAP, ILLEGAL FISHING DAN SOLUSI 
MENGHADAPI NELAYAN ASING

Ary Wahyono 47



xvi Ironi Negeri Sejuta Nyiur Hijau di Pantai

MENCARI ALTERNATIF STRATEGI 
PEMBERDAYAAN NELAYAN 93

Masyhuri Imron 93

PEMBANGUNAN SPESIFIK LOKASI 
DAN ADAPTOR SOSIAL UNTUK NELAYAN

Edi Susilo 127

PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT UNTUK 
KESEJAHTERAAN NELAYAN

Lathiful Khuluq 163

-oo0oo-



PEMBANGUNAN MARITIM; 
PELUANG DAN TANTANGAN

Prof. Dr. Apridar, S.E., M.Si.
Guru Besar Ekonomi & Rektor Universitas Malikussaleh, Aceh



2 Ironi Negeri Sejuta Nyiur Hijau di Pantai

Pengantar

Joko Widodo (Jokowi) resmi menjadi presiden 
ketujuh bangsa maritim ini. Masa kerja seratus hari 
pertama telah berakhir. Menuju masa panjang sampai 
akhir masa jabatan lima tahun mendatang, pekerjaan 
rumah yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya 
telah menanti. Selama empat dekade terakhir, pem-
bangunan ekonomi menitikberatkan pada industri-
alisasi dengan bertumpu pada prinsip keunggulan 
komparatif dan memfokuskan diri pada keunggulan 
kompetetitif. Masing-masing konsep pembangunan itu 
dikembangkan Widjojo Nitisastro dan Presiden RI ke-
3, B.J. Habibie. Kedua tokoh itu sangat dekat dengan 
pemerintahan Soeharto.

Dalam konsep pembangunan komparatif, Wi-
djojo menggunakan sepenuhnya teori Ricardian ten-
tang perdagangan internasional dan industrialisasi. Ke-
lompok ini menekankan pentingnya stabilitas ekonomi 
makro dan keterbukaan ekonomi Indonesia dengan 
bangsa-bangsa lain di dunia. Sedangkan B.J. Habibie 
sebagai kaum teknolog mengagas konsep teknologi 
dan sumber daya manusia bisa mendukung investasi 
(modal) dan tenaga kerja. Dengan demikian, pada 



Pembangunan Maritim: Peluang dan Tantangan 3

akhir nya akan menghasilkan nilai tambah yang tinggi 
bagi masyarakat. 

Dua orang dekat pemerintahan Orde Baru ini me-
mengaruhi kebijakan ekonomi nasional kala itu. Pada 
praktiknya, kedua konsep ekonomi yang dikembang-
kan “orang dekat” presiden kedua Indonesia itu saling 
melengkapi. Bukan saling jegal dan menghujat.

Konsep pengembangan ekonomi berbasis tek-
nologi dilanjutkan pada masa Presiden B.J. Habibie, 
Gusdur dan Megawati Soekarno Putri sebagai pendu-
kung utama perkembangan ekonomi nasional. Mega-
wati sendiri menambahkan konsep pengembangan 
ekonomi berbasis “wong cilik”, mengembangkan 
Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Kebijakan ini 
diambil dari melihat realitas krisis ekonomi global di-
mana ekonomi makro tak mampu bertahan, sebaliknya 
sektor mikro kukuh dan tetap beroperasi. Hanya, UM-
KM-lah yang mampu bertahan dan membuat perekono-
mian Indonesia tak selimbung perekonomian Amerika, 
Inggris dan negara besar lainnya saat “badai” moneter 
melanda sejumlah kawasan di dunia. Kebijakan Mega-
wati di sektor UMKM diteruskan oleh Susilo Bambang 
Yudhoyono dengan mengucurkan program pendanaan 
Kredit Usaha Rakyat (KUR).
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Dari presiden sebelumnya, bangsa ini melupakan 
potensi kelautan yang dimiliki. Sebagai negara kepu-
lauan, sejatinya Indonesia memfokuskan diri untuk 
mengembangkan ekonomi kelautan. 

Dari visi dan misi yang disampaikan Jokowi-JK, 
pasangan ini memiliki keinginan kuat untuk mengem-
bangkan potensi laut. Salah satu gagasan Jokowi yang 
paling populer selama masa kampanye adalah “tol 
laut”. Bahkan, sesaat setelah ditetapkan KPU sebagai 
presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi-JK mengu-
capkan pidato politiknya pertama kali di atas Kapal Pi-
nisi. Peristiwa politik ini bisa ditafsirkan sebagai wujud 
bahwa dua tokoh bangsa itu ingin memulai kinerjanya 
dari laut serta menyadari bahwa bangsa ini memiliki 
kekayaan terpendam di dasar laut nusantara.

Idealnya, presiden harus memiliki kemauan untuk 
mengoptimalkan hasil laut dan mengolahnya, bukan 
malah menguras laut tanpa batas. Presiden harus me-
negakkan supremasi hukum, mendorong pemerataan 
pembangunan, serta mempersiapkan generasi sebagai 
upaya regenerasi kepemimpinan nasional.

Sebagai daerah kepulauan, luas laut Indonesia 
mencapai 5,8 juta km² terdiri dari 2,8 juta km² perairan 
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pedalaman dan kepulauan, 2,7 juta km² zona ekonomi 
ekslusif, 0,3 juta km² perairan teritorial dan 17.500 pu-
lau. 

Dari luas ini, laut Indonesia diperkirakan meng-
hasilkan Rp 7.200 triliun per tahun atau empat kali 
lipat APBN 2014 (Rp 1.800 triliun). Selain itu, data Ke-
menterian Kelautan dan Perikanan menyebutkan luas 
lahan untuk budidaya laut mencapai 4,58 juta km². 
Dari jumlah itu, baru sekitar 2% yang telah dimanfaat-
kan. Artinya, kita menafi kan kekayaan laut yang me-
limpah, yang merupakan anugerah Sang Pencipta. Jika 
diibaratkan manusia, usia bangsa ini telah renta. Ide-
alnya, persoalan kelautan telah selesai dan kini rakyat 
pesisir pantai telah hidup makmur. Tak lagi kelaparan 
dililit utang pemberian tengkulak di tempat pendaratan 
ikan.

Bangsa ini juga alpa terhadap pengamanan laut 
sehingga riwayat pencurian ikan terus berlangsung 
setiap hari. Diperkirakan negara mengalami kerugian 
sebesar Rp 100 triliun per tahun dari pencurian hasil 
laut oleh negara lain. Kerugian akibat pencurian rum-
put laut dan kerusakan terumbu karang sekitar Rp 12 
triliun per tahun. 
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Kondisi ini disebabkan minimnya armada peng-
amanan laut. Lihat saja Singapura yang hanya memi-
liki 5 juta penduduk memiliki enam kapal selam untuk 
mengamankan lautnya. Sebaliknya, bangsa dengan 
240 juta jiwa penduduk ini hanya memiliki dua kapal 
selam (Republika, 17 Desember 2014). Sebuah ironi 
yang belum teratasi.

Untuk itu, presiden baru sepatutnya membuat ke-
bijakan pro kelautan. Kebijakan nyata, bukan sekadar 
dialektika dalam forum ilmiah dan talk show televisi 
atau terketik rapi dalam visi dan misi, tetapi minim re-
alisasi ketika memimpin negeri. 

Misalnya, presiden baru bisa mendorong peman-
faatan budidaya laut secara maksimal, mengekspor ha-
sil laut setengah jadi atau jadi ke luar negeri. Dengan 
demikian, nilai ekspor Indonesia terdongkrak dari ta-
hun lalu yang hanya U$$ 2,85 miliar.

Potensi Laut

Tuhan menakdirkan Indonesia sebagai negara 
kepulauan nomor satu dan terbesar di dunia. Posisi 
geografi s terhimpit di antara benua Asia dan Australia 
serta Samudera Hindia dan Pasifi k membuat potensi 
laut Indonesia tak terbantahkan. 
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 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI meng-
hitung potensi laut Indonesia tak kurang dari Rp 7.200 
triliun per tahun. Saat ini, baru tergarap Rp 225 triliun 
per tahun atau sekitar 7,5%. Jumlah itu berasal dari 
perikanan, bioteknologi, tranportasi laut, wisata bahari 
dan wilayah pesisir. Meminjam istilah Dedy Heryadi 
Sutisna (2012), potensi laut dapat diibaratkan sleeping 
giant (raksasa sedang tidur). Oleh karena itu perlu ada-
nya upaya untuk membangunkan dan menggerakkan 
“raksasa tidur” itu secara masif dan berkelanjutan.

Di sektor pertambangan, data geologi menun-
jukkan, Indonesia memiliki 60 cekungan yang me-
ngandung minyak dan gas bumi. Cekungan terbe-
sar menyimpan kekayaan minyak dan gas adalah 
ce kungan di perairan Simeulu, Aceh, yang hingga kini 
belum dieksploitasi. Bahkan, cekungan ini menyimpan 
cadangan minyak yang setara dengan produksi minyak 
Arab Saudi saat ini (Yarmen Dinamika, 2013).

Empat puluh cekungan lainnya terdapat di lepas 
pantai, 14 diantaranya berada di daerah transisi da-
ratan dan lautan (pesisir) dan hanya enam saja yang be-
rada di daratan (Rochmin Dahuri, 2012). Dari data ini, 
diperkirakan mempunyai potensi sebesar 11,3 miliar 
barel yang terdiri atas 5,5 miliar barel berupa cadang-
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an potensial dan 5,8 barel cadangan terbukti. Selain 
itu, diperkirakan cadangan gas bumi sebanyak 1.017 
triliun kaki kubik terdiri dari cadangan terbukti 64,4 
triliun dan cadangan potensial 37,3 triliun kaki kubik. 
Cadang an ini belum termasuk cekungan Simeulu di 
Aceh.

Dilema Pesisir

Setidaknya, ada dua kementerian terkait pem-
bangunan pesisir, yaitu Kementerian Kelautan dan 
Perikanan (KKP) serta Kementerian Desa dan Transmi-
grasi. 

Saat ini, jumlah desa pesisir sebanyak 10.664 dari 
total 75.410 desa di Indonesia atau sekitar 14 persen 
(BPS, 2011). Dalam konteks UU No. 6/2004 tentang 
Desa, maka kedaulatan pembangunan desa pesisir 
terdapat di tangan pemerintahan desa. Desalah yang 
menyusun rencana perioritas pembangunannya, apa-
kah akan membangun infrastruktur tempat pendaratan 
ikan atau usulan pembangunan lainnya. Sebaliknya, 
dalam konteks UU No. 1/2014 tentang pengelolaan 
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disebutkan ke-
daulatan pengaturan program pembangunan terletak 
pada pemerintah kabupaten/kota. 
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Perbedaan sudut pandang pembangunan ini men-
jadi dilema bagi aparatur desa untuk menyusun pro-
gram strategis yang dibutuhkan masyarakat setempat. 
Di sisi lain, aparatur desa dipastikan tidak mampu 
menangkis intervensi dari pejabat kabupaten/kota yang 
merujuk pembangunan pesisir dengan UU No. 1/2014 
tersebut. Di sinilah masalah rencana pembangunan 
desa pesisir berawal. Idealnya, sebelum dana desa 
dikucurkan pada Juni atau Juli, persoalan sudut pan-
dang ini telah diselesaikan oleh Kementerian Desa dan 
Transmigrasi dan KKP. Dengan demikian ketika dana 
dikucurkan, tidak lagi terjadi tarik-menarik kepenting-
an antara pemerintah desa dengan pemerintah kabu-
paten/kota dan pada akhirnya dana itu bisa digunakan 
secara efektif dan efi sien.

Jika hal ini tidak dilakukan, masyarakat pesi-
sir tetap terbelit persoalan klasik, yaitu buruknya in-
fratsruktur pendukung penangkapan ikan, sanitasi dan 
kemiskinan yang kian mencekik leher. Mereka tetap 
bergantung pada agen ikan yang membeli dengan 
harga murah, dan mengeruk laba sebesar mungkin de-
ngan menjual ikan itu ke pasar lokal dan pasar ekspor. 
Hal ini terjadi karena buruknya sistem perencaan 
pem bangunan di tingkat kabupaten/kota. Umumnya, 
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usulan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan 
(Musrembang) tingkat kecamatan sangat sedikit yang 
ditampung dalam program perioritas pembangunan ka-
bupaten/kota. Dengan demikian, kawasan pesisir tetap 
tidak akan menjadi perioritas pembangunan. Perioritas 
pembangunan di kabupaten/kota biasanya mengacu 
pada landasan kepentingan politik. Daerah yang men-
jadi basis dukungan politik politisi dan kepala daerah 
akan mendapat bongkahan besar “kue” pembangunan. 

Masalah yang lain adalah minimnya sumber daya 
manusia di daerah pesisir. Untuk itu, pemerintah perlu 
membuat pendampingan khusus terhadap masyarakat 
pesisir sehingga para pendamping ini bisa membantu 
masyarakat untuk menyusun, melaksanakan dan meng-
evaluasi program yang dilakukan. Idealnya, pendam-
pingan terhadap masyarakat desa dilakukan oleh tim 
independen, di luar kalangan Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota. Para 
PNS di kecamatan dan kabupaten/kota sudah terlalu 
sibuk dengan rutinitas sehari-hari sehingga tidak efektif 
jika menggunakan jasa mereka melakukan pendam-
pingan.

Pendamping independen ini melekat dan mene-
tap di komunitas desa. Sehingga, bisa benar-benar 



Pembangunan Maritim: Peluang dan Tantangan 11

melihat realitas sosial, ekonomi dan politik di tingkat 
desa. Pada akhirnya, pendamping bisa memberikan 
masukan pada desa tentang program perioritas yang 
dibutuhkan desa tersebut. Pendamping hanya berkoor-
dinasi dengan pejabat kecamatan dan kabupaten/kota. 
Sehingga tidak terjadi tumpang tindih program pem-
bangunan. 

Pendamping ini bisa pula sejenis “mata-mata” 
untuk aparatur militer. Jika kapal asing mencuri ikan 
di perairan Indonesia, para pendamping dibantu ne-
layan setempat bisa melaporkan peristiwa itu pada 
aparatur militer (Pol Airud dan TNI AL). Sehingga, aksi 
pen curian ikan bisa diatasi dan sanksi terberat yaitu 
menenggelamkan kapal asing bisa dilakukan di perair-
an Indonesia. Tugas dan fungsi pendamping indepen-
den ini bisa multifungsi dan sangat bermanfaat untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Berbagai kajian membuktikan bahwa otonomi 
daerah melahirkan “raja” baru di tingkat kabupaten/
kota. Sehingga, kerap kali kepala daerah setengah hati 
menjalankan program nasional tersebut. Sejatinya, pro-
gram nasional harus disokong dengan program sejenis 
di tingkat daerah. Sehingga, pos dana yang digunakan 
bisa bersumber dari APBN dan APBD. 
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 Hal ini juga akan terjadi untuk program maritim 
dan pemberdayaan masyarakat pesisir Presiden Joko 
Widodo. Untuk itu, perlu dibentuk formula koordinasi 
dan komitmen bersama antar pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah. Komunikasi intensif antar peme-
rintah itu bisa menimbulkan rasa memiliki, bahwa pro-
gram pusat juga program daerah yang pada akhirnya 
untuk mengentaskan persoalan kemiskinan dan ke-
tertinggalan masyarakat pesisir. Komitmen pemerintah 
daerah ini perlu dilakukan secara nyata. Bukan sebatas 
wacana dan retorika di media massa.

Kendala Pengembangan Maritim

Untuk memaksimalkan potensi laut, tentu ber-
bagai kendala telah menanti penanganan secepatnya. 
Kendala ini dibiarkan bertahun-tahun, sejak rezim 
Orde Baru hingga pemerintahan sebelumnya. Kenda-
la utama adalah mengubah paradigma pembangunan 
nasional dari berorientasi industri ke pengembangan 
ekonomi kelautan dan pertanian. Hal ini mengingat 
geografi s Indonesia merupakan kompilasi ideal mari-
tim dan agraris. 

Presiden sebagai kepala negara dan kepala peme-
rintahan harus memberikan panduan khusus, menyatu-
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kan pandangan kementerian terkait seperti Kementeri-
an Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian dan 
Kementerian Koperasi dan UKM. Tiga kementerian ini 
memiliki hubungan erat untuk memaksimalkan potensi 
laut. Misalnya, jika nelayan atau masyarakat pesisir 
mengalami kendala sektor permodalan, maka Kemen-
terian Koperasi dan UKM bisa membantu penyaluran 
dana KUR pada bank-bank yang telah ditunjuk oleh 
pemerintah. Tahun lalu, total KUR yang disalurkan 
sebesar Rp 36 triliun (Komite KUR, 2013). Dari jumlah 
itu, sektor kelautan dan perikanan hanya memperoleh 
11 persen. Selebihnya disalurkan ke sektor pertanian, 
jasa dan industri kecil lainnya. Ini menandakan, ne-
layan belum memiliki akses yang baik terhadap KUR. 
Idealnya, nelayan mendapat porsi yang besar dari 
kredit ini, sehingga mereka bisa menggunakan uang 
tersebut untuk kebutuhan melaut. 

Program lain adalah memperbanyak UMKM dan 
koperasi yang bergerak di bidang pemanfataan hasil 
laut. Mengolah ikan (ikan air tawar dan laut) menjadi 
produk setengah jadi, atau produk jadi seperti sarden 
kualitas ekspor. Kendala UMKM dan koperasi laut 
selama ini di sektor permodalan, pasar dan SDM. Di 
sinilah peran Kementerian Koperasi dan UKM untuk 
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membantu sektor permodalan. Kementerian Kelautan 
dan Perikanan menyiapkan SDM dan pasar. Serta Ke-
menterian Pertanian mendistribusikan hasil pertanian 
lewat jalur laut baik untuk kebutuhan domestik mau-
pun ekspor.

Tahun 2004 Indonesia tercatat sebagai negara ke-
lima pengekspor ikan segar. Sejatinya, jika produk ikan 
diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, 
maka ekspor hasil laut kita akan terdongkrak ke posisi 
satu atau dua dunia mengalahkan Jepang. Peningkatan 
ekspor produk jadi ini bisa meningkatkan pendapatan 
per kapita Indonesia. Jika asumsinya produk ekspor 
ikan setengah jadi atau jadi di setiap kabupaten meng-
hasilkan Rp 10 miliar per bulan maka hasilnya menca-
pai Rp 5,3 triliun. Jumlah ini baru dari hasil produksi 
ikan laut, belum potensi laut lainnya seperti rumput 
laut, dan lain sebagainya.

Selain itu, infrastruktur pendukung sangat lemah. 
Masih sangat minim ditemui cold storage (mesin pen-
dingin) pada lokasi-lokasi Tempat Pendaratan Ikan (TPI) 
di seluruh Indonesia. Selain itu, pemerintah juga be-
lum melengkapi fasilitas TPI dengan menyediakan Sta-
siun Pengisian Bahan Bakar Minyak Nelayan (SPBN). 
Sehingga, nelayan masih kesulitan mendapatkan ba-
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han bakar. Soal infrastruktur, Indonesia tertinggal jauh 
dengan Jepang yang memiliki 3.000 buah pelabuhan 
perikanan, artinya setiap 11 kilometer panjang pantai 
negeri sakura itu membangun satu unit pelabuhan. 
Bandingkan dengan Indonesia yang hanya memiliki 
5.000 pelabuhan perikanan (satu pelabuhan untuk 162 
kilometer panjang pantai). Sebagian besar pelabuhan 
ini pun sudah telantar dan tidak terawat.

Pemberdayaan masyarakat nelayan dan masyara-
kat pesisir untuk memanfaatkan potensi laut sangat 
minim. Nelayan selama ini hanya menangkap ikan 
langsung menjualnya ke pedagang pengumpul. Sejati-
nya, nelayan bisa menjual ikan segar itu ke pedagang 
yang bergerak di bidang ekspor jika mereka memiliki 
cold storage yang memadai.

Kendala lainnya, komitmen pemerintah pusat dan 
daerah untuk mengembangkan kelautan masih sangat 
minim. Era otonomi daerah memberikan kewenangan 
terbesar untuk membangun daerahnya terletak pada bu-
pati/wali kota. Sayangnya, tidak semua bupati/walikota 
memiliki konsep pembangunan kelautan yang mema-
dai. Laut masih dianggap sebelah mata, di lupakan dan 
ditinggalkan. Pemerintah daerah masih berpikir instan 
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dengan mengundang investor sebanyak-banyaknya 
membangun industri seperti industri kelapa sawit.

Pemerataan Pembangunan 

Melihat persoalan yang ada, diperlukan komitmen 
dari pemerintah pusat untuk mengembangkan potensi 
negeri bahari ini. Presiden sebagai pemimpin tertinggi 
di negara ini harus memberikan kebijakan khusus, me-
warning pemerintah daerah (gubernur/walikota/bupati) 
untuk pro terhadap laut. Dengan demikian, pemerintah 
pusat dan daerah memiliki konsep yang sama untuk 
memanfaatkan potensi laut demi kesejahteraan anak 
bangsa. Tentu, seluruh kebijakan yang diambil terkait 
laut harus memperhatikan kearifan lokal masyarakat 
setempat sehingga tidak menimbulkan konfl ik warga 
lokal yang sebenarnya bisa dihindari sejak dini. 

Selain itu, pemerataan pembangunan kelautan 
juga perlu dilakukan. Saat ini, sebagian besar kawasan 
timur dan barat Indonesia belum mendapat perhatian 
serius. Pembangunan kelautan hanya tersentuh di Pu-
lau Jawa. Selama ini, potensi laut di kawasan timur 
Indonesia seperti Maluku, Sulawesi, NT, Bangka-Beli-
tung, Papua, Aceh dan Riau belum tergarap maksimal. 
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Daerah itu menyimpan kekayaan hayati yang luar bi-
asa.

Untuk itu perlu dibangun cluster industri peri-
kanan di setiap provinsi. Setiap provinsi yang memiliki 
panjang pantai 11 kilometer dibangun pusat pengolah-
an hasil laut. Dari pusat pengolahan ini akan meng-
hasilkan produk jadi atau setengah jadi ikan kualitas 
ekspor. Pasar dari cluster industri ini juga harus dijaga, 
misalnya untuk produk ikan Indonesia timur dijual ke 
Timur Tengah, kawasan Indonesia barat dijual ke Ero-
pa, dan negara lainnya. Dengan demikian, persaingan 
bisnis antar kawasan laut kita tetap terjaga. Tentu, lang-
kah ini harus diintervensi oleh pemerintah.

Selain itu, sektor jasa transportasi via laut dalam 
istilah Jokowi “tol laut” juga belum berjalan lancar. 
Salah satu contohnya, sampai saat ini belum ada kapal 
cargo yang mengangkut barang dari Jakarta ke Aceh. 
Begitu juga untuk kawasan Papua. Hal ini mengakibat-
kan harga jual di daerah sangat mahal.

Jika jalur transportasi ini diperbaiki, maka distri-
busi barang semakin lancar, jalan darat bebas macet 
serta harga barang di daerah semakin murah. Seba-
liknya, jalur ekspor via laut juga patut dikembangkan. 
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Sehingga, barang masuk-keluar pelabuhan-pelabuhan 
di Indonesia semakin lancar. Jika kondisi ini berjalan 
lancar, maka akan menciptakan keuntungan bersama 
antara rakyat, pengusaha dan pemerintah.

Terakhir, perlu dibuat produk hukum yang memu-
luskan pembangunan berbasis kelautan. Perundang-
undangan atau peraturan daerah ini harus membela ke-
pentingan nelayan, pengusaha bidang kelautan, wisata, 
dan lain sebagainya dari pusat hingga daerah. Jangan 
melahirkan produk hukum yang bisa “mengeringkan” 
laut kita. Misalnya, produk hukum yang mengundang 
pengusaha asing sebanyak-banyaknya menangkap ikan 
di laut Indonesia.

Pada akhirnya, pengamanan laut menjadi sisi 
pendamping pengembangan potensi laut. Satuan polisi 
air dan TNI AL harus dibekali kemampuan dan per-
alatan yang mumpuni untuk menjaga perairan Indone-
sia. Sehingga, bebas dari penjarahan kapal asing yang 
kerap mengambil ikan dalam jumlah besar di laut nu-
santara. 

Kini, saatnya membuat laut Indonesia berdaulat, 
agar Indonesia menjadi negara hebat. Semua kompo-
nen bangsa harus bersepakat untuk mendukung kon-
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sep pengembangan ekonomi kelautan bangsa ini. Su-
dah saatnya negeri ini fokus mengembangkan potensi 
bahari. Agar anak cucu sejahtera selama-lamanya. Ja-
ngan sampai pembangunan maritim setengah hati. Se-
lalu berkelindan pada tataran wacana dan retrorika di 
media massa. 
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Pengantar

Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir-Mikro 
Mitra Mina (LEPP-M3) Nusa Barong merupakan insti-
tusi yang mengelola Dana Ekonomi Produktif (DEP) 
dari Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pe-
sisir (PEMP), Kementerian Kelautan dan Perikanan ta-
hun 2003. Pada 2004, status hokum lembaga ekonomi 
ini berubah menjadi “koperasi” sehingga namanya 
menjadi “Koperasi Lembaga Ekonomi Pengembangan 
Pesisir-Mikro Mitra Mina (Koperasi LEPP-M3) Nusa 
Barong”. Koperasi yang menjadi obyek kajian ini 
mengembangkan unit bisnis simpan-pinjam untuk me-
menuhi ke butuhan modal usaha nelayan tradisional di 
desa-desa pesisir di pesisir Selatan, Kabupaten Jember. 
Modal usaha koperasi dipasok melalui Program PEMP 
tahun 2003 dan 2006 untuk Kabupaten Jember. Se-
mula koperasi ini berkedudukan di desa Mojomulyo, 
Kecamatan Puger, tetapi sekarang di desa Manampu, 
Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember.

Meskipun koperasi memiliki posisi penting da-
lam memberdayakan nelayan, peran koperasi masih 
belum bisa diwujudkan secara optimal. Hasil evaluasi 
lapangan (2013) menunjukkan bahwa para nelayan 
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tradisional, khususnya yang berdomisili di Kampung 
Getem, Dusun Kalimalang, Desa Mojomulyo, Kecamat-
an Puger, Kabupaten Jember, yang berjumlah sekitar 
120 orang, sebagian besar tidak lagi menjadi nasabah 
aktif koperasi. Padahal, sebelumnya mereka adalah na-
sabah koperasi. Fakta sosial ini berimplikasi pada dua 
hal. Pertama, Koperasi LEPP-M3 Nusa Barong yang 
diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan 
didirikan untuk membantu memberdayakan nelayan 
agar terlepas dari jerat kemiskinan dan meningkatkan 
kesejahteraannya; kedua, karena tidak menjadi nasa-
bah aktif koperasi, para nelayan menghadapi kesulitan 
jika mereka membutuhkan modal usaha secara kontan. 

Studi yang dilakukan oleh Kusnadi dan Dewi 
(2009) menunjukkan bahwa para nelayan yang men-
jadi nasabah koperasi mampu memenuhi persyaratan 
pinjaman yang ditetapkan koperasi. Kondisi demikian 
merupakan peluang yang dimanfaatkan oleh nelayan 
untuk mengembangkan usaha ekonominya. Mereka ti-
dak keberatan dikenakan bunga sekitar 2% per bulan 
atas pinjaman modal usaha tersebut. Sebaliknya, bagi 
nelayan yang tidak mampu memenuhi persyaratan, 
mereka tidak bisa mengakses sumber daya modal di 
koperasi untuk membiayai usaha ekonomi produkti-
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fnya sehingga terbatas peluangnya meningkatkan ke-
mampuan usahanya.

Jika dilihat dari aspek keanggotaan di Koperasi 
LEPP-M3 Nusa Barong (2013), jumlah nasabah se-
banyak 216 orang. Jumlah tersebut terbagi dalam be-
berapa kluster: (1) nelayan 44 orang, (2) petambak 55 
orang, (3) petani/pekebun di kawasan pesisir 60 orang, 
(4) pedagang/pemilik toko-warung/pedagang ikan 37 
orang, (5) industri kecil-menengah 11 orang, dan (6) 
lain-lain 9 orang. Data tersebut menunjukkan bahwa 
jumlah nelayan yang menjadi anggota koperasi sekitar 
20% jika dibandingkan dengan jumlah seluruh nasa-
bah. Angka persentase tersebut jauh lebih kecil jika di-
bandingkan dengan jumlah nelayan secara keseluruh-
an di desa-desa nelayan terdekat, seperti di Desa Puger 
Wetan, Puger Kulon, dan Desa Mojomulyo, khususnya 
di Kampung Getem. Para nelayan yang menjadi nasa-
bah aktif ini umumnya memiliki kemampuan keuangan 
mengangsur pinjaman secara tertib (disiplin) karena 
istri mereka bekerja atau memiliki usaha. 

Sinyalemen tersebut sejalan dengan temuan studi 
Basuki (2006). Orientasi kinerja yang bersifat bankable 
dari Koperasi LEPP-M3 dengan sejumlah persyaratan 
yang harus dipenuhi oleh calon nasabah mengakibat-
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kan tidak semua nelayan tradisional leluasa meman-
faatkan dana ekonomi produktif yang ditawarkan oleh 
koperasi. Keterbatasan kemampuan sumber daya eko-
nomi dan budaya bankable yang diterapkan oleh ko-
perasi menjadikan mereka terhambat mengakses sum-
ber permodalan usaha yang disediakan oleh koperasi. 
Hambatan demikian menjadi kendala bagi koperasi 
untuk mewujudkan peranannya dalam pemberdayaan 
sosial ekonomi masyarakat pesisir. 

Adanya fakta sosial bahwa sebagian besar nelayan 
tradisional di Kampung Getem tidak menjadi nasabah 
Koperasi LEPP-M3 Nusa Barong menunjukkan bahwa 
koperasi belum berperan memberdayakan nelayan tra-
disional. Oleh sebab itu, kajian kualitatif ini bertujuan 
mengidentifi kasi faktor-faktor yang menjadi penyebab 
nelayan tidak menjadi nasabah koperasi dan bagai-
manakah memberdayakan mereka dengan berpartisi-
pasi aktif dalam kegiatan perkoperasian. 

Peran Penting Koperasi

Bagi masyarakat pedesaan, ketersediaan modal 
dan kemudahan akses modal usaha untuk mendukung 
kegiatan ekonomi produktif merupakan kebutuhan 
strategis karena berkaitan dengan kelangsungan dan 
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peningkatan skala usaha, peningkatan pendapatan, 
dan pencapaian kesejahteraan. Dalam hal ini lemba-
ga-lembaga keuang mikro berperan kontributif untuk 
mewjudkan kebutuhan strategis tersebut. Sebagaimana 
dicatat oleh Akyuwen (2010), Bank Perkreditan Rak-
yat (BPR) di Jawa Barat tidak hanya mengambil peran 
untuk menggerakkan sektor ekonomi produktif, tetapi 
juga berpartisipasi mendukung penanggulangan ke-
miskinan. Kredit yang disalurkan kepada pelaku usaha 
mikro dan kecil berhasil meningkatkan pendapatan 
mereka. 

BPR berkomitmen untuk mendorong warga mis-
kin menjadi lebih produktif dengan mengembangkan 
berbagai usaha ekonomi yang bisa dikelola dan misi 
seperti ini kadang kala bertentangan dengan misi pe-
merintah yang bersifat charity dalam mengatasi kemis-
kinan. Meskipun demikian, tedapat kendala internal 
dan eksternal yang membuat peran BPR belum opti-
mal. Kendala internal BPR berupa keterbatasan: (a) 
modal usaha, (b) kualitas sumber daya manusia penge-
lolanya, dan (c) manajemen operasional yang belum 
didasarkan pada prinsip “good corporate governance”. 
Kendala eksternal meliputi keterbatasan: (a) kemampu-
an administrasi dan manajerial nasabah, (b) infrastruk-
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tur pendukung BPR, seperti lembaga penyangga dana 
likuiditas jangka pendek, dan (c) kerumitan prosedur 
perkreditan yang menyulitkan nasabah.

Selain BPR, koperasi sebagai lembaga keuangan 
masih diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan 
anggota-anggotanya. Sebagaimana ditulis Rasyad 
(2011), ada 25 koperasi yang tersebar di seluruh negeri 
ini yang berhasil mengembangkan usahanya. Koperasi 
tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan nasa-
bahnya, tetapi juga siap bersaing dengan badan usaha 
lainnya. Koperasi-koperasi itu telah berkembang men-
jadi badan usaha berskala besar dengan nilai aset mil-
liaran hingga triliunan rupiah. Kondisi positif demikian 
hanya bisa diraih jika koperasi dikelola dengan sebaik-
baiknya. Tentu saja masih ada koperasi-koperasi lain 
yang perkembangannya cukup menggembirakan.

Dalam masyarakat nelayan, kedudukan dan fung-
si koperasi sangat penting untuk menunjang kebutuh-
an modal usaha kegiatan ekonomi perikanan tangkap, 
meningkatkan kesejahteraan mereka, dan mengatasi 
kemiskinan nelayan. Dari fakta-fakta lapangan, tidak 
banyak koperasi nelayan yang berhasil menjalankan 
misinya. Kegagalan peran koperasi nelayan disebab-
kan oleh enam hal berikut: (a) kualitas SDM pengelola 
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koperasi yang rendah, (b) manajemen yang kurang pro-
fesional, (c) terbatasnya modal usaha, (d) ulah kompe-
titor koperasi yang tidak baik, (e) kurangnya kesadaran 
berkoperasi di kalangan nelayan, dan (f) minimalnya 
pemihakan kebijakan pemerintah dalam mengembang-
kan koperasi (Dahuri, 2005:45). Bahkan menurut Poll-
nac (1988:255), untuk mencapai keberhasilan koperasi 
nelayan diperlukan model pengelolaan koperasi yang 
sesuai dengan karakteristik sosial budaya dan ekonomi 
masyarakat nelayan.

Kehadiran koperasi sebagai lembaga keuangan 
alternatif bagi nelayan menjadi penting karena tiga fak-
tor. Pertama, kebutuhan modal usaha di sektor perika-
nan tangkap cukup besar, baik untuk investasi, mau-
pun biaya operasional; kedua, lemahnya keberpihakan 
lembaga perbankan di sektor perikanan tangkap kare-
na tingkat risikonya tinggi; dan ketiga, me nguatnya pe-
ranan lembaga/penyedia kredit informal. Di kalangan 
nelayan Madura, termasuk di Kecamatan Puger, pe-
nyedia kredit informal itu disebut pangamba’ dan relasi 
ekonomi nelayan dengan pangamba’ di sebut amba’an 
(Kusnadi, 2001). Sistem amba’an sangat populer ka-
rena berakar dalam sistem sosial budaya dan ekonomi 
masyarakat nelayan sehingga tidak mudah mengganti-
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kan posisi dan peranan sistem amba’an. Sebagai pra-
nata ekonomi lokal dan kearifan budaya pesisir, sistem 
amba’an dapat menjadi inspirasi untuk merumuskan 
strategi yang efektif dalam pengelolaan lembaga kope-
rasi nelayan.

Bagi nelayan tradisional atau nelayan kecil yang 
sebagian besar rentan kemiskinan, lembaga koperasi 
yang dapat membantunya terlepas dari berbagai teka-
nan sosial ekonomi akan sangat diharapkan. Kasus-ka-
sus lembaga koperasi nelayan yang berkinerja baik dan 
bermanfaat bagi nelayan, seperti di Prigi, Trenggalek 
atau di Pangandaran, Ciamis (Kusnadi, 2013:90-91) 
merupakan bukti bahwa masyarakat nelayan mendu-
kung keberadaan lembaga ekonomi tersebut. Dalam 
konteks mengatasi kemiskinan nelayan dan member-
dayakan mereka, lembaga koperasi merupakan in-
strumen ekonomi yang dapat berperan efektif melalui 
penciptaan kegiatan ekonomi produktif. Menurut data 
tahun 2008, jumlah penduduk miskin di kawasan pe-
sisir, masih cukup besar, yaitu 5.254.400 jiwa. Sejak 
tahun 2001-2007, pemerintah pusat berupaya menga-
tasi kemiskinan nelayan melalui Program PEMP.

Secara konseptual, pemberdayaan adalah proses 
sosial yang terencana untuk memberikan atau menga-
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lihkan sebagian kekuasaan dan kemampuan kepada 
masyarakat serta menstimulasi dan memotivasi indi-
vidu-individu agar mereka memiliki keberdayaan un-
tuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya 
melalui proses dialog. Proses ini ditunjang oleh upaya 
membangun aset material (ekonomi) untuk mendu-
kung pengembangan kemandirian melalui organisasi 
atau kelembagaan sosial. Pemberdayaan bersifat in-
dividual dan kolektif sekaligus. Pemberdayaan juga 
merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan-
hubungan kekuasaan yang berubah antara individu, 
kelompok, dan lembaga-lembaga sosial (Pranarka dan 
Moeljarto, 1996:61-63). 

Menurut Kusnadi (2009:76-77), peran koperasi 
dalam konteks pemberdayaan masyarakat nelayan, 
tidak hanya memberikan bantuan modal usaha da-
lam bentuk kredit, tetapi juga memungkinkan ber-
langsungnya ”transfer pengetahuan” yang membantu 
mereka mengelola usaha ekonominya secara benar. 
Pengetahuan tersebut berupa pelatihan dan bimbingan 
manajemen usaha kecil-menengah, informasi pasar, 
membangun kerja sama ekonomi dengan mitra, strate-
gi pengembangan usaha dan investasi, pengembangan 
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wilayah pessir dan peluang-peluang ekonomi baru, 
pengorganisasian sosial dan penguatan kemandirian. 
Transfer pegetahuan tidak hanya pada hal-hal eko-
nomi, tetapi juga bagaimana koperasi memberikan 
wawasan sosial dan politik yang juga berdampak ter-
hadap kepentingan ekonomi masyarakat. Dengan ja-
lan demikian, lembaga koperasi dapat disebut sebagai 
agen pemberdayaan masyarakat. 

Kegagalan Program PEMP 2003

Nelayan di Kampung Getem tergolong nelayan 
tradisional, yang mengoperasikan jukung dengan 1 
mesin berkekuatan 10 PK. Daerah tangkapan mereka 
di sekitar Pulau Nusa Barong dan paling jauh ke perair-
an Lumajang, di bagian barat Kabupaten Jember. Jika 
melaut di sekitar perairan Pulau Nusa Barong, nelayan 
berangkat jam 05.00 dan pulang dari melaut sekitar 
jam 10.00. Kalau melaut hingga ke perairan Lumajang 
memakan waktu sehari-semalam, berangkat siang hari 
dan pulang keesokan harinya. Sebelum ada Program 
PEMP 2003, sebagian besar nelayan masih mengguna-
kan layar untuk melajukan perahu dan sekarang sudah 
berganti mesin.



32 Ironi Negeri Sejuta Nyiur Hijau di Pantai

Dalam memenuhi kebutuhan modal usaha, khu-
susnya untuk membeli alat-alat produksi, seperti ju-
kung, mesin, dan jaring, nelayan sangat bergantung 
pada bantuan pangamba’ atau tengkulak/pedagang 
perantara/pengepul (lihat, Tabel 1). Ini berarti koperasi 
belum secara maksimal membantu pemenuhan kebu-
tuhan modal usaha nelayan. Bagi nelayan, pangamba’ 
tidak hanya menjadi sumber permodalan usaha, tetapi 
juga pelaku yang andal dalam pemasaran ikan. Oleh 
sebab itu, ketika nelayan mendaratkan hasil tang kapan, 
pangamba’ mengambil peran untuk memasarkan hasil 
tangkapan. Pangamba’ sangat berperan penting dalam 
pembiayaan usaha nelayan.

Tabel 1. Sumber Pinjaman Nelayan untuk Membeli 
Sarana Produksi

No. Sumber Pinjaman Responden 
(orang)

Persentase 
(%)

1. Pangamba’ (pedagang 
perantara/pengepul)

16 80

2. Pemilik toko/warung 1 5
3. Kerabat/saudara 2 10
4. Bank swasta/BPR 1 5

20 100
Sumber: Kusnadi dan Agus Sariono (2013)
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 Sebenarnya, Koperasi LEPP-M3 Nusa Barong 
yang dibentuk seiring masuknya Program PEMP 2003 
ke Kampung Getem sudah memberikan pinjaman 
kredit kepada kelompok-kelompok nelayan, petam-
bak, dan pedagang ikan setempat. Jumlah DEP Pro-
gram PEMP 2003 sebesar Rp 869.000.000 dan telah 
disalurkan ke kelompok-kelompok usaha sebanyak 
Rp 806.650.000 atau 92,82%. Dari total penyaluran 
tersebut sebesar Rp 654.650.000 ditujukan ke kelom-
pok nelayan dan kelompok petambak lele di Dusun 
Kalimalang-Kampung Getem. Namun, misi Program 
PEMP 2003 gagal total karena pinjaman kredit macet 
di nasabah. Meskipun Koperasi LEPP-M3 Nusa Barong 
gagal mengelola perguliran dana, Program PEMP 2003 
telah memberikan kesempatan hadirnya lembaga ko-
perasi untuk membantu pengembangan ekonomi lokal 
dan pember dayaan nelayan tradisional. Koperasi LEPP-
M3 sekarang mengelola modal usaha yang berasal dari 
dana ekonomi produktif Program PEMP 2006, yang 
digunakan untuk membantu akses pinjaman kredit ma-
syarakat pesisir, nasabah koperasi. 

Sekalipun pelaksanaan Program PEMP 2003 tidak 
berkontribusi terhadap penguatan kapasitas kelem-
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bagaan Koperasi LEPP-M3 Nusa Barong, kucuran pin-
jaman dana ekonomi produktif dari program ini telah 
membangkitkan usaha perikanan tangkap dan budi-
daya lele. Bagi nelayan, dana pinjaman tersebut dapat 
digunakan untuk membeli mesin, jaring, dan menam-
bah biaya pembelian perahu. Pinjaman kredit modal 
usaha ini dapat diibaratkan “durian runtuh” karena se-
lama ini nelayan di Kampung Getem kurang mendapat-
kan perhatian yang serius dari pemerintah. 

Tahun 2004-2006 terjadi booming produksi ikan 
lemuru dan rata-rata pendapatan nelayan per hari dapat 
mencapai Rp 1.000.000 s.d. Rp 2.000.000. Dengan 
meraup penghasilan yang besar, nelayan bisa membeli 
sepeda motor, membangun rumah, dan mengembang-
kan usaha peternakan lele atau melakukan konversi 
mata pencaharian dari nelayan menjadi petambak lele 
(Kusnadi dan Dewi, 2009:72). Masa-masa berikutnya, 
produktivitas perikanan tangkap mengalami pasang su-
rut dan kondisi demikian menjadikan nelayan sering 
menghadapi kesulitan-kesulitan ekonomi, tidak hanya 
untuk memenuhi kebutuhan modal usaha, tetapi juga 
kebutuhan hidup sehari-hari.
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Keberlanjutan Pemberdayaan

Sejak 2006, syarat-syarat pengajuan kredit ke 
Ko perasi LEPP-M3 Nusa Barong disesuaikan dengan 
aturan perbankan secara umum. Syarat-syarat terse-
but adalah agunan sertifi kat tanah, BPKB, dan surat 
deposito (back to back). Jika tanpa agunan ini, peng-
ajuan kredit tidak bisa direalisasikan. Banyak nelayan 
masih keberatan dengan adanya syarat agunan ini. 
Hasil survei menunjukkan bahwa dari 20 orang re-
sponden nelayan di Kampung Getem, sebanyak 11 
responden (55%) setuju terhadap agunan dan sisanya 
9 responden (45%) keberatan dengan syarat agunan. 
Meskipun demikian, jumlah nasabah yang mengantri 
pinjaman tetap banyak. Data tahun 2013 menunjuk-
kan bahwa nilai pinjaman per nasabah rata-rata sekitar 
Rp 5.000.000 s.d. Rp 50.000.000, yang sebagian besar 
untuk mendukung kebutuhan modal usaha. 

Koperasi menetapkan suku bunga (menurun) atas 
pinjaman kredit untuk sektor perikanan tangkap dan 
budidaya sebesar 24% per tahun atau 2% per bulan. 
Suku bunga untuk sektor non-perikanan sebesar 34% 
per tahun, dengan sistem bunga menurun per bulan. 
Selama ini, masyarakat bisa menerima besaran bunga 
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pinjaman tersebut karena memang rata-rata bunga pin-
jaman dari beberapa lembaga perbankan di daerah ini 
menerapkan besaran bunga pinjaman yang tidak jauh 
berbeda dengan koperasi. Menurut Pak Taufi k, staf Ko-
perasi LEPP-M3 Nusa Barong, jika koperasi mematok 
suku bunga kurang dari 1% per bulan maka hal ini 
akan memberatkan biaya operasional koperasi. Bunga 
minimal 1% dengan ketentuan bahwa dana yang dike-
lola berupa dana hibah dari pemerintah atau korporasi.

Setelah pengguliran dana ekonomi produktif Pro-
gram PEMP 2003 yang mengalami kemacetan total, 
hubungan nelayan di Kampung Getem dengan Ko-
perasi LEPP-M3 Nusa Barong terputus sampai seka-
rang. Hanya sedikit nelayan yang masih tetap menjadi 
nasabah koperasi karena mereka jujur dan bertanggung 
jawab dalam mengembalikan pinjaman kredit dari Pro-
gram PEMP 2003. Sebagian besar nelayan di Kampung 
Getem tidak lagi menjadi nasabah aktif koperasi. Se-
pertinya, memori “Koperasi LEPP-M3 Nusa Barong” 
sudah hilang dari ingatan nelayan. Pihak koperasi, ti-
dak lagi memberi pinjaman kepada para nelayan yang 
menunggak. Meskipun demikian, nelayan tetap me-
mandang penting adanya koperasi untuk membantu 
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akses modal usaha mereka. Mereka berharap agar suku 
bunga pinjaman tidak terlalau besar dan syarat agunan 
dipermudah. Hasil survei menunjukkan 95% nelayan 
(19 orang) menghendaki kisaran bunga pinjaman seki-
tar 0,5% – 1% dan hanya 5% (1 orang nelayan) yang 
menghendaki kisaran bunga 1,5% – 2%. 

Kesenjangan hubungan antara nelayan dan kope-
rasi tidak akan menguntungkan kedua belah pihak. 
Nelayan kehilangan sumber akses modal usaha dan 
koperasi menciderai misinya sebagai lembaga yang 
berperan memberdayakan masyarakat nelayan tradi-
sional. Hubungan kerja sama yang saling menguntung-
kan kedua belah pihak harus dibangun kembali. Untuk 
menjembatani relasi kedua pihak, diperlukan pemben-
tukan unit organisasi baru berupa Unit Simpan Pinjam 
(USP) baru di internal lembaga koperasi dan lembaga 
mediasi di masyarakat nelayan harus dibentuk, seperti 
Forum Komunikasi Nelayan (FKN) yang berbasis ke-
lompok-kelompok usaha bersama (KUB) nelayan (li-
hat, Diagram 1). 
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Diagram 1. Strategi Revitalisasi Keanggotaan Nelayan 
di Koperasi LEPP-M3 Nusa Barong

Pengurus 
Koperasi

MANAJER 

USP  
Lama 

USP 
Baru

Nelayan Calon 
Nasabah Koperasi

FKN

Tugas USP baru dan pengelolanya adalah me-
nangani pinjaman kredit yang diberikan kepada ne-
layan Kampung Getem sebagai nasabah dengan skim 
baru yang berbeda dengan USP lama yang selama ini 
sudah menjadi unit bisnis inti koperasi. Operasional 
USP baru didukung oleh permodalan pemerintah dae-
rah yang disalurkan melalui APBD. Kisaran bunga 
kredit 1%-1,5% per bulan sehingga tidak memberat-
kan nelayan. Pengelola USP baru tidak hanya menan-
gani kredit, tetapi juga memberikan supervisi pember-
dayaan kepada nasabah nelayan. Jika kepatuhan dan 
kedisiplinan terhadap aturan main USP baru dipenuhi 
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dengan baik oleh nelayan, mereka dapat direkomen-
dasikan menjadi anggota aktif (tetap) Koperasi LEPP-
M3 Nusa Barong. Secara bertahap, akhirnya semua 
nelayan di Kampung Getem dapat diaktifkan kembali 
sebagai anggota koperasi. Dengan demikian, USP baru 
semata-mata difungsikan sebagai “lembaga perantara” 
yang akan “mendidik nelayan” menjadi nasabah yang 
berdisiplin dan bertanggung jawab, untuk selanjutnya 
ditransformasikan sebagai anggota aktif koperasi. 

Tugas FKN adalah meningkatkan partisipasi para 
anggotanya dalam kegiatan koperasi. Tugas ini ada-
lah bagian dari upaya besar merevitalisasi keanggota-
an kembali nelayan di lembaga koperasi, mening-
katkan kegiatan ekonomi produktif, dan penanganan 
kemiskin an di kalangan nelayan. Rajutan relasi fung-
sional antara manajer koperasi dan unit organisasi baru 
dengan nelayan dan FKN akan memudahkan mengak-
tifkan kembali keanggotaan nelayan di Koperasi LEPP-
M3 Nusa Barong.

Pelibatan ulang atau revitalisasi keanggotaan 
nelayan ke dalam Koperasi LEPP-M3 Nusa Barong 
merupakan upaya kelembagaan untuk menjamin ke-
berlanjutan pemberdayaan ekonomi masyarakat ne-
layan. Lembaga koperasi juga harus belajar tentang ki-
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nerja ekonomi pangamba’ sehingga memudahkannya 
menjalin kerja sama ekonomi dengan nelayan untuk 
mengembangkan koperasi. Jika manajemen koperasi 
bekerja dengan baik dan nasabah nelayan memperoleh 
manfaat ekonomi yang konkret dari keanggotaannya di 
koperasi, kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan 
akan tercapai dengan baik.

Kesimpulan 

Intervensi Program PEMP 2003 dan 2006 meru-
pakan usaha dari pemerintah pusat terhadap pe-
ningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. Sampai 
sekarang tidak ada lagi program pemerintah, baik pu-
sat maupun daerah yang masuk ke Kampung Getem. 
Meskipun Program PEMP 2003 gagal memperkuat 
peran Koperasi LEPP-M3 Nusa Barong karena kemacet-
an pengembalian pinjaman kredit, tetapi kehadiran 
program tersebut telah memberi manfaat positif bagi 
masyarakat nelayan untuk mengembangkan usahanya. 
Setelah masa emas produksi perikanan laut antara ta-
hun 2004-2006, kondisi perekonomian nelayan terus 
menurun hingga sekarang. Tekanan-tekanan sosial 
ekonomi sering melanda rumah tangga nelayan dan 
menyulitkan nelayan meningkatkan kesejahteraan 
hidupnya. 
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Melalui dana ekonomi produktif Program PEMP 
2006, Koperasi LEPP-M3 Nusa Barong telah melayani 
berbagai kelompok masyarakat untuk memperoleh 
akses pinjaman kredit. Mereka adalah nelayan, pe-
tambak, pedagang, pelaku usaha kecil-menengah, dan 
se bagainya. Dari kelompok nelayan tersebut, tidak ba-
nyak nelayan Kampung Getem yang menjadi nasabah 
aktif koperasi. Sejak kegagalan Program PEMP 2003, 
sebagian nelayan enggan atau takut berkomunikasi 
dengan pihak koperasi karena pinjaman yang diterima 
belum dilunasinya. Pihak koperasi juga mengambil 
jarak dengan nelayan dan tidak mudah lagi memberi 
pinjaman karena track record nelayan yang kurang 
bertanggung jawab. Akibatnya, untuk memenuhi ke-
butuhan modal usaha dan pemasaran hasil tangkapan, 
nelayan bertumpu pada kebaikan pangamba’ untuk 
membantunya.

Upaya untuk mengoptimalkan peran lembaga ko-
perasi dalam memberdayakan nelayan dan mengatasi 
kemiskinan yang mendera mereka dapat dilakukan jika 
terjadi komitmen di kalangan nelayan untuk berpartisi-
pasi secara bertanggung jawab dalam kegiatan berkope-
rasi dan dukungan dari pengelola koperasi. Oleh sebab 
itu, pendirian organisasi sosial (FKN) di masyarakat ne-
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layan di kampung Getem diperlukan sebagai institusi 
mediasi yang menjembatani hubungan antara nelayan 
dan koperasi sehingga memudahkan revitalisasi keang-
gotaan nelayan di koperasi. Sebaliknya juga, di internal 
koperasi harus dibentuk unit organisasi baru yang se-
cara khusus akan menangani masalah simpan-pinjam 
(USP baru) untuk pemberdayaan ekonomi nelayan 
dan dilakukan pembenahan kompetensi pengelolanya 
tentang pemberdayaan masyarakat nelayan. USP baru 
merupakan institusi perantara yang berfungsi sebagai 
“arena berlatih berkoperasi yang benar bagi nelayan” 
sebelum mereka diaktifkan kembali sebagai nasabah 
Koperasi LEPP-M3 Nusa Barong. Pembenahan tersebut 
dalam rangka mengoptimalkan peran koperasi untuk 
mengatasi kemiskinan dan memberdayakan nelayan 
secara berkelanjutan di Kampung Getem.

Untuk mencapai keberhasilan dalam mengopti-
malisasi peran koperasi, diperlukan perubahan sikap 
yang saling bersinergi antara nelayan dan lembaga ko-
perasi. Dalam hal ini, nelayan harus memiliki “hasrat 
untuk berubah”, meningkatkan kualitas kehidupan dan 
cerdas dalam mengembangkan usaha penangkapan 
sehingga tingkat pendapatannya terus berkembang. 
Penghasilan yang stabil atau meningkat dari waktu ke 
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waktu akan memudahkan nelayan menyiapkan dana 
yang diperlukan untuk mengangsur cicilan pinjaman 
kredit koperasi. Dari pihak lembaga koperasi, koperasi 
harus kembali ke jati dirinya sebagai pihak yang ikut 
mengatasi kemiskinan dan memberdayakan nelayan. 
Artinya, sikap simpati dan empati koperasi terhadap 
nasib nelayan tradisional harus ada agar koperasi me-
miliki keberanian untuk terlibat konsisten memberda-
yakan masyarakat nelayan. Koperasi yang kapasitas 
manajerialnya baik dan nasabah nelayan yang setia 
untuk ikut membesarkan keberadaan koperasi meru-
pakan jaminan akan keberhasilan pencapaian tujuan 
pemberdayaan masyarakat nelayan dan keberlanjutan-
nya.
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Pengantar

 Pencurian ikan oleh nelayan asing di perairan 
laut Indonesia sampai saat ini masih terus berlangsung. 
Armada TNI AL Kawasan Barat telah menangkap 280 
kapal nelayan asing pada tahun 2002 (Kompas, 21 Juli 
2002). Kemudian pada 2001 sebanyak 55 kapal ikan 
asing dan 17 kapal ikan asing ditangkap di perairan 
Maluku Utara dan Irian (Kompas, 3 Febuari 2003). 
Wilayah laut yang rawan pencurian ikan oleh nelayan 
asing untuk kawasan perairan wilayah barat adalah 
perairan Kalbar (perairan selat Karimata dan Jawa), dan 
Natuna. Sedangkan di wilayah perairan timur yang 
rawan pencurian ikan adalah di perairan Maluku Utara 
dan Irian Jaya. Menurut laporan diperkirakan terdapat 
sekitar 200 kapal asing beroperasi di perairan Aceh 
(Kompas, 17 Maret 2003), sementara ada 7.000 kapal 
nelayan asing yang beroperasi dalam setiap tahunnya. 

Wilayah laut yang rawan kapal-kapal ikan asing 
berdekatan dengan kawasan laut ZEE Indonesia yang 
potensial, yakni sekitar Irian Jaya, Laut Cina Selatan, 
Pantai Selatan Jawa, dan Pantai Barat Sumatera (Kom-
pas, 14 Agustus 2002). Menurut laporan resmi yang 
dikutip salah satu mass media Indonesia, diperkirakan 
ada sekitar 7.000 kapal ikan asing yang beroperasi di 
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di perairan Indonesia. Dari jumlah kapal ikan asing itu 
terdapat 4.900 kapal yang beroperasi di laut territo-
rial Indonesia, dan sekitar 70%, atau 4.830 kapal ikan 
asing yang menggunakan berbendera Indonesia. Ber-
dasarkan data di atas maka dapat diperkirakan ada seki-
tar 2.170 buah kapal ikan asing illegal yang berope rasi 
mencuri ikan di perairan Indonesia, baik di laut ZEE 
Indonesia maupun laut teritorial. 

Kehadiran kapal ikan asing di perairan Zona Eko-
nomi Ekslusif (ZEE) sebenarnya tidak melanggar hu-
kum sepanjang telah mendapat ijin dari pemerintah 
Indonesia sebagaimana disebutkan dalam ketentuan 
pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Tahun 1983 Tentang 
Zona Ekonomi Eksklusif. Selain itu setiap kapal ikan as-
ing yang beroperasi di zona ZEE Indonesia diharuskan 
menjalin kerjasama dengan orang atau badan hukum 
di Indonesia dalam bentuk usaha atau usaha kerjasama 
sebagaimana tercatum dalam Peraturan Pemerintah 
No. 15 Tahun 1984 Tentang Pengelolaan Sumberdaya 
Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indone-
sia pasal 2 ayat (3), sebagai berikut: 

Dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk 
memanfaatkan sumberdaya alam hayati di ZEE Indone-
sia, orang atau badan hukum Indonesia yang bergerak 
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di bidang usaha perikanan Indonesia dapat mengada-
kan kerjasama dengan orang atau bad an hukum asing 
dalam bentuk usaha patungan atau bentuk kerjasama 
lainnya menurut peraturan perudang-undangan yang 
berlaku”. 

Ini artinya, setiap perusahaan perikanan asing yang 
tidak melakukan kerjasama dengan perusahaan 
perikanan Indonesia dianggap melakukan ke-
giatan penangkapan ilegal, karena secara otomatis 
tidak ada izin dari pemerintah Indonesia. Penggu-
naan kapal ikan asing di perairan Indonesia harus 
mendapat ijin persetujuan penggunaan kapal asing 
(PPKA) yang dikeluarkan oleh Dirjen Perikanan 
Tangkap Departemen Perikanan dan Kelautan 

Berkaitan dengan hal tersebut, penangkapan ikan 
oleh kapal ikan asing di perairan ZEE Indonesia tidak 
serta-merta dikatakan melakukan pencurian ikan kare-
na ada ijin resmi dari pemerintah pusat. Namun per-
soalannya adalah mengapa ada kapal ikan asing yang 
berbendera Indonesia ditangkap dan diadili? Apa ke-
salahan dari kapal ikan asing tersebut? Apakah kapal 
ikan asing itu melakukan pencurian ikan di wilayah 
perairan Indonesia, tetapi bukankah sudah ada izin 
dari pemerintah Indonesia? Kalau melihat dari keten-
tuan yang ada, maka perbuatan pencurian ikan oleh 
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kapal ikan asing bentuknya bisa pelanggaran perizinan 
yang dilakukan oleh kapal ikan asing menangkap ikan 
di perairan Indonesia, dan atau kapal ikan asing yang 
memiliki dokumen perijinan dari pemerintah Indone-
sia tetapi melakukan kesalahan fi shing ground, yakni 
menangkap ikan di wilayah teritorial Indonesia. Kasus 
pelanggaran fi shing ground oleh kapal ikan asing yang 
berbendera Indonesia yang sering dijumpai di perairan 
wilayah tangkap nelayan kecil di Indonesia. Dampak 
beroperasinya kapal ikan asing di perairan teritorial 
Indonesia adalah nelayan-nelayan kecil yang kesulit-
an mendapatkan hasil tangkapan karena sumber daya 
ikan telah dikuras oleh nelayan asing yang memiliki 
alat tangkap lebih unggul. 

Masalah Trawl di Daerah Perbatasan

Saat ini tercatat sekitar 3.150 kapal trawl berukur-
an di bawah 5 GT, dan ratusan kapal trawl berkuran 
besar, (10–30) GT yang beroperasi di perairan seki-
tar Tarakan, Nunukan, Berau, dan perbatasan1. Kapal 
trawl ukuran kecil sebagian besar berasal dari Pulau 
Tarakan, sedangkan trawl besar berasal dari Nunukan. 
Data yang dikeluarkan Dinas Perikanan dan Kelautan 
Kota Tarakan, terdapat 68% (363 unit kapal trawl) dari 
jumlah kapal bermotor yang ada di Tarakan. 
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Banyaknya kapal trawl di daerah ini menunjukkan 
alat tangkap ini sudah lama beroperasi yang mampu 
memberi kehidupan masyarakat. Dari jumlah ini jelas 
menunjukkan gambaran bahwa masyarakat Nelayan 
Tarakan sangat tergantung dari trawl, walaupun alat 
tangkap ini belum diizinkan beroperasi di wilayah 
perairan Kalimantan.2 Kapal trawl kecil dimiliki ke-
banyakan nelayan kecil. Di Tarakan, nelayan kecil ber-
himpun dalam sebuah organisasi PNK (Perhimpunan 
Nelayan Kecil). Pada umumnya, trawl kecil tidak me-
miliki izin operasi penangkapan. Sedangkan pada ka-
pal trawl ukuran besar memiliki izin usaha penangkap-
an yang dikeluarkan dari propinsi Kalimantan Timur, 
namun di dalam dokumen SPI yang dicantumkan alat 
tangkap lampara dasar. 

Penggunaan alat tangkap trawl baik ukuran kecil 
maupun besar merupakan bentuk pelanggaraan hu-
kum. Dinas Perikanan dan Kelautan setempat tidak 
pernah melakukan penyuluhan karena hal itu dipan-
dang kebiasaan masyarakat yang merupakan sumber 
kehidupan masyarakat. Trawl kecil diperkirakan sudah 
ada sejak tahun 1977, sedang trawl besar sejak tahun 
1979.3 Pada tahun 1985 pernah dicoba dilakukan 
pengalihan ke alat tangkap lainnya (pukat gondrong), 
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namun tidak pernah berhasil. Pukat gondrong cocok 
untuk perairan pinggir pantai, tetapi tidak cocok untuk 
perairan yang memiliki kedalaman 8–80 meter. Oleh 
sebab itu, kredit yang diberikan dari BRI macet

Kapal trawl buatan Malaysia bentuknya lebih ke-
cil dibandingkan kapal trawl Indonesia. Namun ka-
pal trawl bikinan Malaysia ini tidak selalu milik orang 
Malaysia. Ada sebagian orang Indonesia yang mampu 
memiliki kapal trawl buatnan Malaysia. Pemilikan ka-
pal trawl Malaysia dimungkinkan karena hubungan 
Nunukan dan Tawau sudah berlangsung sejak dulu, 
termasuk hubungan bisnis ikan antara Pengusaha ikan 
Tawau (Toke) dengan Nelayan Kalimantan Timur, 
terutama Nelayan Nunukan . Nelayan Nunukan bisa 
mendapatkan kapal trawl dengan cara membeli dari 
pengusaha ikan Tawau, yang pembayaran dilakukan 
dengan menjual hasil tangkapan. Banyak nelayan 
di kecamatan Sebatik, Nunukan yang telah menjalin 
hubungan dagang di bidang perikanan dengan Taoke 
di Tawau, Sabah Malaysia. Menurut salah seorang pe-
milik Trawl dari Nunukan, pengusaha ikan dari Tawau, 
Malaysia sanggup memberikan modal investasi kepada 
nelayan Nunukan yang tidak mungkin diberikan oleh 
pengusaha Indonesia.4 Pengusaha Malaysia menye-
diakan sejumlah kapal yang nilainya ratusan juta ke-
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pada nelayan Indonesia tanpa jaminan apa pun, dan 
le bih bersifat kepercayaan penuh dan bersifat kemi-
traan5. 

Terdapatnya pangsa pasar ikan, sarana dan fasili-
tas pelabuhan perikanan di Tawau, Sabah Malaysia, 
menjadikan ketergantungan perekonomian masyara-
kat Nunukan yang berada di perbatasan dengan kota 
Tawau, Malaysia sangat besar6. Kapal ikan dari In-
donesia dibebaskan masuk wilayah perairan Tawau, 
Malaysia untuk menjual hasil tangkapan. Hal ini yang 
menyebabkan banyak kapal trawl besar beroperasi di 
wilayah perairan Indonesia. Pemerintah Malaysia ti-
dak begitu mempersulit nelayan dan penduduk Indo-
nesia keluar-masuk wilayah Malaysia. Selain itu, kota 
Tawau, Malaysia, adalah pasar ikan yang lebih dekat 
dan lebih besar bagi nelayan Nunukan dibandingkan 
dengan Tarakan. Pasar ikan Tawau ini mampu menye-
rap hasil tangkapan nelayan Kaltim. Semua hasil tang-
kapan kapal trawl besar maupun kecil dijual ke Tawau, 
Malaysia. Harga ikan di Tawau lebih baik dibanding 
pusat-pusat pasar ikan yang ada disekitar Kalimantan 
Timur. Faktor harga ikan ini salah satu yang mendo-
rong nelayan Nunukan, Indonesia menujual hasil tang-
kapan ke Tawau, Malaysia.
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Solusi Mengatasi Trawl Asing

Berkaitan dengan rencana pemerintah untuk 
meng izinkan beroperasinya trawl di perairan perba-
tasan Indonesia-Malaysia, yakni untuk mengimbangi 
nelayan Malaysia di wilayah perairan Blok Amba-
lat dan Karang Unarang jelas disambut dengan suka 
cita oleh masyarakat nelayan pemilik trawl besar dari 
Kalimatan Timur, terutama dari Nunukan. Keinginan 
pemerintah pusat ini disampaikan Menteri Perikanan 
dan Kelautan kepada gubernur Kalimantan Timur, bu-
pati Nunukan dan para pengurus HNSI se-Kalimantan 
Timur pada acara tatap muka yang diadakan pada April 
2005, sebagai berikut:

“Treatment atau perlakukan khusus terhadap ne-
layan di wilayah perbatasan terutama di Nunukan 
tersebut akan diberlakukan selama dua atau tiga 
tahun. Perlakukan khusus ini agar nelayan-nelayan 
Nunukan bisa beroperasi dan menyaingi kapal-ka-
pal trawl dari Malaysia, dan sekaligus menunjuk-
kan kepada Negara lain bawah perairan di Blok 
Ambalat dan Karang Ungaran adalah wilayah RI”7

Kedatangan Menteri Perikanan dan Kelautan, 
Freedy Numberi ini merupakan respons Pemerintah 
Pusat kepada Propinsi Kalimantan Timur terhadap 
usulan izin pengoperasian trawl bagi nelayan kecil di 
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Kalimantan Timur yang pernah diajukan Pemda Ka-
limantan Timur beberapa tahun sebelumnya.8 Peme-
rintah pusat melalui DKP juga berencana memberikan 
bantuan dua kapal trawl (pukat harimau) berkapasitas 
20 ton. Pemda Kaltim juga akan melakukan mobilisasi 
nelayan di daerah Bulungam, Tarakan dan Nunukan 
untuk menangkap ikan di perairan Ambalat dengan 
jaminan keamanan TNI AL9.

 Rencana pembesasan trawl di Kalimantan Timur 
ini juga merupakan kelanjutan dari janji pemerintah 
pusat yang pernah disampaikan Menteri Perikanan 
dan Kelautan di era pemerintahan Megawati Sukarno-
putri, Rokhmin Dahuri yang pernah dikemukakan 
pada kunjungan ke Tawau sekitar bulan April 2004. 
Pada waktu itu, Menteri Rokmin Dahuri mengajukan 
4 (empat) syarat penggunaan trawl di wilayah perair-
an Nunukan: (1), Trawl hanya dimiliki oleh nelayan 
Nunukan yang tradisional; (2), Pengoperasian trawl ti-
dak boleh ber ada di perairan tiga mil dari bibir pantai; 
(3), Pengope rasian trawl tidak boleh bersamaan waktu 
musim udang dan ikan akan bertelur; dan (4), Pemda 
Nunukan mengusahakan investor sebagai Bapak Ang-
kat nelayan Nunukan.10 
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Bagi nelayan Nunukan persyaratan yang diaju-
kan pemerintah tidak sulit, karena dengan diperboleh-
kan pengoperasian trawl di wilayah perbatasan, telah 
mendapat legitimasi dari pemerintah. Selama ini peng-
operasian trawl di perairan Kalimantan Timur sudah 
berlangsung lama walaupun tidak ada dasar hukum-
nya. Oleh karena itu, pembiaran beroperasinya trawl 
di Kalimantan Timur sebenarnya semua pihak sudah 
tahu, saling tutup mata. Pembiaran beroperasinya alat 
tangkap ini pada umumnya diberikan kepada kapal 
trawl kecil yang izinnya berada di kabupaten atau kota-
madya. 

Soal pemberian izin kepada kapal trawl kecil, 
pemerintah kota Tarakan menghadapi posisi yang 
dilematis karena pada satu sisi Kepres larangan trawl 
belum dicabut, dan di sisi lain tidak mungkin dalam 
waktu sekejap nelayan kecil beralih ke alat tangkap 
lain selain trawl. Perubahan alat tangkap membutuh-
kan dana, ketrampilan, dan penyesuaian.11 Sedangkan, 
di Nunukan strategi mengatasi soal izin trawl berbeda. 
Wawancara dengan pejabat Dinas Perikanan dan Ke-
lautan Kabupaten Nunukan mengatakan bahwa pada 
umumnya nelayan yang mengoperasikan trawl memi-
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liki Surat Izin Penangkapan Ikan yang di dalamnya di-
cantumkan lampara dasar.12 

Keinginan-keinginan masyarakat nelayan Kali-
mantan Barat agar trawl bisa beroperasi secara legal 
sudah lama diperjuangkan. Pada 2001, pada waktu 
Nunukan berkembang menjadi kabupaten tersendiri, 
pemerintah daerah mencoba mengajukan izin trawl 
untuk menyaingi nelayan Tawau di wilayah perba-
tasan. Keinginan ini belum mendapat persetujuan dari 
pemerintah pusat. Oleh karena itu, kemudian disiasati 
dengan lampara dasar sebagai pengganti trawl dalam 
mengurus izin usaha penangkapan. Akhir-akhir ini, 
tahun 2005, juga dilakukan upaya melegalkan trawl 
bagi nelayan kecil yang diusulkan Pemerintah Daerah 
Propinsi Kalimantan Timur dengan alasan yang sama, 
yakni mengatasi pencurian ikan yang dilakukan ne-
layan Malaysia.13 Keinginan itu menunjukkan bahwa 
trawl sudah merupakan alat tangkap yang biasa digu-
nakan nelayan Kalimantan Timur.

Terjadi konfl ik wilayah tangkap antara kapal trawl 
besar dengan nelayan kecil mendorong Pemerintah 
Kota Tarakan mengusulkan penertiban terutama kapal 
trawl besar. Keinginan melarang penggunaan trawl, 
maka dikeluarkan Surat Edaran kepada seluruh organi-
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sasi kenelayanan (HSNI, PNK dan PNK) di kota Tara-
kan14. Walikota Tarakan juga mengirim surat kepada 
pemerintah pusat tentang usulan pelarangan penggu-
naan trawl15. Pertimbangan yang digunakan Walikota 
Tarakan melarang penggunaan trawl diambil dari Ke-
sepakatan Pertemuan Forum Koordinasi Pengelolaan 
Pemanfaatan Sumberdaya Ikan Tingkat Propinsi di Tan-
jung Redeb tanggal 14–16 Desember 2004. 

Janji pembebasan trawl di daerah perbatasan me-
nyebabkan terjadi friksi antara kapal trawl ukuran besar 
dengan nelayan kecil. Oleh sebab itu, kelompok yang 
paling berkeberatan dibebaskan trawl di perairan Ka-
limantan ini adalah Pemda Tarakan dan Perhimpunan 
Nelayan Kecil (PNK)16. Tarakan merasa terkena imbas 
dari kebijakan bebas trawl di wilayah perbatasan untuk 
mengatasi trawl nelayan Malaysia. 

Nelayan kecil di Tarakan dan Sebatik, Nunukan 
juga pernah protes kehadiran sejumlah trawl besar 
di perairan Sulawesi di wilayah Kalimantan Timur. 
Pelanggaran yang dilakukan kapal trawl besar, antara 
lain terseretnya kapal-kapal nelayan kecil yang meng-
akibatkan korban pada nelayan kecil.17 Konfl ik kapal 
trawl besar dengan nelayan kecil terkait dengan kon-
fl ik wilayah tangkap (fi shing grounds) dengan nelayan 



60 Ironi Negeri Sejuta Nyiur Hijau di Pantai

kecil. Menurut informasi pejabat dari Dinas Kelautan 
dan Perikanan Nunukan, salah satu yang menyebab-
kan konfl ik antara kapal trawl besar dan nelayan kecil 
karena tidak ada pembagian wilayah tangkap. Trawl 
besar tidak mungkin beroperasi di perairan karang, 
Oleh sebab itu, pengalihan trawl besar ke karang Un-
arang lebih kepada pernyataan politik dari pada solusi 
mengatasi konfl ik fi shing grounds, seperti di perairan 
sekitar Pulau Bunyu, tempatnya udang.18

Illegal Fishing

Kebijakan penindakan terhadap trawl besar pada 
akhirnya menimbulkan persoalan konsistensi pe-
negakan hukum. Soal konsistensi penegakan hukum 
menjadi wacana di masyarakat karena terkait dengan 
rencana pemerintah pusat untuk membebaskan trawl 
di perairan perbatasan. Kebijakan pengoperasian trawl 
di daerah perbatasan menjadi tidak jelas arahnya. 
Karena, di satu sisi pada saat yang sama pemerintah 
melakukan operasi penangkapan kapal-kapal trawl 
yang beroperasi di perairan Kalimantan Timur, semen-
tara di sisi lain ada janji pemerintah ingin membebas-
kan trawl di wilayah perbatasan menjadi tidak jelas19. 
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Kebijakan penertiban trawl di Kalimantan Timur 
juga dianggap diskriminatif karena terkesan ditujukan 
pada kapal trawl besar. Tindakan penertiban trawl 
yang di dukung pemerintah pusat,20 dalam realitasnya 
memprioritaskan penertiban kapal-kapal trawl besar. 
Kapal trawl kecil masih diperbolehkan beroperasi di 
perairan ini karena umumnya nelayan kecil. Kapal 
trawl kecil mampu menyerap 10.000 nelayan. Selain 
itu, penghapusan trawl kecil akan membawa dampak 
terhadap kehidupan kehidupan nelayan kecil. Penin-
dakan terhadap kapal trawl besar yang dianggap dis-
kriminatif memicu protes Nunukan terhadap Tarakan 
karena kapal-kapal trawl yang ditahan adalah kapal 
trawl yang sebagian besar pemiliknya berasal dari Se-
batik, Nunukan, ditangkap dan ditahan di pelabuhan 
Tengkayu, Tarakan. 

Diskriminasi dalam penertiban trawl besar juga 
terjadi ketika sembilan kapal trawl yang pemiliknya 
orang Tarakan tidak diproses secara hukum sehingga 
terkesan membiarkan, padahal sebelumnya enam buah 
kapal trawl milik nelayan Nunukan diproses secara hu-
kum.21 Mungkin hal ini terkait ukuran kapal trawl yang 
bisa tidaknya diproses sesuai dengan Surat Edaran Wa-
likota Tarakan yang lebih diprioritaskan penindakan 
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trawl ukuran besar, karena dari 9 (sembilan) buah ka-
pal trawl yang ditangkap, ternyata sebagian besar kapal 
trawl yang berkuran kecil.22

Tindakan penegakan hukum terhadap kapal-kapal 
trawl besar di Kalimantan Timur menimbulkan perde-
batan soal status kepemilikan kapal trawl. Soal status 
kepemilikan kapal trawl ini terkait dengan kasus di-
tangkapnya 30 kapal trawl, yang diproses secara hu-
kum hanya 13 kapal trawl, dan 17 kapal trawl sisanya 
dilepas dengan dalih tidak ditemukan bukti pelang-
garan. Pelepasan terhadap 17 kapal trawl dianggap 
kontroversial. HSNI kota Tarakan mengajukan protes 
kepada pemerintah karena alasan yang digunakan un-
tuk menindak 13 kapal trawl tidak jelas. Pertama, soal 
tonase kapal trawl. Menurut versi pemerintah, 17 ka-
pal trawl yang dilepaskan memiliki bobot kurang dari 
5 GT, oleh sebab itu cukup dilakukan pembinaan. Na-
mun, dari versi HNSI Nelayan Tarakan, ke 30 kapal 
trawl yang ditangkap memiliki bobot yang sama.23 

Soal status kepemilikan kapal. Pemerintah ber-
alasan bahwa 13 kapal trawl yang ditahan karena di-
duga pemiliknya adalah orang Malaysia. HSNI tidak 
sependapat dengan pemerintah. HNSI menyebutkan 
bahwa pemilik kapal adalah orang Indonesia karena 
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kapal trawl sudah dibeli dari pengusaha Malaysia.24 
Ketidakjelasan kebijakan trawl ini mengundang sejum-
lah protes sehubungan dengan penindakan trawl di 
Kalimantan Timur, seperti pengurus HNSI kecamatan 
Sebatik, Kabupaten Nunukan yang meminta agar ka-
pal trawl yang ditangkap dilepaskan karena terkait ke-
bijakan dibebaskannya trawl di perairan perbatasan. 
Seperti diketahui, 13 kapal trawl yang diproses, 6 di 
antaranya milik pengusaha Sebatik Nunukan, dan si-
sanya dari Nunukan, Berau dan Tarakan.25 

Wacana tentang status kepemilikan kapal trawl 
ukuran besar menjadi perbedabatan di kalangan ma-
syarakat. Kalangan yang berpendapat bahwa kapal 
trawl besar itu milik orang Malaysia memiliki ciri pada 
bagian badan kapal bertuliskan “Sandakan”. Jadi, wa-
laupun semua ABK kapal trawl besar itu berasal dari 
Indonesia, kapal itu tetap milik orang Malaysia. Oleh 
sebab itu, jelas dianggap illegal fi shing jika jenis ka-
pal trawl beroperasi di perairan Indonesia. Terjadi 
ke curigaan terhadap pengusaha Malaysia yang mem-
berikan modal kepada nelayan Indonesia untuk men-
cari ikan di perairan Indonesia, yang kemudian hasil 
tangkapannya dijual ke Tawau, Malaysia. Modus usaha 
penangkapan ikan seperti itu dianggap melanggar hu-
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kum, hal ini sebagaimana dikatakan seorang pejabat 
kepolisian Polda Kalimantan Timur setelah menangkap 
7 kapal trawl, sebagai berikut:

Kapolda Jatim dalam keterangan persnya me-
ngatakan bahwa ketujuh kapal (trawl) saat ini telah 
disita Polres Bulungan, sementara anak buah kapal 
(ABK) seluruhnya warga Indonesia. Mereka adalah 
orang Indonesia menggunakan kapal trawl mi-
lik Malaysia. Para nelayan (Indonesia) ini sengaja 
diperkerajakan oleh pengusaha Malaysia untuk 
melakukan “pencurian” di negara sendiri yang di-
jual murah ke Malaysia. Kasus ini bisa dikategori-
kan dalam tindakan pencurian ikan (illegal fi shing) 
karena pihak Malaysia mengeruk tanpa ijin sum-
berdaya alam Indonesia”. 26

Kalau pandangan pejabat polda tentang semua 
kapal trawl ukuran besar yang beroperasi di perairan 
perbatasan sebagai bentuk pencurian maka bentuk 
pelanggarannya adalah memasuki wilayah kedaulatan 
NKRI. Namun, jika kesalahan menggunakan alat 
tangkap yang dilarang peraturan maka pelanggaran-
nya adalah UU Perikanan. Pemilik trawl berpendapat 
bahwa penegakan hukum terhadap alat tangkap yang 
melanggar aturan yang berlaku tidak menjadi masalah 
asal dilakukan secara konsisten dan tidak diskriminatif. 
Kebijakan penindakan trawl di Kalimantan Timur me-
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nimbulkan protes nelayan trawl besar karena dianggap 
ada diskrimanasi penegakan hukum hanya kapal trawl 
yang besar saja yang diproses hukum, sedangkan trawl 
kecil dibiarkan beroperasi.

Konsistensi Kebijakan

Soal penindakan kapal trawl ukuran besar yang 
dilakukan bersamaan dengan rencana pemerintah pu-
sat membebaskan kapal trawl untuk mengimbangi ne-
layan asing, menimbulkan wacana yang berkembang 
di kalangan pemilik trawl ukuran besar. Wacana terse-
but adalah ketidakseriusan pemerintah pusat mengelu-
arkan kebijakan bebas trawl di perbatasan. Wacana ini 
berkembang terutama di kalangan masyarakat nelayan 
Nunukan. Apa tujuan penertiban kapal-kapal trawl 
ukuran besar di Kalimantan Timur? Apakah penert-
iban kapal-kapal trawl besar terkait telah disahkan UU 
Perikanan No 31 tahun 2004, atau tujuan penertiban 
trawl ukuran besar terkait dengan konfl ik antara kapal 
trawl besar dengan nelayan kecil yang sering terjadi di 
perair an di Kalimantan Timur ? 

Jika tujuan penertiban kapal-kapal trawl besar 
dalam rangka penegakkan hukum UU Perikanan No. 
31 tahun 2004, tentu semua kapal trawl ukuran besar 
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dan kecil diproses secara hukum. Wacana ini berkem-
bang di kalangan masyarakat nelayan karena dalam 
realitasnya, sebagaimana tertulis dalam Surat Dirjen 
Pengawasan Perikanan dan Kelautan dan Surat Eda-
ran Walikota Tarakan, penertiban diprioritaskan pada 
kapal trawl berkuran besar. Inilah kesan diskriminatif 
kalangan nelayan kapal trawl ukuran besar. 

Sebaliknya. kalau penertiban kapal-kapal trawl be-
sar bertujuan untuk menyelamatkan nelayan kecil dari 
persaingan dengan kapal trawl ukuran besar, ini ber-
tentangan dengan misi pemerintah pembebasan trawl 
di daerah perbatasan untuk menegakkan kedaulutan 
NKRI. Pelarangan kapal-kapal trawl ukuran besar be-
rarti memungkinkan kapal-kapal asing semakin leluasa 
beroperasi di perairan Indonesia karena kapal-kapal 
trawl kecil dari Indonesia tidak mampu menghadapi 
kapal trawl asing. Kalangan pemilik trawl besar ber-
pendapat bahwa untuk mengatasi konfl ik dengan ne-
layan kecil perlu dilakukan zonasi wilayah tangkap 
sehingga tidak terjadi konfl ik wilayah tangkap. Zonasi 
wilayah tangkap ini belum pernah diatur oleh pemerin-
tah. Oleh sebab itu, penerapan UU No. 31 tahun 2004 
tentang Perikanan menjadi problem tersendiri di Kali-
mantan Timur. Undang-Undang ini dianggap kurang 
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memerhatikan nelayan lokal-Indonesia yang menang-
kap ikan di wilayah perbatasan. Akibat lain dari UU 
ini dianggap telah memberikan keleluasaan kepada 
nelayan asing untuk mencuri ikan di wilayah perairan 
Indonesia. 

Soal tuduhan status kepemilikan kapal-kapal trawl 
ukuran besar itu berasal dari Malaysia, nelayan trawl 
bisa membuktikan bahwa kapal trawl buatan Malay-
sia dibeli dengan jalan kemitraan. Nelayan Indone-
sia membeli kapal milik pengusaha Malaysia dengan 
cara mengangsur dari hasil tangkapan sehingga pada 
suatu saat kapal itu menjadi milik orang Indonesia. 
Merespons tawaran pengusaha Malaysia dianggap hal 
yang wajar dalam hubungan dagang karena tidak ada 
investor Indonesia yang mau mengambil risiko begi-
tu berani seperti penguaha Malaysia. Pola hubungan 
ke nelayanan seperti ini tidak jauh berbeda dengan 
seorang investor asing yang menanam modalnya pada 
usaha penangkapan ikan yang dilakukan nelayan In-
donesia.

Penegakan Hukum Kapal Asing: Kasus Kapal “KM 
Mikasa-5”

KM Mikasa 5 adalah kapal ikan asing yang di-
tangkap oleh Kapal Patroli KP. Arjuno 504 Polairud 
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Polri pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2003 sekitar pu-
kul 12.00 WIB di perairan laut Jawa pada posisi po-
sisi 04o 12l 00ll LS dan 107o 105l 00ll BT. KM. Mikasa 
5 ditangkap karena dicurigai sebagai kapal asing yang 
menangkap di perairan territorial Indonesia walaupun 
memakai bendera Indonesia. Kehadiran kapal ikan 
a sing di posisi perairan Indonesia dianggap melanggar 
wilayah tangkap yang tidak diperuntukan bagi kapal-
kapal ikan asing yang berukuran besar. Dokumen-do-
kumen pelengkapan berlayar dan perijinan perikanan 
yang dimiliki KM. Mikasa-5 cukup komplit. Berbagai 
dokumen itu dikeluarkan berbagai instansi pemerintah 
Indonesia. Sejumlah dokumen tersebut adalah sebagai 
berikut: 

  Surat Penangkapan Ikan (SPI) tertanggal 15 Juli 2002
  Surat Izin Usaha Perikanan (IUP) tertangal 27 De-

sember 2002
  Tanda bukti setoran pelunasan perikanan senilai Rp 

7.478.250,00 tertanggal 27 Desember 2002 

Dokumen-dokumen yang dikeluarkan Departe-
men Perhubungan Laut:

  Surat Persetujuan Dirjen Perla, Departemen Per-
hubungan tentang Pembelian/Pengadaan 20 (dua-
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puluh) unit kapal Thailand kepada Peruahaan 
Pelayaran “PT. Mina Indo Kencana” yang beralamat 
di Jakarta, tertanggal 27 Nopember 1990.

  Akte Pendaftaran kapal yang dikeluarkan Admini-
trator Pelabuhan Tanjung Pinang tertanggal 6 Mei 
1992

  Surat Persetujuan Dirjen Perla, Departemen Per-
hubungan tentang penggantian nama dan tanda 
panggilan (Call Sign) tertanggal 19 Juni 1992

  Surat Ukur yang dikeluarkan Syahbandar Pelabuhan 
Sunda Kelapa DKI Jakarta tertangal 28 April 1994

  Sertifi kat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Pe-
nangkap Ikan yang dikeluarkan Kantor Pelabuhan 
Brebes, Jawa Tengah atas nama Menteri Perhubung-
an RI tertanggal 20 Juli 2002

  Pas Tahunan Kapal Penangkap Ikan yang diterbitkan 
Kantor Pelabuhan Brebes, Jawa Tengah Tertanggal 
20 Juli 2002

  Surat Ijin Berlayar yang dikeluarkan Kantor Syah-
bandar Brebes, Jawa Tengah tertanggal 25 Juli 2002 

  Dokumen-dokumen lainnya yang memperlihatkan 
memiliki kegiatan yang sah, adalah:

  Surat Keterangan Dok dari PT. Jala Palwa Manggi-
lingan tertangal, Tegal 29 Maret 2001
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  Surat Keterangan Dok dari PT. Tegaalindo, Tegal 
tertanggal 11 Juli 2002

  Surat Perikatan Kerjasama Usaha Perikanan Laut 
dari Pusat Koperasi Komando Armada RI Kawasan 
Barat TNI-AL

Setelah dilakukan pencocokan antara dokumen 
dengan ukuran fi sik kapal dan alat tangkap yang di-
gunakan KM. Mikasa-5 ternyata dijumpai beberapa 
kejanggalan-kejanggalan, Kejanggalan pertama tentang 
ukuran fi sik kapal. Ukuran fi sik kapal. KM Mikasa-5 
ternyata tidak sesuai dengan ukuran fi sik yang tercan-
tum dalam dokumen yang ada. Kapal ikan asing ini 
telah didaftarkan di kantor Syahbandar Pelabuhan Tan-
jung Pinang, Riau pada tanggal 6 Mei Tahun1992 dan 
berganti nama “JASMINA-6 (Nama semula dari negara 
asalnya adalah TAWEELAP-7). Pendaftaran kapal a sing 
ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pendaftaran Ka-
pal-Kapal Nelayan Asing Laut Asing, Peraturan pendaf-
taran kapal-kapal nelayan laut asing yang berbendera 
asing (1938 No.201, 1940 No. 40 dan 50). Dua ta-
hun kemudian, atas permintaan pemiliknya, kapal ikan 
tersebut didaftarkan lagi ke Kantor Syahbandar Sunda 
Kelapa dan berubah nama menjadi “MIKASA-5. Pendaf-
taran kapal dilakukan karena terjadi perubahan nama 
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dan diterbitkan Surat Ukur Kapal. Kalau di bandingkan, 
ukuran fi sik kapal ikan ini menunjukkan jumlah ukur-
an yang tidak sama, terutama data mengenai panjang 
kapal, ukuran tonase dan ukuran bensin (lihat, Tabel 1)

Kejanggalan kedua, KM. Mikasa-5 ternyata mem-
bawa peralatan Gill-net/Jaring hanyut berukuran 10 
mil atau 18 km panjangnya. Ukuran panjang Gillnet 
(Jaring Insang Hanyut Oseanik) tersebut melanggar ke-
tentuan ukuran spesifi kasi yang diizinkan. Dalam Surat 
Penangkapan Ikan (SPI) yang dikeluarkan Dirjen Per-
ikanan Tangkap, Departemen Kelautan dan Perikanan 
RI, yang menyebutkan spesifi kasi Gillnet adalah 2.500 
meter. Ini artinya KM. Mikasa-5 telah melipatgandakan 
kemampuan alat tangkap sebesar 7 (tujuh) kali lipat 
ukuran alat tangkap yang diizinkan. Ketiga, spesifi kasi 
kapal KM. Mikasa-5 yang tercatum dalam SPI sebagai 
berikut (a), Berat kotor kapal 75 GT; (b) Kekuatan me-
sin: 275 DK; (c) Merek mesin HINO; dan (d) Nomor 
mesin EK-100-36220. Spesifi kasi kapal yang tercantum 
dalam dokumen Surat SPI tersebut ditemukan tidak co-
cok dengan spesifi kasi KM. Mikasa 5. KM. Untuk berat 
kotor kapal misalnya, dalam kenyataannya KM. Mikasa 
5 memiliki spesifi kasi kapal 350 GT. Ini artinya kapal 
ikan memiliki kemampuan kapal sampai 5 (lima) kali 



72 Ironi Negeri Sejuta Nyiur Hijau di Pantai

Ta
be

l 1
 P

er
be

da
an

 D
at

a 
U

ku
ra

n 
Fi

si
k 

Ka
pa

l I
ka

n 
A

si
ng

 “
M

ik
as

a 
5”

N
o.

U
ku

ra
n 

ka
pa

l s
et

el
ah

 
di

ce
k 

U
ku

ra
n 

ka
pa

l d
ar

i K
an

to
r 

D
at

a 
Sy

ah
ba

nd
ar

 T
an

ju
ng

 
Pi

na
ng

, R
ia

u

U
ku

ra
n 

ka
pa

l d
ar

i k
an

to
r 

Sy
ah

ba
nd

ar
 S

un
da

 K
el

ap
a,

 
Ja

ka
rt

a
1.

-
Pa

nj
an

g 
: 2

0,
73

 m
et

er
Pa

nj
an

g 
: 1

7,
99

 m
et

er
2.

-
Le

ba
r :

 5
,4

2 
m

et
er

Le
ba

r :
 5

,1
1 

m
et

er
3.

-
D

al
am

 : 
2,

44
 m

et
er

D
al

am
 : 

2,
63

 m
et

er
4.

Is
i k

ot
or

 /G
T 

: 3
50

 G
T

Is
i k

ot
or

 /G
T 

: 9
5

Is
i k

ot
or

 /G
T 

: 7
5

5.
-

Is
i B

en
si

n/
N

T 
: 5

7
Is

i B
en

si
n/

N
T 

: 4
5

6.
-

Ta
nd

a 
Se

la
r :

G
T.

95
 N

o.
6/

Q
Q

g
Ta

nd
a 

Se
la

r :
G

T.
95

 N
o.

29
4/

Bc
.



Masalah Perikanan di Daerah Perbatasan: Mulai dari Konfl ik ... 73

lipat dari kekuatan mesin kapal yang tercantum dalam 
dokumen27. Keempat, jumlah ABK kapal yang diper-
syaratkan sebagaimana tercantum dalam dokumen 
SPI adalah 7 orang Indonesia dan 3 orang asing, na-
mun dalam kenyataannya semua ABK Mikasa-5 adalah 
orang Thailand. Ini artinya, KM Mikasa 5 telah melang-
gar ketentuan dalam imigrasi dan penggunaan Tenaga 
Kerja Asing.

Berdasarkan temuan kejanggalan atau ketidak-
cocokan antara data-data yang tercantum di dokumen 
KM. Mikasa-5 itu dengan kondisi fi sik yang sebenar-
nya, maka timbul pertanyaan mengapa bisa ketidak-
cocokan antara dokumen izin penangkapan dengan 
kondisi fi sik kapal, alat tangkap dan ABK. Apakah se-
belumya tidak dilakukan pengecekan fi sik ketika kapal 
itu didaftarkan ke Indonesia? Sebagai contoh misalnya 
terdapat inkonsistensi di dalam pencantuman mesin 
induk kapal ikan. Menurut Surat Ukur Kapal dari Kan-
tor Pelabuhan Sunda Kelapa, DKI Jakarta tercatat pada 
tanggal 28 April 1994 menggunakan Mesin Hino 275 
GT. Kemudian, Surat Keterangan Dok tertanggal 29 
Maret 2001 dari PT. Jala Palwa Manggilingan, Tegal 
yang diketahui Syahbandar Tegal, tercantum pergan-
tian mesin induk kapal induk dari HINO 275 PK ke 
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CUMMINS NTA 855. Anehnya dalam Surat Dok Kapal 
dari PT. Tegalindo tertanggal 11 Juli 2002, terjadi ke-
janggalan penggunaan mesin kapal yang dicantumkan 
kembali mesin induk kapal HINO 275 PK. 

Bebarapa surat kabar terbitan Jakarta mengung-
kapkan bahwa kemungkinan terjadi kolusi antara 
aparat birokrasi Indonesia dengan pengusaha peri-
kanan sehingga seolah-oleh terjadi pembiaran berope-
rasinya kapal ikan asing. Disebutkan dalam satu surat 
kabar sebagai berikut: 

The government response has been ineffective to 
date. Jakarta-preocupied with the economy and 
multiple confl icts- is failing to pay adequate atten-
tion to the management of its marine resources. As 
in other resorce sectors, the political will to clamp 
down on illegal activity has been eroded by cor-
ruption. Like counterparts in the illegal logging 
industry, fi shing entrepreneurs rely on collusion 
with local security forces and government offi cials 
to protect them from legal action. The lack of law 
enforcement on the seas makes the smuggling of 
other illegal goods, like fule and logs, easier too”.28

Pengajuan ke pengadilan 

Ketidakcocokan antara surat-surat kapal dan per-
izinan dengan kondisi fi sik dan alat tangkap yang di-
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gunakan tampaknya yang diproses hanya pelanggaran 
di bidang perikanan. Pelanggaran-pelanggaran lain 
seperti ketenagakerjaan, keimigrasian, dan pelayaran 
sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan diproses 
ke pengadilan. Selama ini kasus-kasus pencurian ikan 
oleh nelayan asing di perairan sekitar Belitung tampak-
nya baru Dinas Perikanan dan Kelautan yang pernah 
memprosesnya sampai ke pengadilan negeri.29 Instansi 
lain yang terkait dengan pelanggaran hukum, seperti 
Kantor Imigrasi, Kantor Syahbandar, Dinas Tenaga Ker-
ja, dan Polres mengemukakan beberapa alas an tidak 
atau belum diprosesnya pelanggaran hukum tersebut.

Di dalam setiap kasus sebelum diproses, biasanya 
dilakukan gelar perkara, yang bertujuan menyamakan 
persepsi di kalangan instansi yang terkait dengan aspek-
aspek pelanggaran tersebut sebelum perkara diproses 
lebih lanjut. Gelar perkara tersebut juga diharapkan ma-
sing-masing instansi dapat menindaklajuti pelanggar an 
hukum sesuai dengan bidang tugas masing-masing ins-
tansi, misalnya pelanggaran ke imigrasian, ketenaga-
kerjaan, pemalsuan dokumen. Namun demikian, tidak 
semua penyidik di setiap instansi melakukan peme-
riksaan pelanggaran hukum yang dilakukan kapal ikan 
asing sekalipun ada beberapa pelanggaran di bidang 
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keimigrasian, ketenagaakerjaan, pelayaran, pemalsuan 
dokumen.

Dari berbagai kasus penegakan hukum pelang-
garan hukum nelayan asing di bidang perikanan dari 
kasus-kasus yang sudah dan sedang ditangani PPNS 
Perikanan selama ini dapat dibedakan menjadi dua 
pelanggaran besar: pelanggaran jalur penangkapan 
ikan (DOP), penggunaan alat tangkap yang tidak se-
suai dengan ketentuan yang berlaku. Pelanggaran jalur 
pe nangkapan terjadi karena jalur penangkapan yang 
telah disebutkan dalam dokumen Izin Usaha Penang-
kapan (IUP) tidak dilaksanakan, kemudian dari patroli 
ditemukan ternyata nelayan tersebut tengah melakukan 
penangkapan ikan di luar jalur penangkapan.30 Pelang-
garan kedua adalah ditemukan modifi kasasi alat tang-
kap yang mengakibatkan terjadinya dampak ke rusakan 
lingkungan sumberdaya laut.

Penegakan hukum pada pelanggaran jalur peri-
kanan biasanya digunakan pasal 27 untuk kategori 
pelanggaran ringan, (ganti rugi), dan pelanggaran berat 
menggunakan Pasal 24 dan Pasal 27 (Pidana) UU RI 
Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. Penggunaan 
pasal ringan atau berat terhadap suatu kasus pelang-
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garan nelayan asing ini sering kali terjadi perbedaan 
persepsi di kalangan Dinas Perikanan Kabupaten de-
ngan Pemerintah Pusat (Departmen Kalautan dan 
Per ikanan), dan juga di antara PPNS, Jaksa penuntut 
dan Hakim. Kasus KM. Intan yang sudah divonis dan 
sekarang sedang proses banding, terjadi perbedaan an-
tara Jaksa dan hakim soal pasal yang digunakan untuk 
meng hukum pelanggaran kapal ikan asing tersebut. 

Putusan Pengadilan yang memvonis Nahkoda dan 
ABK KM. Intan dengan denda ganti rugi Rp 150 juta 
rupiah dan kurungan penjara 1,5 tahun untuk ABK dan 
Nahkoda, dan armada penangkapan dikembalikan ke-
pada pemilik. Putusan pengadilan terhadap KM. Intan 
ini, jaksa merasa tidak puas dan naik banding. Jaksa 
penuntut pada gelar perkara yang cenderung menggu-
nakan pasal 27 untuk ganti rugi kasus ini akhirnya di-
gunakan hakim untuk memutuskan perkara ini, tetapi 
sebaliknya hakim yang semula setuju dengan penerap-
an pasal 25 tidak dipakai untuk kasus ini. Menurut 
informasi bahwa penggunaan pasal 25 yang akhirnya 
dipakai Jaksa penuntut karena terdapat bukti-bukti baru 
yaang memungkinkan kasus KM. Intan dapat dijerat 
dengan pasal 27. Jadi dengan demikian, diajukan lagi 
kasus ini ke pengadilan tinggi karena terjadi perbedaan 
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penafsiran penerapan pasal pelanggaran hukum yang 
dilakukan KM. Intan antara Jaksa.

Pada saat gelar perkara, Jaksa cenderung ber-
pendapat bahwa kasus KM Intan dikategorikan sebagai 
pelanggaran biasa yang dikenai denda sesuai dengan 
pasal 27 UU No. 9/85 Perikanan, sedangkan hakim 
cenderung pada pelanggaran berat, yakni pasal 25 UU 
9/85 UU Perikanan. Dalam perkembangan pember-
kasan perkara, jaksa penuntut menuntut ABK dan Nah-
koda KM Intan dengan pasal 25, namun sebaliknya 
hakim memvonis ABK dan Nahkoda KM Intan hanya 
pelanggaran denda (pasal 27). Jadi dengan demikian, 
terjadi perubahan pasal yang dikenakan pada kasus 
KM. Intan. Jaksa berubah menjadi pelanggaran berat, 
sementara hakim menjatuhkan vonis dengan pelang-
garan denda. Penerapan pasal 27 oleh hakim dalam 
kasus KM Intan ini yang menyebabkan jaksa naik ban-
ding ke pengadilan tinggi. 

Menurut penjelasan kalangan PPNS setempat 
yang menangani kasus ini cenderung berpendapat 
bahwa pelanggaran jalur penangkapan dapat dikate-
gorikan sebagai bentuk pelanggaran tidak memiliki 
ijin usaha penangkan sebagai mana diatur dalam pasal 
10, ayat (1)31, tetapi di kalangan pemerintah pusat cen-
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derung menggunakan pasal 27, yakni melihat pelang-
garan jalur penangkapan sebagai pelanggaran keten-
tuan yang ditetapkan pemerintah pusat berdasarkan 
pasal 4 UU RI No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.32 
Perbedaan pasal-pasal yang dikenakan terhadap kasus 
pelanggaran nelayan asing itu tentu berpengaruh ter-
hadap pidana yang dijatuhkan. Ketentuan pidana pada 
pasal 2433 dan pasal 2534, pelangar jalur penangkapan 
itu tidak hanya diberikan pidana denda tetapi juga pin-
dana penjara. Sedangkan, pasal 2735 hanya menetap-
kan pidana denda. 

Pelanggaran lain yang terjadi adalah modifi kasi 
alat tangkap yang merusak lingkungan sebagaimana 
juga diatur dalam pasal 4 UU Perikanan. Di dalam Surat 
Izin Penangkapan Ikan (SPI) yang dikeluarkan Departe-
men Kelautan dan Perikanan disebutkan alat tangkap 
yang diizinkan adalah jaring insang (Gillnet) hanyut 
oseanik yang memiliki panjang maksimal 2.500 meter 
atau 2,5 km, tetapi di dalam kenyataannya ditemukan 
modifi kasi alat tangkap yakni melakukan penambahan 
panjang jaring yang mencapai 18 km. Perpanjangan 
jaring insang ini menyebabkan fungsi alat tangkap ini 
berubah menjadi jaring trawl yang dapat merusak ling-
kungan karena dioperasikan di peraiaran yang dangkal.
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Dilihat dari dokumen-dokumen yang disita petu-
gas perikanan Belitung, kasus pelanggaran kapal ikan 
asing dapat diproses oleh instansi-instansi lain ber-
wenang yang terkait dengan jenis pelanggaran. Misal-
nya pelanggaran dari kelengkapan surat-surat kapal 
yang menjadi wewenang instansi perhubungan laut. 
Pelanggaran di bidang perhubungan laut dalam kasus 
pencurian ikan oleh nelayan asing adalah pelanggaran 
izin berlayar, surat pas tahunan, sertifi kat kelaikan. Ke-
tentuan yang menyangkut pelayaran adalah Pasal 40, 
ayat (2) jo Pasal 110 ayat (2) UU No. 21 tahun 1992 
tentang Pelayaran. 

Dari gelar kasus KM. Mikasa-5 ini, Kantor 
Pelabuh an Belitung belum melakukan tindakan pem-
rosesan pelanggaran surat-surat kapal. Menurut Ke-
pala Pelabuhan Belitung, gelar kasus belum dapat di-
gunakan sebagai langkah awal melakukan pemrosesan 
perkara kasus kapal ikan asing. Untuk menindaklanjuti 
ini diperlukan bukti-bukti awal yang cukup sehingga 
PPNS Hubla di Belitung dapat memprosesnya. Bukti-
bukti awal pelanggaran di bidang pelayaran memerlu-
kan keterangan atau verifi kasi instansi atau Syahbandar 
yang mengeluarkan dokumen tersebut dan ini memer-
lukan koordinasi tersendiri. Menurut Syahbandar di 
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Belitung jika kasus ini sudah dilimpahkan ke Dinas 
Perikanan dan Kalautan, maka cukup instansi itu yang 
menegakan atau menonjolkan UU Perikanan. PPNS 
Hubla atau Syahbandar di Belitung juga tidak bisa 
pro-aktif untuk menjemput kasus ini karena tidak ada 
pelimpahan berkas dari Korwas PPNS. Sampai saat ini 
Syahbandar di Belitung merasa belum menerima pe-
limpahan kasus tersebut. 

Pelanggaran di bidang imigrasi, yakni keberadaan 
orang asing sebagai nahkoda atau ABK di wilayah In-
donesia merupakan pelanggaran keimigrasian. Ne-
layan asing itu harus memiliki izin tinggal terbatas 
sebagaimana terdapat dalam seaman book. Kantor 
Imigrasi sebenarnya telah mengatur orang asing yang 
bekerja sebagai nahkoda/ABK di kapal diberikan izin 
Kemudahan Khusus Keimigrasian (Dahsukim). Dalam 
kasus tertangkapnya nelayan asing yang terjadi pada 
bulan Mei 2003 tampaknya Kantor Iimigrasi Belitung 
kurang minat untuk untuk ditindaklajuti kasus ini seka-
lipun sudah jelas bahwa para ABK itu tidak memiliki 
dokumen Dahsukim. 

Pelanggaran di bidang ketenagakerjaan adalah 
penggunaan tenaga kerja asing tanpa izin, namun kan-
tor tenaga kerja Belitung tidak mau memprosesnya 
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sebagai bentuk pelanggaran ketenagakerjaan, kasus 
kasus ABK dalam kapal ikan asing dianggap sangat 
sumir. Menurut Dinas Tenaga Kerja setempat, ABK itu 
bukan tenaga kerja yang melakukan pencurian ikan, 
karena yang mencuri itu pemilik kapal atau orang yang 
bekerja menebarkan jaring, dan tidak semua ABK itu 
menebarkan jaring. 

Tenaga kerja asing adalah tenaga kerja yang di-
butuhkan keahlian karena keahliannya itu. ABK kapal 
ikan asing tidak bisa disamakan dengan tenaga kerja 
asing yang professional yang dibutuhkan Indonesia, se-
mentara nelayan Indonesia cukup melimpah dan tidak 
memerlukan nelayan asing. Menurut Dinas Tenaga 
Kerja, pelanggaran yang dilakukan ABK itu bukan urus-
an Dinas Perikanan dan Kelautan tetapi Pelabuhan. 
Jadi di sini yang harus dipegang adalah obyek hukum. 
Sementara menurut polisi Belitung, bahwa bisa saja 
terjadi pelanggaran pemalsuan dokumen yang dilaku-
kan kapal ikan asing, tetapi tidak mungkin diproses di 
Belitung karena locus delicty ada di Jakarta, oleh sebab 
itu kasus ini tidak mungkin ditangani polisi Belitung. 
Polisi Belitung juga menghadapi kendala pembuktian 
pemalsuan dokumen karena pemalsuan dokumen itu 
terjadi di Jakarta. Dalam kasus kapal ikan asing ini Poli-
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si Bilitung selaku Korwas PPNS tidak mau mengambil 
kasus yang di tangani oleh masing-masing sektor kare-
na menganut azas lex specialis.

Implikasi dari Kehadiran Kapal Asing

KM. Mikasa 5 adalah salah satu kasus kapal ikan 
asing yang beroperasi di Indonesia. Sulit dibayangkan 
berapa kerugian sumber daya ikan yang diambil oleh 
kapal ikan asing lainnya yang perilakunya mirip se-
perti KM Mikasa 5 yang melakukan pelanggaran fi sh-
ing ground, pelibatan kekuatan alat tangkap, mesin ka-
pal, dan pelanggaran lainnya. Data resmi yang dikutip 
salah satu sumber mass media menyebutkan ada seki-
tar 7. 000 kapal ikan asing yang beroperasi di wilayah 
ZEE Indonesia. Dari jumlah itu sekitar 4.900 kapal ikan 
asing (illegal fi shing) yang beroperasi di perairan Indo-
nesia setiap tahunnya sehingga diperkirakan setiap ta-
hun Indonesia mengalami kerugian antara US $ 1,4–4 
mi liar.36 Kerugian itu terjadi karena kapal-kapal ikan 
a sing, seperti yang tertangkap di Belitung, mengguna-
kan alat tangkap jaring Gillnet yang berukuran di atas 
10 mil atau 18 km, yang digerakan atau ditarik dengan 
mesin Roll Hydrolic. 
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Implikasi lain kehadiran kapal asing di perairan 
Indonesia adalah terjadi keganasan nelayan asing yang 
dirasakan oleh nelayan local. Dampak dari keganasan 
nelayan asing ini menyebabkan perasaan ketakutan 
para nelayan setempat jika mereka berpampasan atau 
bertemu dengan kapal ikan asing. Tindakan yang bru-
tal, suka main tabrak dan tidak segan-segan membunuh 
nelayan setempat adalah cerita yang selalu dikemuka-
kan oleh nelayan setempat.37 Gambaran keganasan ne-
layan asing itu, misalnya kejadian tiga orang nelayan 
lokal yang ditabrak kapal ikan asing di peraiaran Pulau 
Bangka karena tidak mau menyingkir. Kejadian ini me-
nyebabkan ketiga nelayan hilang yang mayatnya tidak 
ditemukan sampai sekarang.38 ejadian serupa terjadi di 
perairan Manggar, Belitung sebagaimana diberitakan 
harian “Pos Belitung“, yakni kapal ikan Thailand mena-
brak perahu nelayan berbobot 4 GT. Kejadian tersebut 
terjadi di selat Gelasa di periaran Pulau Pesemut Desa, 
Kepulauan Bukulimau, sekitar 7 jam perjalanan laut 
dari kota Manggar, ibukota kabupaten Belitung Timur39 

Ketakutan nelayan lokal terhadap nelayan asing 
jika bertemu atau berpapasan dengan kapal ikan asing, 
disebabkan peralatan dan sarana kapal yang dimiliki 
para nelayan lokal tidak sepadan dengan kemapuan 
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dan kecepatan kapal ikan asing. Bahkan kapal patroli 
yang dimiliki Polri dan Dinas Perikanan dan Kelautan 
sangat terbatas dan tidak mampu untuk mengejar kapal 
ikan asing. Peralatan dan sarana yang kurang memadai 
menyulitkan dilakukan pengawasan dan patroli kapal 
ikan asing. Tewasnya seorang aparat kepolisian oleh 
nelayan asing yang sedang melakukan patroli bersama 
nelayan setempat adalah salah satu bukti minimnya sa-
rana dan keganasan nelayan asing.40

Akibat dari minimnya sarana patroli laut maka ke-
giatan kapal ikan asing di perairan nelayan setempat 
semakin leluasa, terutama pada musim barat-musim 
yang tidak ada nelayan lokal berani melaut karena 
keterbatasan sarana alat tangkap dan armada penang-
kapan. Pada musim barat ini, kapal ikan menebarkan 
jalan yang panjangnya sekitar 10 km sehingga ikan 
sumber tangkapan nelayan lokal menjadi berkurang. 
Penggunaan Gillnet yang panjangnya mencapai di 
atas 10 km sangat merugikan nelayan lokal. Kejadian 
di perairan Jawa misalnya, penggunaan Gillnet yang 
panjangnya 18 km itu tak ubahnya seperti kasus peng-
gunaan jaring trawl yang selalu diprotes oleh nelayan 
lokal. Salah satu bukti kerugian yang diderita nelayan 
local dari penggunaan Gill-net ini adalah rusaknya 
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bubu penangkap ikan yang dipasang nelayan local 
sepanjang laut Jawa. Bubu yang dibuat dari besi yang 
ditanam dilaut Jawa dengan kedalaman sekitar 25–100 
PK dan seberat 500 kg telah terseret jaring kapal ikan 
asing41Ketergantungan pengawasan kapal-kapal ikan 
asing yang beroperasi di wilayah laut teritorial dari 
kapal-kapal patroli yang didatangkan dari Jakarta (DKP, 
Mabes POLRI, dan TNI AL), disebabkan karena keti-
dakmampuan daerah (terutama daerah yang memiliki 
perairan yang rawan pencurian kapal asing) melakukan 
kegiatan patroli pengawasan kapal ikan asing. Nelayan 
daerah tidak mampu melakukan perlawanan terhadap 
beroperasi kapal asing di perairan teritorial mereka. 

Sementara itu kapal-kapal patroli yang di miliki 
jumlahnya masih terbatas untuk bisa menjangkau 
wilayah laut yang rawan kapal ikan asing42 Kenyataan 
ini membawa implikasi tidak optimalnya pengawasan 
kapal-kapal ikan asing sehingga memengaruhi nasib 
nelayan Indonesia, terutama nelayan tradisional, tidak 
semakin membaik di dalam memanfaatkan sumber-
daya perikanan yang memiliki potensi cukup besar.43 
Di satu sisi kapal-kapal nelayan daerah tidak mampu 
menembus wilayah perairan ZEE Indonesia, semen-
tara di sisi lain, kapal-kapal ikan asing yang berben-
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dera Indonesia, yang daerah operasinya di wilayah ZEE 
Indonesia cenderung memasuki wilayah tangkap ne-
layan daerah. Kapal-kapal ikan asing yang kebanyakan 
menggunakan teknologi tinggi yang destruktif sudah 
menjarah ke wilayah tangkapan ikan mereka.44leh 
sebab itu, dengan adanya potensi sumber daya peri-
kanan yang cukup besar di perairan teritorial hanya 
dinikmati oleh nelayan besar, nelayan pemodal besar, 
termasuk kapal ikan asing yang berbendera Indonesia 
dengan mengorbankan nelayan lokal karena sebagai 
peng halang perusahaan perikanan besar, sebagaimana 
dikemukakan dalam sebuah artikel sebagai berikut: 

Such confl icts are not unusual along Indonesia’s 
81,000 km coastline, where communities’ tradi-
tional fi shing activities are regarded as an obstacle 
to the profi table and often illegal business of trawl-
er-fi shing. The confl icts tend to be between local, 
small scale fi shing communities and the trawler 
fi shermen, whose operations are usually run by 
outsiders or foreigners45 

1 Kompas, “Kapal ‘Trawl’ Malaysia Curi Ikan di Ambalat” , 16 Maret 
2005.

2 Tribun Kaltim, Ratusan Kapal Nelayan Tak Memiliki Izin Penangkapan 
Ikan, Masih Menggunakan Pukat Harimau, Rabu, 17 Agustus 2005.

3 Wawancara dengan Pengurus HNSI Tarakan.
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4 Wawancara dengan Ketua HSNI Nunukan.
5 Radar Tarakan, “ Tokoh Nelayan Pulau Sebatik Nunukan Bicara: Ki-

barkan Dua Bendera Bukan Bermaksud Mengelabuhi Petugas”, Rabu 9 
Maret 2005.

6 Ketergantungan penduduk Nunukan sebenarnya tidak hanya di bidang 
perikanan, tetapi kebutuhan pokok lainnya. Penduduk setiap hari be-
lanja kebutuhan pokok, seperti sayuran, gula pasir, minyak kepala. 
Harga kebutuhan pokok ini lebih murah dari Indonesia.

7 Harian Radar Kaltim “Melanggar, Tapi Tetap Diizinkan, Saingi Malay-
sia, Kapal Trawl Nunukan Boleh Beroperasi”. Minggu, 03 April 2005.

8 Kompas, “Kaltim Usulkan “Trawl” Bagi Nelayan Kecil”. Selasa, 22 
Marat 2005. 

9 Tribun Kaltim, “ Akan Operasikan Kapal Trawl Kapasitas 20 Ton”, 23 
April 2005)

10 Kompas. “Nelayan Tradisional Nunukan Segera Diizinkan Gunakan 
Pukat Harimau”. Senin 26 April 2004

11 Tribun Kaltim, “ Ratusan Kapal Nelayan tak Memimiliki Izin Penangkap-
an Ikan”, Rabo, 17 Agustus 2005.

12 Pukat Lampara Dasar sebenarnya satu jenis dengan trawl yang mendapat 
ijin penggunaan melalui SK Menteri Pertanian No. 769/1988. Kedua 
Pukat ini berbentuk kantong. Lampara Dasar adalah alat berbentuk kan-
tong yang sudah dimodifi kasi/dirubah.

13 Kompas, “Kaltim Usulkan Trawl bagi Nelayan Kecil”. Selasa, 22 Maret 
2005 

14 Surat Edaran Walikota Tarakan No. 523.41/123/Diskan/ 2005 ter-
tanggal 26 Januari 2005 kepada Para Camat, Lurah dan Organisasi 
Kenelayan an tentang Sosialisasi Pelarangan Trawl

15 Surat Walikota kepada Dirjen Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan 
Kelautan No. 182/150/Diskan tertangal 11 Pebuari 2005 perihal Penan-
ganan Tindak Pidana Perikanan.

16 Sekitar 100 anggota dari Perhimpunan Nelayan Kecil (PNK) men-
datangi kapal-kapal trawl yang diparkir di Pelabuhan Tengkayu. Para 
anggota PNK ini mendatangi tempat tersebut karena adanya informasi 
yang menyebutkan bahwa kapal-kapal tersebut akan dibebaskan oleh 
pengadilan Negeri Tarakan dengan status pinjam pakai.. Reaksi aekitar 
seratusan anggota PNK ini menyulut tindakan anarchis. (“Kapal Trawl 
mau Dilepas ?. Radar, 24 Juli 2003 
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17 Lihat, Surat Laporan Pengurusn PNK Juata Laut No. 5/PNK/CJL/1/2004 
Perihal Masalah Tenggelamnya Perahu Nelayan yang disebabkan oleh 
kapal besar (WING) tertanggal 31 Januari 2004.

18 Wawancara dengan Pjs. Kepala Diskanla Nunukan.
19 Lihat, Surat Dirjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 

No. 97/PSDKP 5.2/PO.520/H/2005 tertanggal 22 Pebuari 2005 kepada 
Walikota Tarakan tentang Penanganan Tindak Pidana Perikanan.

20 Surat Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Ke-
lautan No. 97/PSDKP/5.2/B/2005 perihal Penanganan Tindak Pidana 
Perikanan

21 Tribun Kaltim, “ Sembilan Kapal Trawl Tak Diproses Hukum, DPRD 
Kecewa Atas Sikap PPNS Perikanan, Sabtu, 22 Januari 2005. 

22 Radar Tarakan, “ Kapal Hiu 007 Tangkap 9 Trawl ?”, Rabo 19 Januari 
2005

23 Lihat, Surat HNSI Kota Tarakan No. 12/B/DPC-HSNI/IV/2005 Perihal 
Penyidikan Dakwaan Diskriminatip kepada Direktur Jenderal Penga-
wasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

24 Lihat, Tarikh: 08HB June 2002 Per: Surat Perjanjian Jual-Beli Kapal Ikan 
antara Penjual SINN HINN FSHERIES (TAWAU, SABAH) dengan CV. 
PERKASA, NURSAN, SH. Dusun Bahagia, Sei Nyamuk, Nunukan, In-
donesia. 

25 Radar, “Nunukan Minta Kapal Trawl Dilepas, Menyusul Dibebaskan-
nya trawl Beroperasi di Perbatasan:, Senin 4 April 2005.

26 Radar, “7 Pukat Harimau Ditangkap”, Sabtu 23 Juli 2005.
27 Ijin lainnya adalah Ijin Usaha Perikanan (IUP), Surat Penangkapan Ikan 

(SPI), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Ijin Kapal Penangkap 
Ikan dan Pengangkut Ikan Indonesia (SKPPII), 

28 Down to Earth No. 51, Nopember 2001.
29 Kasus Pertama adalah kasus kapal perikanan Mina Permata 3, dan kapal 

perikanan KM Mina Sejahtera 05. Kedua kasus ini telah divonis peng-
adilan negeri. Kasus kedua adalah KM. Intan, Kasus ini telah divonis 
pengadilan negeri Belitung, tetapi jaksa naik banding karena putusan 
pengadilan dianggap ringgan hanya pidana denda. Ketiga, kasus KM 
Mikasa 5, KM Wira Laut 2, dan KM Wira Laut 3 kini sedang diproses 
pemberkasan perkaran oleh Dinas Perikanan dan Kelautan. 

30 Berdasarkan Kepmen Pertanian No. 3992/KPTS/IK.120/4/99 pasal 
4 menyebutkan bahwa lokasi tertangkapnya kapal itu berada jalur 
peraiar an territorial.
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31 UU RI Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, Pasal 9 Ayat (1) me-
nyebutkan bahwa setiap orang atau atau badan hukum yang melakukan 
usaha perikanan diwajibkan memiliki ijin usaha perikanan.

32 UU RI Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, Pasal 4 menyebutkan 
bahwa : Dalam melaksananakan pengelolaan sumber daya ikan, Men-
teri menetapkan ketentuan-ketentuan, antara lain mengenai: alat-alat 
tangkap, daerah, jaalur dan wwaktu atau musim penangkapan, penece-
gahan pencemaran dan kerusakan, rehabilitasi dan peningkatan sum-
ber daya ikan serta lingkungannya. 

33 UU RI Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, Pasal 24 menyebut-
kan : Barangsiapa di dalam wilayah perikanan Republik Indonesia se-
bagaimana dimaksud dalam Pasl 2 huruf a dan huruf b melanggar ke-
tentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dipidana dengan 
pidana penjuara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda 
sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

34 UU RI Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, Pasal 25 menyebut-
kan: Barangsiapa di dalam wilayah perikanan Republik Indonesia se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b melakukan 
usaha perikanan di bidang penangkapan tanpa izin sebagaimana di-
maksud Pasal 10; (a) dipidana dengan penjara salama-lamya 5 (lima) 
tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta 
rupiah), apabila dalam kegiatannya menggunakan kapal bermotor ber-
ukuran 30 GT atau lebih. 

35 UU RI Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, Pasal 27 menyebutkan 
Barang Siapa melanggar ketentuan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 4 
dipinana dengan pidana denda sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh 
lima juta rupiah).

36 Down to Earth No. 51, Nopember 2001.
37 Wawancara dengan nelayan Thailand di Lapas Belitung diperoleh in-

formasi bahwa nahkoda kapal ikan asing itu pada umumnya kejam 
terhadap ABK yang tidak mampu bekerja dan gagal mendapat hasil 
tangkapan. Salah seorang nelayan Thailand yang kini menjadi tahanan 
Imigrasi Belitung, menceritakan bagaimana sewaktu dibuang yang ke-
mudian terdampar di Indonesia karena. Cerita tentang kekejaman Nah-
koda juga dikemukakan enam warga Myanmar yang bekerja di kapal 
ikan Thailand yang beroperasi Kepulauan Karimata. Keenam ABK itu 
melarikan diri dari kapal Thailand dan kemudian terdampar di Pulau 
Pelapis. Menurutnya, mereka melarikan diri karena nahkoda kapal se-
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lalu bertindak kasar. Nahkoda tidak segan-segan membunuh ABK dan 
mayatnya diceburkan ke laut. Perilaku nahkoda kapal ikan asing itu 
menyebabkan para ABK tidak betah bekerja di kapal ikan asing. Dari 
wawancara tersebut terungkap sistem bagi hasil tangkapan merugikan 
para ABK. Bagi hasil tangkapan nelayan armada tangkap Thailand di 
hitung dalam satu tahun. Namun dalam setiap operasi penangkapan (1 
trip), mereka di beri uang muka gaji (semacam uang panjar) 4 000 bath 
setiap orang. Satu trip operasi penangkapan lamanyaa satu bulan, tetapi 
ketika jarang dijumapai ikan lama operasi penangkapan bisa dua bulan. 
Uang panjaran ini diperhitungan pada akhir tahun. Untuk nahkoda ka-
pal, setiap tahun bisa mendapat bagi hasil tambahan sekitar 40-50 ribu 
bath, sedangkan dari wawancara dengan nelayan Thailand diperoleh 
informasi bahwa hampir tidak ada ABK yang bisa bertahan sampai se-
lama satu tahun kecuali Nahkoda Kapal (Thaikong) tersebut sehingga 
mereka tidak bisa mendapatkan bagi hasil tangkapan selama setahun. 
Mereka bekerja di kapal Thailand hanya 3-4 bulan, lalu pindah ke kapal 
ikan lain. 

38 Kompas, Selasa 14 Maret 2000
39 Pos Belitung, Selasa 17 September 2002
40 Pos Belitung, 11 September 2002
41 Kompas, Selasa 14 Maert 2000
42 Sebagai gambaran Jumlah Kapal Patroli TNI ALI di lima pangkalan seki-

tar 10 unit dengan kecepatan 21-23 knot perjam. Jumlah kapal patroli 
sangat terbatas. Irian Jaya masih membutuhkan sekitar 22 kapal patroli 
laut (Kompas, 17 Juli 2003). 

43 Data potensi lestari sumberdaya perikanan tangkap dari Dirjen Peri-
kanan (1995) diperkirakan sebesar 6,7 ton dengan rincian 4,4 juta ton 
di perairan laut teritorial dan perairan laut nusantara, serta 2,3 juta ton 
di perairan laut ZEE Indonesia.

44 Menurut nelayan ABK Kapal Ikan Asing di Belitung dalam setiap kali 
trip perjalanan bisa memperoleh sebesar antara 6 -10 ton ikan.. 

45 Down to Earth No. 51, November 2001. Hal. …
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Pendahuluan

Bagaikan ayam kelaparan di lumbung padi. Itulah 
gambaran tentang kehidupan nelayan saat ini, terutama 
yang tergolong sebagai nelayan kecil.1 Gambaran ini 
sangat tepat karena walaupun dikelilingi wilayah laut 
yang cukup luas dengan berbagai potensi sumber daya 
yang ada di dalamnya, ternyata sebagian besar nelayan 
masih hidup dalam kemiskinan (Mubyarto, 1984; Im-
ron, 2001; Masyhuri 1999; Kusnadi, 2002). Bahkan 
menurut Retno dan Santiasih sebagaimana dikemuka-
kan oleh Imron (2003), dibandingkan kelompok sosial 
lainnya di sektor pertanian, nelayan (terutama buruh 
nelayan dan nelayan kecil) dapat digolongkan sebagai 
lapisan sosial yang paling miskin.

Gambaran kemiskinan nelayan itu tampak nyata 
jika melihat perkampungan nelayan yang tersebar di 
berbagai daerah di Indonesia. Kondisi permukiman 
yang kumuh, merupakan gambaran umum dari permu-
kiman nelayan, yang dengan mudah dapat dilihat oleh 
siapa pun yang berkunjung ke desa-desa nelayan. 

Memang tidak semua perkampungan nelayan 
menunjukkan kondisi kekumuhan, dan tidak semua 
nelayan hidup dalam kemiskinan. Nelayan di Desa 
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Bendar, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati misalnya, 
selain kondisi permukiman yang jauh dari stereotipe 
kampung nelayan yang kumuh, kondisi ekonomi se-
bagian besar nelayan di desa ini umumnya juga cukup 
bagus, yang dapat dilihat dari rumah-rumah mereka 
yang umumnya cukup bagus (Imron dkk, 2009). Begitu 
pula beberapa nelayan di daerah Muncar. Meskipun 
demikian keberhasilan nelayan di beberapa daerah itu 
tidak bisa menghapus begitu saja kesan umum yang 
ada, yaitu bahwa nelayan identik dengan kemiskinan 
karena umumnya nelayan yang berhasil adalah mereka 
yang menduduki posisi sebagai juragan (pemilik ka-
pal), dan nelayan yang punya posisi sebagai nakhoda. 
Sedangkan nelayan yang posisinya sebagai awak buah 
kapal biasa, umumnya tetap berada dalam kungkung-
an kemiskinan.

Kemiskinan yang dialami nelayan sebetulnya 
merupakan ironi, sebab wilayah lautan yang luas yang 
dimiliki oleh Indonesia menyimpan potensi lestari stok 
sumber daya ikan laut yang cukup besar, yaitu diperki-
rakan sebesar 6,5 juta ton per tahun, sebagaimana 
yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan 
dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor Kep. 45/Men/2011 
tentang Estimasi Potensi Sumber daya Ikan di Wilayah 
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Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. 
Menurut FAO sebagaimana yang dikutip oleh Dahuri 
(Adriyanto dkk, 2011), potensi sumber daya ikan laut 
tersebut mencapai 7,2% dari potensi lestari ikan laut 
dunia yang sebanyak 90 juta ton per tahun.

 Untuk mengatasi kemiskinan nelayan pemerin-
tah sudah melakukan beberapa program pemberdaya-
an. Namun, sampai saat ini keberhasilannya dalam 
mening katkan kesejahteraan nelayan masih dipertanya-
kan. Oleh karena itu, perlu dicari alternatif lain untuk 
memberdayakan nelayan agar mampu meningkatkan 
kesejahteraannya secara mandiri. 

Perspektif Teoritik Pemberdayaan

Menurut Moelyarto (1986), pemberdayaan (em-
powerment) merupakan upaya untuk mengaktualisasi-
kan potensi yang sudah dimiliki masyarakat. Menurut 
Biestek (Rukminto, 2003), pemberdayaan merupakan 
upaya mendorong masyarakat agar mampu menentu-
kan sendiri yang harus dilakukan untuk mengatasi per-
masalahan yang dihadapi, sehingga memiliki kekua-
saan penuh untuk membentuk hari depannya.

Berdasarkan dua pengertian tersebut, hal yang 
perlu dilakukan untuk memberdayakan nelayan adalah 



Mencari Alternatif Strategi Pemberdayaan Nelayan 97

mengenali potensi yang dimiliki oleh nelayan, sekali-
gus mengetahui permasalahan-permasalahan yang di-
hadapinya. Atau seperti yang dikemukakan oleh Payne 
(1997), memberdayakan nelayan kecil berarti mem-
bantu agar mereka dapat menentukan tindakan yang 
dapat mengurangi hambatan dirinya, melalui peningka-
tan kemampuan dan rasa percaya diri. Hal serupa juga 
dikemukakan oleh Shardlow (1998), yang menyatakan 
bahwa memberdayakan adalah membantu komunitas 
agar bisa mengontrol kehidupan mereka sendiri dan 
mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai 
dengan keinginan mereka. 

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai menjadi-
kan masyarakat terbebas dari keterbelakangan, baik 
dalam arti ekonomi, maupun non ekonomi seperti 
pendidikan, kesehatan, dan berbagai aspek yang lain. 
Oleh karena itu, istilah pemberdayaan menjadi identik 
dengan community development, sehingga berbicara 
tentang pemberdayaan tidak dapat dipisahkan dari dis-
kusi tentang pembangunan itu sendiri.

 Secara umum pembangunan dapat didefi nisi-
kan sebagai suatu proses yang mengarah pada suatu 
keadaan yang diharapkan dapat mempunyai nilai leb-
ih, dan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahter-
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aan masyarakat. Dalam hal ini nilai lebih itu memiliki 
pengertian yang sangat luas sehingga penafsirannya 
cenderung bersifat cultural specifi c, yaitu dipengaruhi 
kondisi lingkungan kebudayaan tertentu.

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan, nilai le-
bih yang dimaksudkan tentunya cenderung mengarah 
pada suatu keadaan masyarakat yang lebih berdaya, 
yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara 
mandiri. Meskipun demikian, yang dimaksud dengan 
berdaya juga memiliki pengertian yang beraneka ra-
gam. Lewis (Bauer,1973) misalnya, mengartikan istilah 
berdaya semata-mata dalam kaitannya dengan aspek 
ekonomi, yaitu berupa kemampuan meningkatkan 
kondisi ekonomi dari yang lebih rendah ke keadaan 
yang lebih tinggi.

Brandt (1980) menekankan pengertian nilai lebih 
dalam pemberdayaan bukan semata-mata dalam bi-
dang ekonomi, melainkan juga dalam bidang sosial, 
walaupun diakui bahwa nilai lebih dalam aspek eko-
nomi merupakan yang utama. Todaro (1983) bahkan 
memberi pengertian pemberdayaan secara lebih luas, 
yaitu sebagai suatu proses multi dimensional, yang 
melibatkan reorganisasi dan reorientasi semua sistem 
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ekonomi dan sosial. Termasuk dalam hal ini adalah 
perombakan dalam kelembagaan, struktur sosial, ad-
ministrasi, sikap mental serta mengubah adat istiadat 
dan kepercayaan. 

Sasaran akhir dari sebuah pemberdayaan adalah 
terciptanya suatu kesejahteraan yang dialami secara 
bersama oleh masyarakat. Mengacu pada Undang-Un-
dang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok 
Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan itu dapat didefi -
nisikan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan 
sosial materiil maupun spirituil yang diliputi oleh rasa 
keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir dan 
batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara 
untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-ke-
butuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-
baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan 
menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban ma-
nusia

Jika kesejahteraan merupakan sasaran akhir pem-
berdayaan, maka dengan melihat defi nisi di atas jelas 
bahwa kesejahteraan bukan hanya terkait dengan 
masalah ekonomi, melainkan juga dengan dimensi-
dimensi lain yang bersifat non ekonomi, seperti pendi-
dikan, kesehatan bahkan keamanan. Karena itu dalam 
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pemberdayaan, masalah-masalah yang bersifat non 
ekonomi juga perlu mendapatkan perhatian. 

Untuk mencapai kesejahteraan sebagaimana yang 
diinginkan, satu hal yang tidak kalah penting dalam 
pemberdayaan adalah kemandirian (self reliance). Isti-
lah mandiri itu sendiri dapat dipahami sebagai suatu ke-
mampuan yang dimiliki oleh masyarakat untuk mene-
mukan solusi bagi masalah-masalah yang di hadapinya, 
atau kemampuan untuk menentukan pilihan-pilihan 
bagi dirinya. Untuk itu yang perlu dilakukan dalam 
pemberdayaan adalah melihat potensi-potensi yang 
ada dalam masyarakat yang dapat dikembangkan, dan 
mencari cara, bagaimana agar dapat mengaktualisasi-
kan segala potensi yang ada di masyarakat itu. 
Collins (Moeljarto,1986) menyebutkan beberapa hal 
yang diperlukan dalam pembangunan non ekonomi, 
khususnya sosial budaya, yaitu mulai dari pemberian 
pelayanan sosial sampai pada aspek-aspek yang lebih 
mendasar, seperti memperkuat struktur sosial dan ikat-
an keluarga, serta mengembangkan sikap percaya diri 
sendiri 

Dikaitkan dengan pemberdayaan nelayan, bebe-
rapa literatur menyebutkan bahwa paling tidak ada dua 
permasalahan utama yang merupakan sumber utama 
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kemiskinan nelayan, yaitu masalah yang berkaitan 
dengan sumber daya atau masalah produksi dan masa-
lah yang berkaitan dengan pemasaran hasil tangkapan. 
Achesson (1981) misalnya, menyebutkan bahwa kese-
derhanaan peralatan tangkap yang dimiliki oleh nela-
yan itu mengakibatkan kemampuan untuk menangkap 
sumber daya ikan menjadi sangat terbatas. Selain itu, 
dengan peralatan tangkap yang sederhana, ketergan-
tungan terhadap musim juga sangat tinggi, sehingga 
tidak setiap saat mereka bisa turun melaut, terutama 
pada musim ombak, yang bisa berlangsung sampai 
lebih dari satu bulan. Kondisi tersebut mengakibatkan 
secara riil rata-rata pendapatan per bulan yang diper-
olehnya menjadi lebih kecil, dan pendapatan yang di-
peroleh pada saat musim ikan akan habis dikonsumsi 
pada saat paceklik. 

Adanya kondisi tersebut maka peningkatan ke-
mampuan alat tangkap merupakan persyaratan utama 
untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Akan te-
tapi, oleh karena harga peralatan tangkap relatif ma-
hal, jika seorang nelayan itu miskin, maka peralatan 
tangkap yang mampu dibeli hanyalah peralatan yang 
sederhana, sehingga kemampuan untuk mendapatkan 
hasil tangkapan juga menjadi sangat terbatas. Dengan 
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demikian, nelayan akan selalu berada dalam jebakan 
kemiskinan (poverty trap) sehingga mereka akan sulit 
keluar dari lingkaran kemiskinan (Imron, 2011). 

Tidak adanya akses pasar yang dimiliki oleh ne-
layan juga satu hal yang ikut berpengaruh terhadap 
kemiskinan nelayan, karena kondisi ikan yang mudah 
busuk, lokasi pasar yang jauh, serta informasi terhadap 
harga ikan yang tidak dimiliki oleh para nelayan. Aki-
batnya kondisi tersebut dimanfaatkan oleh para teng-
kulak, dengan membeli ikan dari nelayan dengan har-
ga yang murah (Imron, 2011). Adanya dua permalahan 
utama yang dihadapi oleh nelayan kecil maka dalam 
pemberdayaan nelayan yang perlu mendapat perha-
tian utama adalah meningkatkan kapasitas peralatan 
tangkap dan memperbaiki aspek pemasaran hasil tang-
kapannya.

Jika disebutkan bahwa nelayan kecil umumnya 
hidup dalam kemiskinan, maka kemiskinan yang ter-
jadi pada nelayan umumnya tidak hanya terbatas pada 
kemiskinan yang dialami oleh keluarga nelayan, me-
lainkan juga pada tingkat prasarana fi sik yang tersedia 
di desa-desa nelayan pada umumnya, seperti tidak ter-
sedianya air bersih, jauh dari pasar, dan tidak adanya 
akses untuk mendapatkan bahan bakar yang sesuai 
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dengan harga standar. Kemiskinan prasarana seperti 
itu selain menyulitkan masyarakat memenuhi kebu-
tuhannya, secara tidak langsung juga memiliki andil 
bagi munculnya kemiskinan keluarga nelayan (Imron, 
2011). Tidak adanya sumber air bersih yang tersedia 
misalnya, seorang keluarga nelayan harus mengeluar-
kan uang yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan 
air bersih. Lokasi tempat tinggal yang jauh dari pasar 
juga berakibat harga barang-barang yang dikonsumsi 
menjadi lebih mahal, bahkan untuk menjual hasil tang-
kapan, para nelayan juga harus mengeluarkan ongkos 
yang lebih besar. Tidak adanya SPBU, pos pengeluaran 
untuk bahan bakar pengoperasian perahu juga mem-
besar.

Chambers (Loekman, 1995) menyebutkan bahwa 
kemiskinan itu muncul karena adanya jebakan keku-
rangan (deprivation trap) yang terdiri dari lima aspek, 
yaitu: (1) kemiskinan itu sendiri, (2) kelemahan fi sik, (3) 
keterasingan, (4) kerentanan, dan (5) ketidak-berdaya-
an. Kelima aspek itu saling terkait karena kondisi yang 
ada dalam satu aspek bisa mempengaruhi aspek-aspek 
yang lain. Orang yang miskin misalnya, akan selalu be-
rada dalam kondisi yang rentan, tidak berdaya, merasa 
terasing dan seterusnya. 
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Menurut Chambers, dari lima aspek tersebut ada 
dua hal utama yang sering mengakibatkan orang mis-
kin menjadi lebih miskin, yaitu kerentanan dan ke-
tidakberdayaan. Dengan kerentanan yang dialami, 
orang miskin mengalami kesulitan dalam menghadapi 
situasi darurat. Ini dapat dilihat misalnya pada kesulit-
an nelayan untuk membeli bahan bakar untuk keper-
luan melaut, karena sebelumnya tidak ada hasil tang-
kapan yang bisa dijual, dan tidak ada dana cadangan 
yang bisa digunakan untuk keperluan yang mendesak. 
Belum lagi jika ada salah satu anggota keluarga yang 
sakit. 

Sekilas Program Pemberdayaan Nelayan 

Berbagai program pemberdayaan yang dilakukan 
oleh pemerintah dapat dikelompokkan menjadi dua ka-
tegori, yaitu program yang secara langsung diarahkan 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir 
(termasuk nelayan), seperti program pember dayaan 
ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) dan program nasi-
onal pemberdayaan masyarakat (PNPM), maupun pro-
gram penunjang kegiatan lainnya seperti yang terdapat 
dalam program Co-Fish (Coastal Community Develop-
ment and Fisheries Resources Management Project), 
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MCRMP (Marine and Coastal Resources Management 
Project), PLBPM (Program Pengelolaan Lingkungan 
Berbasis Pemberdayaan Masyarakat) dan Coremap 
(Coral Reef Rehabilitation and Management Program). 

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pe-
sisir (PEMP) merupakan program yang khusus diran-
cang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
pesisir. melalui pengembangan kultur kewirausahaan, 
penguatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), peng-
galangan partisipasi masyarakat dan kegiatan usaha 
ekonomi produktif lainnya yang berbasis sumber daya 
lokal dan berkelanjutan. 

 Program PEMP yang dimulai sejak tahun 2001 
ini pada awalnya dimaksudkan untuk memberdayakan 
masyarakat pesisir sebagai upaya mengatasi dampak 
kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap 
perekonomian masyarakat pesisir, dan difokuskan 
pada penguatan modal melalui perguliran Dana Eko-
nomi Produktif (DEP). Pengelolaan DEP dilakukan oleh 
Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra 
Mina (LEPP–M3) yang dibentuk sebagai cikal bakal 
holding company milik masyarakat pesisir. 



106 Ironi Negeri Sejuta Nyiur Hijau di Pantai

Untuk meningkatkan kinerja LEPP-M3, maka mu-
lai tahun 2004 lembaga tersebut didorong menjadi 
koperasi. Peningkatan status kelembagaan ini diiringi 
oleh perubahan sistem penyaluran DEP, yang semula 
berstatus sebagai dana bergulir dikelola LEPP-M3 men-
jadi dana hibah kepada koperasi yang dijaminkan pada 
perbankan (cash collateral). Selanjutnya dana yang 
dikeluarkan oleh perbankan berstatus kredit/pinjaman 
dikelola oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Swami-
tra Mina/USP atau sejenisnya, yang merupakan salah 
satu unit usaha milik koperasi LEPP-M3/koperasi per-
ikanan. Pembentukan dan pengelolaan LKM tersebut 
bekerjasama antara koperasi dengan bank pelaksana. 

LKM ini diharapkan berfungsi sebagai lembaga 
pembiayaan alternatif, yang cepat atau lambat akan 
menggantikan peran rentenir. Alokasi kredit diberikan 
kepada LKM untuk kemudian disalurkan kepada ma-
syarakat dengan skim kredit mikro yang sesuai dengan 
kondisi masyarakat pesisir. Selain itu melalui program 
ini juga dibangun Solar Packed Dealer untuk nelayan 
(SPDN)/Stasiun Pengisian BBM untuk Nelayan (SPBN), 
dan Kedai Pesisir. Program lain yang secara langsung 
ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat pesisir 
adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
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Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP). 
Program ini ditujukan untuk mengurangi kemiskinan 
dan meningkatkan kesempatan kerja, serta meningkat-
kan produksi bidang kelautan dan perikanan. Program 
yang dimulai sejak tahun 2009 ini merupakan integrasi 
dari semua program pemberdayaan yang terdapat pada 
masing-masing eselon satu dalam Kementerian Kelaut-
an dan Perikanan. 

PNPM Mandiri-KP memiliki empat komponen 
program, yaitu pengembangan masyarakat, bantuan 
langsung masyarakat, peningkatan kapasitas pemerin-
tahan dan masyarakat, dan bantuan pengelolaan dan 
pengembangan program. Komponen pengembangan 
masyarakat bertujuan untuk memberikan pengeta-
huan dan keterampilan bidang kelautan dan peri-
kanan kepada masyarakat, agar mampu melakukan 
peningkatan usahanya serta memecahkan permasala-
han yang di hadapi. Pada komponen ini masyarakat 
diarahkan untuk melakukan pemetaan potensi, ma-
salah, kebutuh an masyarakat, perencanaan partisipatif, 
pengorgani sasian, dan pemanfaatan sumber daya. 

Komponen bantuan langsung masyarakat bertu-
juan untuk meningkatkan ketersediaan prasarana dan 
sarana pengembangan usaha bidang kelautan dan per-
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ikanan. Pada komponen ini masyarakat mulai dibina 
untuk memulai sebuah usaha maupun mengembang-
kan usaha yang telah dirintis sebelumnya melalui pe-
ningkatan kapasitas dan keterampilan berusaha. Jenis 
bantuan langsung meliputi penyediaan prasarana dan 
sarana pembenihan dan pembesaran ikan, penyedi-
aan sarana penangkapan ikan, dan penyediaan sarana 
peng olahan dan pemasaran hasil perikanan.

Komponen peningkatan kapasitas pemerintahan 
dan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap aparat peme-
rintah dan masyarakat bidang kelautan dan perikanan 
agar dapat melaksanakan PNPM Mandiri-KP sesuai 
dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun kompo-
nen bantuan pengelolaan dan pengembangan program 
dimaksudkan agar kegiatan usaha yang telah dilakukan 
sebelumnya dikembangkan melalui jalinan kemitraan 
dengan lembaga-lembaga yang dianggap berpotensi 
untuk pengembangan usaha. 

Berbeda dengan dua program di atas, program 
Co-Fish yang dilakukan sejak tahun 1998 itu tidak se-
mata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, 
tetapi lebih pada pengelolaan sumber daya perikanan 
pantai secara berkelanjutan. Akan tetapi, oleh karena 
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disadari bahwa kesadaran pengelolaan lingkungan 
akan mencapai hasil yang memuaskan apabila kondisi 
ekonomi masyarakatnya cukup baik, maka program 
pengelolaan lingkungan juga disertai dengan program 
perbaikan ekonomi masyarakat.

Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, be-
berapa upaya dilakukan, baik dengan meningkatkan 
keahlian di bidang kenelayanan seperti pelatihan dan 
pemberian bantuan alat tangkap kenelayanan, maupun 
dengan memberikan bantuan untuk matapencaharian 
alternatif. Selain itu juga diberikan bantuan kredit per-
modalan baik yang diberikan secara langsung maupun 
yang berupa fasilitasi penyaluran kredit ke lembaga 
keuangan. 

Seperti halnya Co-Fish, program Coremap juga 
bukan semata-mata diarahkan untuk meningkatkan ke-
sejahteraan masyarakat pesisir, melainkan untuk men-
gelola terumbu karang. Meskipun demikian, upaya 
peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir meru-
pakan bagian yang tidak terpisahkan. Hal itu disebab-
kan program ini menempatkan partisipasi masyarakat 
sebagai kunci bagi keberhasilan kegiatan Coremap. 
Agar partisipasi itu bisa berjalan dengan baik, pember-
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dayaan terhadap masyarakat pesisir dianggap meru-
pakan kunci bagi keberhasilan program ini. 

Ada lima jenis pemberdayaan yang dilakukan 
oleh Coremap, yaitu: (1) tersedianya matapencarian 
alternatif (alternative income generating), (2) adanya 
akses informasi, pasar dan infrastruktur yang lain, (3) 
peningkatan kesadaran masyarakat, (4) peningkatan 
partisipasi dalam mengelola terumbu karang, dan (5) 
peningkatan kompetensi yang dapat menjamin pening-
katan kemampuan dalam mengelola, mengontrol dan 
melindungi ekosistem terumbu karang di sekitar dae-
rah mereka. 

Tersedianya matapencarian alternatif dianggap 
satu hal yang penting untuk meningkatkan kesejahtera-
an masyarakat. Hal itu karena disadari bahwa perilaku 
masyarakat yang mengakibatkan rusaknya terumbu ka-
rang itu bukan semata-mata disebabkan oleh kurangnya 
kesadaran mereka tentang pentingnya terumbu karang, 
melainkan juga karena dorongan untuk memenuhi ke-
butuhan ekonomi, yang tidak dapat dilakukan dengan 
cara yang lain.

Untuk menentukan matapencarian alternatif yang 
cocok untuk masyarakat, maka masyarakat diajak un-
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tuk merumuskan bersama jenis matapencarian alter-
natif itu. Untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat 
dalam melakukan matapencarian alternatif, beberapa 
pelatihan penerapan teknologi tepat guna juga diberi-
kan, untuk memanfaatkan potensi ekonomi dari sum-
ber daya yang ada di sekitar masyarakat. 

Peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan 
dapat terjadi selain melalui upaya perbaikan ekonomi 
masyarakat pantai, juga karena semakin membaiknya 
kondisi terumbu karang di wilayah itu. Dengan kon-
disi terumbu karang yang semakin baik, maka potensi 
sumber daya perikanan juga akan semakin meningkat, 
sehingga memudahkan masyarakat (terutama yang 
nelayan) untuk mendapatkan hasil laut, tanpa harus 
menggunakan alat tangkap yang merusak. Oleh karena 
itu peningkatan pendapatan masyarakat merupakan 
salah satu indikator bagi keberhasilan Coremap.

Upaya peningkatan ekonomi masyarakat dilaku-
kan melalui pemberian kredit bergulir, yang dikelola 
oleh LKM (Lembaga Keuangan Mikro) yang dibentuk 
di setiap desa binaan Coremap. Pengurus LKM dipilih 
oleh masyarakat, dan ketentuan tentang persyaratan 
pemberian kredit serta sistem pengembalian, termasuk 
besarnya bunga yang ditentukan, juga didasarkan pada 
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hasil kesepakatan warga di desa itu (Bandiyono dkk, 
2008).

Selain program pemberdayaan yang bersifat eko-
nomi, pemerintah juga melakukan pemberdayaan 
yang bersifat non ekonomi, seperti program Pokwas-
mas atau kelompok pengawasan oleh masyarakat. Pro-
gram ini didasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan 
dan Perikanan Nomor Kep.58/Men/2001 tentang Cara 
Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalam 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelaut-
an dan Perikanan. Program ini merupakan sistem 
pengawasan lingkungan laut yang melibatkan peran 
aktif masyarakat, agar pengelolaan dan pemanfaatan 
sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan oleh 
masyarakat secara bertanggungjawab, sehingga dapat 
diperoleh manfaat secara berkelanjutan. Walaupun 
program ini bersifat non-ekonomi, tetapi dalam jangka 
panjang diharapkan memiliki manfaat ekonomi, yaitu 
membaiknya kondisi lingkungan laut sehingga jumlah 
sumber daya perikanan juga mengalami peningkatan, 
dan masyarakat bisa menangkap ikan dengan mudah 
dalam jumlah yang lebih banyak.
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Beberapa Permasalahan dalam Pemberdayaan 
Nelayan  

Banyaknya program yang sudah dijalankan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa-desa 
pesisir, dan banyaknya dana yang sudah dikeluarkan 
untuk itu, seharusnya bisa meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat secara lebih baik. Meskipun demikian, ke-
nyataan menunjukkan bahwa sampai saat ini sebagian 
besar masyarakat pesisir masih hidup dalam kemiskin-
an. 

Melihat program-program pemberdayaan ma-
syarakat pesisir yang ada, baik yang berupa program 
langsung maupun program pendukung untuk program 
lainnya, tampak ada beberapa hal yang perlu dicermati, 
yaitu berkaitan dengan sistem kredit bergulir, pelatihan 
dan pendampingan, dan aspek pemasaran. Pember-
dayaan masyarakat melalui pemberian modal dengan 
cara kredit bergulir memang diperlukan, karena per-
modalan merupakan permasalahan krusial dalam ke-
hidupan masyarakat pesisir. Akan tetapi, persyaratan 
bahwa peminjam harus memiliki agunan mengaki-
batkan yang bisa memiliki akses pinjaman hanya me-
reka yang memiliki barang yang bisa diagunkan. Jika 
demikian, maka sulit mengharapkan para buruh ne-
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layan untuk bisa meningkatkan kapasitasnya menjadi 
nelayan, karena umumnya mereka tidak memiliki harta 
yang bisa dijadikan agunan. Jika demikian, maka yang 
bisa diberdayakan bukan kelompok yang paling lemah 
yang ada di komunitas nelayan, melainkan kelompok 
yang relatif sudah mapan.

Permasalahan lain terkait kredit yang bergulir 
adalah sistem pengembalian pinjaman, yang umum-
nya bersifat fl at bulanan. Perlu diakui bahwa penen-
tuan bunga yang rendah, yang kadang ditentukan me-
lalui kesepakatan oleh masyarakat itu sendiri, dapat 
meringankan beban masyarakat dalam mengangsur. 
Namun, permasalahan menjadi lain ketika melihat re-
alitas kehidupan nelayan, yang pendapatannya sangat 
fl uktuatif, dipengaruhi oleh banyaknya hasil tangkapan 
ikan. Apalagi pada musim paceklik, yang umumnya 
mereka tidak bisa melaut karena ombak yang cukup 
besar sehingga mereka tidak memiliki penghasilan. 
Dalam kondisi demikian, jika diharuskan membayar 
angsuran dengan jumlah yang tetap setiap bulannya, 
dipastikan akan mengalami kesulitan.

Untuk mengatasi hal tersebut, pengembalian pin-
jaman melalui kredit bergulir perlu disesuaikan de-
ngan matapencaharian nelayan. Oleh karena besarnya 
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pendapatan nelayan sangat dipengaruhi oleh musim, 
pembayaran angsuran mestinya hanya dilakukan pada 
saat musim ikan, sedangkan pada musim paceklik ne-
layan tidak perlu mengangsur. Menyesuaikan dengan 
kondisi itu, jika musim paceklik berlangsung selama 
tiga bulan misalnya, maka pembayaran angsuran ha-
nya dilakukan selama sembilan bulan. Jadi besarnya 
pembayaran angsuran per bulannya adalah jumlah 
pembayaran yang seharusnya dibayarkan dalam seta-
hun, dibagi sembilan.2

Permasalahan lain terkait dengan pemberdaya-
an masyarakat pesisir adalah yang berkaitan dengan 
pelatihan. Dalam hal-hal tertentu pelatihan itu men-
jadi penting, terutama jika bantuan diberikan kepada 
kelompok. Jika masyarakat tidak terbiasa dengan pe-
kerjaan yang bersifat kelompok, maka bekerja dalam 
kelompok bukan merupakan hal yang mudah, karena 
diperlukan manajemen kelompok dan manajemen 
keuangannya. Untuk itu pelatihan manajemen kelom-
pok sangat diperlukan.

Begitu pula pelatihan keterampilan yang bersifat 
perorangan juga perlu diberikan. Pengenalan teknologi 
tepat guna untuk pengolahan produk hasil perikanan 
misalnya, diperlukan pelatihan yang terus-menerus 



116 Ironi Negeri Sejuta Nyiur Hijau di Pantai

agar masyarakat bisa memiliki ketrampilan yang me-
madai untuk melakukan pengolahan, dan meningkat-
kan kualitas produk olahan. 

Sering kali pelatihan dan bantuan yang diberikan 
juga tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan ma-
syarakat. Bantuan alat tangkap ke kelompok nelayan 
misalnya, kadang berbeda dengan yang diinginkan 
masyarakat. Hal itu karena program-program ban-
tuan itu tidak dibarengi dengan analisis kebutuhan 
(needs assessment) masyarakat, sehingga bantuan 
yang diberikan masih kurang memperhatikan kondisi 
riil kebutuhan masyarakatnya. Adanya pelatihan dan 
bantuan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan 
warga menunjukkan bahwa program itu belum bersi-
fat bottom up. Akibatnya, karena yang diperbantukan 
itu tidak sesuai dengan yang diharapkan warga, maka 
bantuan yang sebetulnya merupakan bantuan bergulir 
itu akhirnya macet karena warga tidak mau membayar 
angsuran untuk digulirkan. 

Satu hal lain yang penting dalam pemberdaya-
an adalah masalah pendampingan. Banyak kasus 
pendampingan yang hanya terbatas pada periode ter-
tentu, biasanya sekitar empat bulan, dan tidak diikuti 
dengan monitoring terhadap hasil pendampingan. Hal 
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ini tentu saja menimbulkan masalah, terutama jika ter-
dapat permasalahan dalam kegiatan selanjutnya, maka 
tidak dapat segera terdeteksi oleh pendamping. Pada-
hal masa-masa sesudah pelatihan itulah biasanya masa 
yang kritis untuk mencapai keberhasilan sebagaimana 
yang diharapkan. Untuk itu dalam setiap pemberdaya-
an perlu ada perencanaan tentang exit strategy yang 
perlu dilakukan. 

Permasalahan lain terkait dengan program pem-
berdayaan adalah masalah pemasaran, yang seringkali 
luput dari perhatian Akibatnya walaupun masyarakat 
sudah diberi pelatihan dan memiliki ketrampilan, na-
mun tetap saja mereka tidak mampu memasarkan 
produk yang dihasilkan. Padahal, tidak ada gunanya 
suatu produk dibuat, tetapi masyarakat tidak bisa me-
masarkannya. Tanpa ada pasar yang siap menampung 
produk itu, walaupun sudah mendapatkan pelatihan 
dan masyarakat sudah terampil membuatnya, namun 
sebuah produk olahan misalnya, tetap saja tidak bisa 
dijual dalam jumlah yang banyak sehingga efek ter-
hadap peningkatan pendapatan masyarakat tidak bisa 
seperti yang diharapkan.

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan Pokmas-
was, permasalahan yang muncul adalah terbatasnya 
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sarana untuk melakukan pengawasan, seperti kapasitas 
perahu yang kecil, serta peralatan lainnya yang terba-
tas. Selain itu juga tidak ada bantuan dana dari peme-
rintah, sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan 
oleh masyarakat tidak optimal. Selain itu, tidak semua 
laporan selalu direspons dengan cepat oleh aparat ter-
kait, sehingga semakin lama memunculkan keenggan-
an masyarakat untuk melapor jika terjadi pelanggaran. 
Terkait dengan itu maka pemberian bantuan peralatan 
untuk pengawasan mutlak perlu diberikan sehingga 
masyarakat mampu melakukan pengawasan secara 
mandiri.

Prinsip-prinsip pemberdayaan tersebut adalah 
prinsip-prisip umum yang perlu diperhatikan dalam 
pemberdayaan. Meskipun demikian, teknis pelaks-
anaannya perlu disesuaikan dengan kondisi lokal se-
hingga bentuk dan cara pemberdayaan yang dilakukan 
di sesuaikan dengan kondisi sosial budaya yang ada 
di masyarakat yang akan diberdayakan. Dengan de-
mikian dalam pemberdayaan teknis pelaksanaannya 
sangat bersifat local specifi c, sehingga dalam masyara-
kat yang berbeda, perlu dilakukan treatment yang ber-
beda. Karena itu sebelum pemberdayaan dilakukan, 
pengenalan terhadap kondisi sosial budaya setempat 
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perlu dilakukan. Untuk pengenalan kondisi tersebut 
maka tahap awal yang perlu dilakukan adalah mela-
kukan assesment, yaitu mengidentifi kasi kebutuhan 
masyarakat, potensi sumber daya yang dimiliki, dan 
potensi sosial budayanya. 

Simpulan

Kemiskinan yang dialami nelayan sebetulnya ti-
dak perlu terjadi, karena Indonesia memiliki wilayah 
laut yang cukup luas dengan berbagai potensi sumber 
daya ikan yang ada di dalamnya. Meski demikian, iro-
ni itu merupakan hal nyata saat ini sehingga jika kita 
berbicara tentang nelayan. Dengan demikian, hal yang 
terbayang di mata kita adalah kehidupan mereka yang 
serba kekurangan sehingga nelayan identik dengan ke-
miskinan.

Untuk meniadakan gambaran suram tentang ke-
hidupan nelayan itu, beberapa program pemberdayaan 
sudah dilakukan pemerintah, baik pemberdayaan se-
cara langsung yang dimaksudkan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, maupun program pember-
dayaan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan 
lainnya seperti yang terdapat dalam program Co-Fish, 
MCRMP, PLBPM dan Coremap. Selain itu juga terdapat 
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program pemberdayaan yang bersifat non-ekonomi, 
seperti program Pokwasmas, yang dimaksudkan untuk 
pengawasan lingkungan laut. 

 Walaupun program-program pemberdayaan 
sudah dilakukan pemerintah, ternyata hasilnya belum 
sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu, pemerintah 
perlu mengkaji ulang cara-cara pemberdayaan yang su-
dah dilakukan. Cara usang yang bersifat top down per-
lu ditinggalkan, dan diganti dengan pendekatan partisi-
patif. Melalui pendekatan ini, masyarakat perlu diajak 
untuk merumuskan kebutuhan mereka, dan bersama-
sama mencari solusinya. Dengan demikian masyarakat 
tidak lagi dijadikan obyek pemberdayaan yang pasif, 
tetapi sebagai pelaku pemberdayaan yang aktif. Untuk 
itu, jenis dan program pemberdayaan yang diberikan 
harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, dan 
pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi sosial-bu-
daya masyarakatnya.

Selain itu, pemberdayaan mestinya diprioritaskan 
pada nelayan kecil, yaitu nelayan yang menggunakan 
motor tempel dan nelayan tanpa motor serta nelayan 
yang menggunakan kapal berkapasitas 5 GT ke ba-
wah. Hal itu didasarkan pada jumlah nelayan kecil 
di Indonesia yang merupakan mayoritas, yaitu sekitar 
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90% dari jumlah seluruh nelayan. Data menunjukkan 
bahwa dari jumlah kapal perikanan sebanyak 590.352 
unit, sebanyak 193.798 unit merupakan perahu tanpa 
motor, dan 236.632 unit menggunakan motor tempel. 
Adapun yang menggunakan motor dalam (inboard mo-
tor), sebanyak 32.214 memiliki kapasitas antara 5-10 
GT, dan sebanyak 105.121 unit memiliki kapasitas 
<5 GT (Kelautan dan Perikanan dalam Angka Tahun 
2010). Dengan jumlah yang begitu besar, maka keber-
hasilan pemerintah dalam memberdayakan nelayan 
kecil akan menunjukkan keberhasilan pemerintah 
dalam mengentaskan kemiskinan nelayan.
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Abstrak

Pembangunan perikanan yang dimulai pada abad 
ke-19 sampai saat ini (2015) masih menempatkan 
produksi sebagai “panglima”. Nelayan tradisional sela-
lu salah dan kalah, serta berdaya adaptasi rendah pada 
perubahan lingkungan yang multidimensional. Pem-
bangunan spesifi k lokasi dan pengembangan model 
adaptor sosial merupakan sebuah upaya menempatkan 
nelayan sebagai bagian sentral dalam pusaran perubah-
an sosial. Sebuah perjuangan tetap harus dilakukan 
untuk menggempur tembok ironi pembangunan per-
ikanan agar nelayan tidak semakin terpinggirkan.

Pendahuluan

Pembangunan perikanan di Indonesia dapat 
dideskripsikan mulai abad ke-19 sampai saat ini. Kebi-
jakan pemerintah Belanda yang mengembangkan sek-
tor penangkapan ikan, terutama di Laut Jawa, telah me-
nyebabkan kegiatan penangkapan ikan telah bergeser 
dari laut lepas ke arah pinggiran pantai. Bentuk-bentuk 
organisasi usaha penangkapan, jenis teknologi pe-
nangkapan, ketenagakerjaan, modal kerja, peng olahan 
dan pemasaran ikan mengalami pertumbuhan pada 
1850–1870. Perubahan struktural usaha penangkapan 
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pada masa setelah itu, ditandai dengan dihapuskan-
nya sistem sewa antara pachter dengan pemerintah. 
Perkembangan usaha penangkapan ikan diwarnai de-
ngan persaingan pemasaran dengan nelayan asing, dan 
meluasnya jaringan transportasi perikanan di Pulau 
Jawa, tahun 1900–1940 (Masyhuri, 1996). 

Disampaikan pula oleh Widodo (2007) bahwa 
pada awal abad ke-20 pemerintah membentuk komisi 
yang disebut Mindere Welvaarts Onderzoek (Dimin-
ished Prosperity) yang ditugaskan untuk menyelidiki 
sebab-sebab terjadinya kemunduran kesejahteraan 
penduduk pribumi di Jawa dan Madura, serta mencari 
solusi pemecahannya. Tahun 1907 dilakukan peneliti-
an dan percobaan penggunaan jaring tangkap dengan 
ukuran lebih besar dan modern, yang akhirnya dihen-
tikan tahun 1913. Perhatian terhadap sektor perikan-
an semakin ditingkatkan dengan dibentuknya Bagian 
Per ikanan (Afdeeling Vischerij) di lingkungan Depar-
tement van Nijverheid en Handel pada tahun 1914. 
Puluhan tahun kemudian, secara kelembagaan instansi 
yang menangani masalah perikanan diorganisasi. Ta-
hun 1934 dibentuk het Instituut voor Zeevischerij 
(Lembaga Perikanan Laut). Pada masa penjajahan Je-
pang, perkumpulan penangkap ikan yang pernah ada 
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dilebur ke dalam Gyoo Gyoo Kumiai. Salah satu keg-
iatannya adalah Gyomin Dojo (Latihan Perikanan) di 
Pekalongan yang dimulai tahun 1943. Tahun 1940–
1949 ditaksir lebih dari 50% perahu dan peralatan pe-
rikanan mengalami kehancuran. Setelah Indonesia me-
rdeka, perikanan laut dan darat disatukan, kemudian 
dipisahkan lagi tahun 1948, dan mulai dikembangkan 
penelitian perikanan laut. Tahun 1956–1957, kabinet 
ke-16 mempunyai program untuk memperlipatganda-
kan hasil peternakan dan perikanan.

Setelah masa itu, secara kronologis sejak 1970-
an dikembangkan pendekatan peningkatan produksi 
perikanan. Peristiwa penting pada waktu itu adalah 
dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 
1980 tentang Pelarangan Alat Tangkap Trawl. Tahun 
1970–1980-an diperkenalkan kebijakan rantai dingin 
(cool chain system). Pada masa itu pula dikembangkan 
pendekatan kelembagaan, yaitu diintroduksikannya 
Koperasi Unit Desa (KUD) Mina dan Tempat Pelelang-
an Ikan (TPI) untuk menggantikan sistem patron-client 
yang diduga merugikan para nelayan. Ketika trawl di-
larang, hal itu menyebabkan ekspor udang menurun. 
Oleh karena itu, pemerintah menggiatkan budidaya 
tambak dengan program Intensifi kasi Tambak (INTAM).
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Pada 1985–1990 dilakukan pendekatan agribisnis 
ketika disadari bahwa pendekatan parsial kurang men-
guntungkan. Setelah reformasi dimulai, pemerintah 
mengembangkan program peningkatan ekspor hasil 
perikanan (Protekan 2003). Pergantian panggung poli-
tik nasional juga mewarnai pendekatan pembangun-
an perikananan. Pada 2005 hingga saat ini, berbagai 
konsep pembangunan perikanan diperkenalkan, mulai 
pendekatan holistik empat dimesi, Gerbang Mina Ba-
hari, Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 
(RPPK). Tahun 2010, pendekatan Minapolitan digu-
nakan dan pada tahun 2012 berganti wajah menjadi 
Industrialisasi Perikanan. 

Semua tujuan pembangunan mewacanakan pe-
ningkatan kesejahteraan nelayan. Banyak studi yang 
menunjukkan pembangunan perikanan di satu sisi 
secara makro menunjukkan keberhasilan. Namun se-
cara mikro masih banyak yang tersisa, yaitu adanya ke-
miskinan nelayan [(Mubyarto et al, 1984; Kusnadi (ed), 
2004]; konfl ik nelayan (Adhuri (ed), 2005; Ustman, 
2007; Indrawasih (ed), 2008; Kinseng, 2014), nelayan 
yang terpinggirkan (Marbun dan Krisnhayanti, 2002). 
Pemberdayaan nelayan telah dilakukan (Wahyono, 
2001; Kusnadi, 2006) dan berbagai kementerian juga 
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telah melaksanakan upaya tersebut. Dengan demikian, 
diperlukan peningkatan daya adaptasi nelayan pada 
lingkungan yang berubah cepat (Susilo, 2008). 

 Kajian struktur sosial dalam ekosistem pesisir 
(Susilo, 2010) memberikan informasi bahwa peningkat-
an kapasitas ruang (peluang eknomi) dalam struktur 
sosial tidak selalu dapat diakses oleh setiap individu 
dalam masyarakat. Mereka yang gagal akses berarti be-
rada dalam situasi maladaptasi. Sementara bagi yang 
memilki kemampuan akses, mereka mampu beradap-
tasi dengan lingkungan yang berubah. Pembangunan 
perikanan yang memberikan peluang sekaligus akses 
adalah model pembangunan yang spesifi k lokasi. Di 
sisi lain, untuk meningkatkan akses individu diper-
lukan sebuah kelembagaan yang saya sebut sebagai 
adaptor sosial. 

Pembangunan Spesifi k Lokasi (Susilo, et al, 2014).

Pengantar 

Pada acara Simposium Perikanan Indonesia II di 
Ujung Pandang yang dilaksanakan tanggal 2–3 De-
sember 1997, saya menyampaikan makalah tentang 
“Pengembangan Model Kelembagaan Akomodatif: 
Sintesis Pendekataan Pembangunan Perikanan yang 
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berorientasi pada Peningkatan Aksesibilitas Perikanan 
Rakyat” (Susilo, 1998). Model pendekatan pembangun-
an perikanan spesifi k lokasi pernah saya sampaikan 
dalam pertemuan Indonesian and Marine Fisheries 
Social Economic Research Network (IMFISERN) tahun 
2012, tentang “Potensi Lokal yang Terlupakan: Men-
cari Pendekatan Pembangunan Spesifi k Lokasi (Susilo, 
2012). Sekali lagi, menggunakan pendekatan pemban-
gunan perikanan yang memerhatikan spesifi k lokasi, 
terutama ketika merujuk pada buku One Head, Many 
Faces (Miedema dan Reesink, 2004) sangatlah diper-
lukan.

Teluk Prigi, yang berada di Kabupaten Trenggalek, 
Jawa Timur, memiliki luas 81.000 ha. Secara adminis-
trasi, teluk itu terdiri dari Desa Tasikmadu dengan Sub-
teluk Karanggongso dan Ketawang (sebagian sub-teluk 
ini masuk Desa Prigi, sekitar 1,5 km; terdapat Pancer 
Cengkrong yang masuk Wilayah Desa Karanggandu) 
dan Subteluk Damas yang terdiri dari dua muara (Pan-
cer Bang dan Nrumpukan) yang berada di Desa Ka-
ranggandu. Pancer Bang dan Ngrumpukan dikenal de-
ngan Pantai Damas. Wilayah yang akan dibandingkan 
adalah Karanggongso dengan Damas dan Cengkrong. 
Menurut Susilo et al.(2013) jumlah hutan mangrove 
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di teluk ini semula ada tujuh area dan saat ini tinggal 
tiga area, yaitu di Cengkrong dan Damas. Hutan man-
grove di Karanggongso tinggal sisa-sisa yang tidak ada 
lagi tanaman yang besar, sebagian besar telah berubah 
fungsi sebagai areal pemukiman warga dan hotel. Di 
Pancer Cengkrong masih ada luasan hutan mangrove 
sekitar 80-an ha demikian pula di Pancer Bang (tinggal 
30%) namun ada peremajaan dan di Ngrumpukan ting-
gal seluas kurang dari 2 ha (semula sekitar 3 ha saja). 

Dua rona dalam satu wajah adalah respons ber-
beda dalam menanggapi pembangunan (misal pada 
Coastal Community Development and Fisheries Re-
sources Management atau Cofi sh Project, yang dilak-
sanakan tahun 1998 s/d 2005) dan pengembangan 
pengelolaan sumber daya pasca-proyek. Karanggongso 
dengan lokasi sebagai fi sh sanctuary bersumber daya 
terumbu karang buatan, sedangkan di Damas terdiri 
dari sumber daya hutan mangrove dan terumbu karang 
alami. Kedua wilayah sama-sama mengelola hutan se-
cara gopla1 (Susilo, 2011) dengan luas area yang ham-
pir sama. Perbedaan respons inilah yang akan dibahas 
dalam tulisan ini, yang mengarah pada perbedaan re-
spons suatu wilayah dalam sebuah teluk yang sama. 
Hal ini berarti bahwa mungkin sejak perencanaan, 
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implementasi, evaluasi dan pasca-proyek memerlu-
kan perlakuan yang berbeda, walaupun dalam satu 
wilayah teluk, apalagi berbeda wilayah. Di sinilah le-
tak pentingnya pembangunan perikanan memerlukan 
pendekatan spesifi k lokasi (Susilo, 2010). 

Karanggongso

Karanggongso dalam pengamatan terdiri dari tiga 
masa, yaitu masa isolasi (tahun <1950), masa terbuka 
1 (1950–1975) dan masa terbuka 2 (>1975). Masa ini 
ditandai dengan titik kritis pada tahun 1965, bersamaan 
dengan tragedi G30S PKI. Kapasitas ruang struktur so-
sial semakin meningkat dari masa satu ke masa lain, 
tetapi respons individu berbeda dengan respon kumu-
nal. Masyarakat lokal dan masyarakat sekitar mengelo-
la hutan dengan sistem gopla, bahkan ada wilayah per-
hutani yang diokupasi menjadi perkembunan pisang. 
Selain itu di Karanggongso karena dibangun wilayah 
fi sh sanctuary seluas 81 ha dengan penenggelaman 
terumbu karang buatan berbentuk stupa yang berjum-
lah 780 buah. Sumber daya mangrove hilang, terumbu 
karang terjaga dan tanah goplan relatif dikuasai oleh 
masyarakat daripada oleh Lembaga Musyawarah Desa 
Hutan (LMDH) Gunung Madu. Di kawasan Pasir Putih 
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dikembangkan sebagai daerah wisata (Cofi sh Project, 
2003; Susilo, 2010). 

Kelembagaan Gugus Fish Sanctuary Pasir Putih 
(FSPP) belum berhasil melanjutkan sistem pengelolaan 
secara kelembagaan. Pemerintah Desa Tasikmadu be-
lum memberikan perhatian optimal karena lokasi FSPP 
lebih diorientasikan sebagai obyek wisata, daripada se-
bagai wilayah konservasi (Susilo et al, 2007; Purwanti 
dan Susilo, 2011). LMDH Gunung Madu juga belum 
atau tidak menjadikan FSPP menjadi bagian pengelo-
laannya.

Damas

Damas di satu sisi mengalami degradasi pada 
terumbu karang alami (Susilo et al, 2013), tetapi ter-
jadi penguatan LMDH Argo Lestari dalam mengelola 
hutan, termasuk hutan mangrove. Hutan mangrove di 
Pancer Bang dan Ngrumpukan banyak dialihfungsikan 
menjadi perkebunan kelapa. Namun dalam laporan 
Susilo et al (2013), LMDH Argo Lestari mulai melaku-
kan pengelolaan hutan mangrove. LMDH Argo Lestari 
memiliki kekuasaaan untuk mengelola sekitar 4.000 
ha lebih dari hutan di sekitar areal mangrove. Penge-
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lola Gugus Bakau Jangkar Bahari belum secara efektif 
mampu mengelola hutan mangrove di Damas. 

LMDH Argo Lestari merupakan Patron bagi para 
petani untuk semua komoditi tanaman, seperti du-
rian, kelapa, coklat, cengkih. Sekarang LMDH selain 
mengubah fungsi hutan mangrove, juga melakukan 
pengelolaan sisa-sisa dan rehabilitasi hutan mengrove. 
Bahkan elit politik desa baru saja membangun tanggul 
untuk melindungi tumbuhan mangrove hasil rehabilita-
si dari ancaman ombak dari laut. Draft Peraturan Desa 
yang disusun tahun 1997 juga akan dibahas dalam fo-
rum masyarakat dan Badan Pertimbangan Desa (BPD) 
Desa Karanggandu (Susilo, et al. 2007; Susilo et al. 
2013).

Pancer Cengkrong 

Pancer Cengkrong sebagian wilayahnya dilalui 
oleh Jalur Lintas Selatan (JLS) yang mengambil areal 
hutan mangrove untuk dibangun sebuah jembatan di 
atas sebuah muara. Di sini Gugus Pengelola Hutan 
Bakau Kejung Samodra telah melakukan pengelolaan 
hutan mangrove dengan baik, bahkan terjadi perema-
jaan tanaman mangrove dan akan dikembangkan se-
bagai hutan wisata. Wilayah Pancer Cengkrong agak 
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terlepas dari LMDH Argo Lestari dalam pengelolaan-
nya, walaupun berada di Desa Karanggandu. Di Pancer 
Cengkrong ini selain dibangun Jembatan Galau yang 
membelah hutan mangrove, juga menurut penjelasan 
Kepala Desa Karanggandu mulai memproduksi sirup 
yang berbahan dasar buah bakau.

Spesifi k Lokasi yang Perlu Mendapat Perhatian 

Perbedaan karakter penduduk, pola kekuasaan lo-
kal, dan spesifi kasi sumber daya pesisir, diduga kuat 
menjadi faktor yang menyebabkan respons masyara-
kat yang berbeda terhadap pembangunan. Hal ini 
menyadarkan kita, bahwa sejak pada tataran perenca-
naan pembangunan, implementasi dan evaluasinya, 
pe nanggung jawab hendaknya memerhatikan adanya 
perbedaan tersebut sehingga pembangunan pesisir 
perlu memerhatikan spesifi k lokasi. Rancangan makro 
harus tetap ada namun untuk implementasi kebijakan 
yang langsung operasional dengan masyarakat pesisir 
dengan skala usaha kecil harus disesuaikan dengan lo-
kasi, terutama untuk satuan ekologis, bukan adminis-
tratif. 

Pemikiran ini memang bukan pekerjaan mudah 
namun residu pembangunan masa lalu harus dijadikan 
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pelajaran untuk pembangunan di masa mendatang (li-
hat Kusnadi, 2013). Inilah yang saya sebut ada rona 
yang berbeda dalam satu wajah. Betapa kita harus 
memerhatikan dimensi keanekaragaman bangsa kita. 
Walaupun satu teluk harus mendapatkan insentif pem-
bangunan yang sesuai dengan karakter sumber daya 
sosial-budaya dan sumber daya alam yang ada.

Adaptor Sosial: dari Konsep ke Aplikasi (Susilo, 
2013) 

Kritik yang dilancarkan oleh Dove (1985) ten-
tang peranan kebudayaan tradisional dalam Indone-
sia modern menyadarkan kepada kita bahwa potensi 
masyarakat tidak secara optimal telah digunakan un-
tuk mengembangkan kehidupan mereka. Masukan 
Chambers (1988) agar kita membangun masyarakat 
pedesaan mulai dari belakang (putting the last fi rst), 
menyadarkan kepada kita bahwa banyak sekali bias-
bias pembangunan yang kita lakukan. Demikian pula 
Korten (1984) menganjurkan agar aspek manusia di-
jadikan pusat perhatian utama dalam pembangunan 
(people centre development). Hal demikian semakin 
jelas bahwa selama ini proses pembangunan lebih 
banyak merupakan sebuah mobilisasi daripada upaya 
meningkatkan partisipasi masyarakat.
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Analisis teoretis hubungan sosial eksploitatif an-
tara lapisan atas masyarakat nelayan (tengkulak) ke-
pada lapisan bawah (nelayan) (Susilo, 1986) dalam 
kaitannya dengan introduksi Koperasi Unit Desa/Tem-
pat Pelelangan Ikan (KUD/TPI) menunjukkan bahwa 
proses pembangunan perikanan telah mengabaikan 
struktur lokal. Fase-fase hubungan eksploitatif terdiri 
dari empat fase, yaitu: Fase-I (kondisi ekonomi lokal) 
 Fase II (ketergantungan awal)  Fase III (ketergan-
tungan), dan Fase IV (eksploitatif). Dua studi lapang 
yang dilakukan dengan menggunakan analisis tersebut 
(Setiawan, et.al, 1993, Qoid et al, 1993) menghasilkan 
temuan bahwa analisis hubungan eksploitatif antara 
tengkulak terhadap nelayan tidak sepenuhnya terbukti. 
Gejala eksploitatif memang ada, tetapi hubungan so-
sial di antara mereka lebih merupakan sebuah hubung-
an dalam bentuk asuransi sosial daripada hubungan 
sosial yang eksploitatif. 

Dua pertanyaan besar yang selalu muncul adalah; 
(1) berapa biaya yang telah dianggarkan oleh peme-
rintah untuk membangun struktur ekonomi baru di 
wilayah pesisir di satu sisi, dan (2) di sisi lain, berapa 
besar beaya sosial yang harus diderita oleh masyara-
kat pesisir sebagai akibat tidak terintegrasinya stuktur 
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ekonomi baru dengan struktur ekonomi lokal. Selama 
tiga tahun, Susilo et al (1996–1998), mengembangkan 
konsep kelembagaan akomodatif, yaitu sebuah kelem-
bangaan yang perlu dibangun di wilayah pesisir agar 
mampu menyambungkan antara keinginan pemerintah 
dengan kebutuhan masyarakat lokal.  

Ide diperlukannya sebuah kelembagaan akomo-
datif tersebut juga dimungkinkan setelah Hayami dan 
Kinkuchi (1987) menyampaikan riset tentang sebuah 
dilema ekonomi desa. Jika masyarakat tidak menggu-
nakan teknologi maka akan terjadi stagnasi ekonomi, 
tetapi jika mereka menggunakan teknologi akan meng-
ganggu integrasi komunitas. Kelembagaan akomodatif 
adalah merupakan pemikiran lanjutan sebuah sodal-
ity (Tondronegoro, 1985), sebagai upaya mensintesa 
dua kutub budaya yang berbeda (Rachman, 1988) dan 
merupakan upaya untuk mewujudkan masyarakat yang 
tinggal landas (Ndraha, 1987). 

Pengembangan kelembagaan ini perlu dikem-
bangkan lebih luas agar mampu meningkatkan ak-
sesibelitas masyarakat nelayan dalam pembangunan 
perikanan (Susilo, 1997). Istilah kelembagaan akomo-
datif kemudian dipublikasikan sebagai adaptor sosial 
(Susilo, 2004). Adaptor sosial dalam operasionalisasi 
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konsep adalah sebuah upaya menyambungkan antara 
kepentingan nasional dengan kebutuhan masyarakat 
lokal. Adaptor sosial adalah sebuah model analogi, 
bagaikan sebuah adaptor yang mampu menyambung-
kan dua aliran arus listrik AC (Negara) dan DC (rakyat). 
Adaptor sosial juga dianalogkan sebagai tanaman yang 
tumbuh sekaligus berbuah, yang merupakan hasil oku-
lasi antara tanaman yang berbuah tetapi tidak tumbuh 
dengan tanaman yang tumbuh tetapi tidak berbuah.

Kasus Operasionalisasi Model Adaptor Sosial

Model adaptor sosial telah digunakan secara tidak 
langsung dan lansung dalam beberapa kegiatan beri-
kut.

1. Cofi sh Project 1998/1999 s/d 2005 (Cofi sh, 2005)

Operasionalisasi model adapor sosial mewar-
nai beberapa kegiatan dalam komponen Penguatan 
Kelembagaan (PK), terutama ketika saya ditugaskan 
sebagai Site Advisor di dua lokasi, yaitu di Treng-
galek (2002–2003) dan di Banyuwangi (2004–2005). 
Pengembangan Hak Guna Wilayah Hukum Perikanan 
(HGWHP) oleh Christy (1984) dalam sebuah Peraturan 
Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan 
Sumber daya Perikanan di Kabuaten Trenggalek dapat 
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dikatakan sebagai upaya semangat oeprasionalisasi 
adaptor sosial untuk pengembangan kelembagaan 
dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Pemben-
tukan kelembagaan ekonomi di Muncar Banyuwangi 
dan kelembagaan pengelola sumber daya hutan man-
grove di Wringin Putih Banyuwangi secara tidak lang-
sung dilhami oleh konsep adaptor sosial. 

 Penggunaan model adaptor sosial dalam 
proyek ini memang bukan merupakan aplikasi secara 
tunggal. Ada beberapa konsep lain yang berusaha di-
intregasikan agar diperoleh suatu manfaat praktis bagi 
berlangsungnya sebuah kegiatan. Namun bingkai 
adaptor sosial tetap digunakan sepanjang saya menjadi 
Site Advisor. 

2 Pengembangan Kelembagaan Pengelola Sumber 
daya Pesisir (Susilo, et al, 2007)

 Adaptor sosial digunakan sebagai bingkai riset. 
Setelah Cofi sh Project selesai tahun 2005 ada dua 
kelembagaan pengelola sumber daya perikanan yang 
menjadi perhatian untuk dilanjutkan operasionalisasi-
nya, yaitu pengelolaan Fish Sanctuary di Pasir Putih 
dan hutan mangrove di Pantai Damas. Operasional-
isasi model adaptor sosial dapat dijelaskan dengan be-
berapa hal sebagai berikut. 
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Pertama, salah satu komponen ketahanan pangan 
adalah adanya kecukupan ketersediaan sumber daya 
pangan. Konsep ketahanan pangan secara umum masih 
memiliki kerentanan, ketika masyarakat tidak memiliki 
akses terhadap penyediaan pangan. Dalam situasi pasar 
bebas, kekuatan ekonomi menjadi penentu sehingga 
daya tahan masyarakat sangat rentan jika berhadapan 
dengan pemilik modal besar (kapitalis). Penggunaan is-
tilah kedaulatan pangan dapat digunakan dalam level 
nasional maupun dalam level lokal. Ketahanan pangan 
domestik mempunyai makna bahwa masyarakat lokal 
mampu menyediakan pangan, yang secara harfi ah me-
reka memiliki kedaulatan atas pangan. 

Kedua, kepemilikan sebuah kedaulatan pangan 
suatu masyarakat memberi arti bahwa masyarakat terse-
but memiliki jaminan sosial atas sumber daya. Jaminan 
sosial dapat terwujud jika terdapat sebuah sistem dis-
tribusi yang berjalan secara adil, sesuai dengan status 
dan peranan pelaku dalam komunitas lokal. Dengan 
demikian diperlukan sebuah sistem yang mampu 
memberikan tekanan atau menjadi koridor bagi sistem 
distribusi sumber daya di tingkat lokal. Tanpa adanya 
kekuatan ini, maka tidak ada jaminan sosial bagi ma-
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syarakat saat ini, apalagi bagi pemenuhan kebutuhan 
masyarakat di masa mendatang. 

Ketiga, salah satu kata kunci dari adanya jaminan 
sosial masyarakat sehingga mereka mampu berada da-
lam ketahanan pangan domestik adalah pada adanya 
sebuah kelembagaan yang menjadi media bagi pro-
ses tersebut. Keberadaan dan pengembangan kelem-
bagaan pengelola sumber daya dalam situasi mas-
yarakat yang sudah demikian terbuka dan kompleks, 
hendaknya perlu didekati dengan melakukan negosiasi 
personal terhadap para pelaku yang memiliki kontrol 
dan akses terhadap kinerja kelembagaan. Negosiasi 
formal sangat sulit dijalankan sebab hubungan perso-
nal masih menjadi titik masuk yang sangat urgen di da-
lam menjalankan proses negosiasi. 

Keempat, sejarah perjalanan tokoh kunci dalam 
kelembagan di pedesaan, tidak terlepas dari persoalan-
persoalan politik dan konfl ik di dalam memperebutkan 
sumber daya maupun pengaruh terhadap pelaksana 
lapang. Pemahaman kompleksitas kelembagaan dan 
peranan tokoh kunci merupakan sebuah peluang mau-
pun sebuah penghalang bagi berkembangnya sistem 
kelembagaan. Persoalan-persoalan konfl ik pribadi da-
pat menjadi penghalang yang sedemikian kuat untuk 
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menjalankan sistem kelembagaan. Oleh karena itu ke-
cermatan analisis kelembagaan pengelola sumber daya 
pesisir menjadi faktor kunci bagi terwujudnya jaminan 
sosial, yang sekaligus akan mengantarkan terhadap 
terwujudnya ketahanan pangan domestik. Secara teo-
retis, dapat disampaikan pula bahwa kemampuan ma-
syarakat dalam meningkatkan kinerja kelembagaan 
pengelola sumber daya merupakan indikator penting 
bagi masyarakat itu untuk meningkatkan daya adapta-
sinya pada perubahan-perubahan yang terjadi saat ini 
maupun kemampuan melakukan antisipasi pada masa 
mendatang. 

Kelima, proses kerusakan sumber daya dapat di-
cegah karena dari data yang ada menunjukkan bahwa 
kerusakan itu dominan disebabkan oleh kegiatan ma-
nusia. Tingginya sedimentasi pada terumbu karang 
alami di FSPP terjadi karena ada pembukaan jalan Ja-
lur Lintas Selatan. Demikian pula kerusakan terumbu 
karang alami di Ngrumpukan diduga disebabkan oleh 
penggunaan bahan peledak atau potasium dalam mela-
kukan penangkapan ikan. Konversi kawasan bakau ke 
area pertanian padi di sawah dan tanaman kelapa juga 
seratus persen perbuatan manusia. Di sisi lain, tum-
buhnya terumbu karang pada substrat buatan dalam 
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bentuk stupa (sering disebut sebagai terumbu karang 
buatan (TKB)) juga memberi arti bahwa manusia juga 
mampu meningkatkan perbaikan sumber daya habi-
tat. Terumbu karang dalam stupa relatif tumbuh subur 
kembali setelah terkena sedimen sebab posisinya ce-
pat tercuci oleh arus air laut. Hal ini memberi makna 
bahwa manusia dapat memilih bertindak untuk mem-
perbaiki habitatnya, sebuah pilihan bijak yang dapat 
dibangun dalam jangka panjang. 

Keenam, analisis substansi hukum menunjukkan 
adanya tumpang tindih dalam pengelolaan sumber 
daya perikanan pesisir. Walaupun demikian, dengan 
adanya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004, pe-
merintah Kabupaten Trenggalek telah memiliki modal 
dasar yang baik untuk menyelamatkan dan melakukan 
pengelolaan sumber daya di kawasan sempadan pantai 
yang rawan dari gangguan berbagai kegiatan manusia. 
Tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam menjaga 
sumber daya sudah cukup tinggi, ruang partisipasi un-
tuk melakukan pengelolaan sumber daya secara nor-
matif sudah diakomodasi oleh aturan hukum formal. 
Namun dalam kasus tertentu tingkat kesadaran ini 
masih dikalahkan oleh belum optimalnya penegakan 
hukum, dan terutama kebutuhan ekonomi jangka pen-
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dek yang harus dipenuhi. Oleh karena itu rancangan 
untuk membuat aturan hukum yang operasional dan 
mudah dijalankan oleh penduduk desa adalah dengan 
menyusun Peraturan Desa, sebagai bentuk partisipasi 
masyarakat dalam menjalankan implementasi kebijak-
an yang telah diambil oleh Pemerintah Kabupaten.

Ketujuh, kebangkitan pengelolaan hutan berbasis 
pada masyarakat yang saat ini di Karanggandu dipelo-
pori LMDH ”Argo Lestari”, yang berusaha membawa 
perubahan pola pengelolaan sistem ”gopla” ke arah 
yang lebih lestari dan ekonomis memiliki dua mata 
pisau terhadap pengelolaan hutan mangrove. Di satu 
sisi, semangat mengelola sumber daya berbasis ma-
syarakat—yang pada umumnya dibarengi nilai-nilai 
kearifan lokal—akan mampu meningkatkan partisipasi 
masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan. Di 
sisi lain, mengingat bahwa pada umumnya, dan secara 
hukum, hutan bakau berada dalam wilayah pengelo-
laan Perhutani maka konversi lahan di kawasan hutan 
bakau menjadi lahan pertanian padi. Untuk tanaman 
kelapa, jika tidak terkendali akan memberikan ancam-
an bagi kelestarian sumber daya hutan mangrove. 

Kedelapan, kompleksitas kelembagaan pengelola 
sumber daya perikanan pesisir saat ini akan memen-
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garuhi kinerja kelembagaan. Upaya melakukan reorga-
nisasi yang lebih efi sien dan operasional merupakan 
langkah yang harus dilakukan agar status dan peranan 
kelembagaan menjadi jelas dan secara hukum juga 
memiliki kekuatan untuk memberikan pengawasan 
dan sanksi hukum terhadap tindak kejahatan dan pe-
langgaran terhadap sumber daya. Keberadaan insentif 
ekonomi yang memadai dengan sistem akuntabilitas 
yang transparan, merupakan daya dukung bagi keber-
lanjutan kelembagaan pengelola sumber daya.

3. Pengembangan Adaptor Sosial Inti Plasama (Adip-
las), Susilo et al (2012)

Studi ini akan berfokus pada jamiman ekonomi, 
tertutama tentang ketersediaan kelembagaan keuang-
an yang mampu memberikan pinjaman modal dan 
kebutuhan keseharian bagi masyarakat pesisir. Hal ini 
sejalan dengan konsep kemakmuran, kesejahteraan 
dan kebahagiaan menurut nelayan. Disampaikan oleh 
Mubyarto et al. (1984) bahwa ketersediaan pekerjaan 
sepanjang waktu, kesehatan yang prima dan terjamin 
agar tetap mampu bekerja dan mencari nafkah untuk 
hari esok merupakan pengertian atau syarat-syarat 
yang harus terkandung dalam ketiga konsep tersebut. 
Jaminan ekonomi dimaksudkan terutama untuk dua 
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hal, yaitu permodalan dan pemasaran hasil tangkapan 
ikan. Kelembagaan keuangan yang adil dan mudah 
diakses serta kelembagaan pemasaran yang adil pula 
dalam menerapkan harga dan pembayaran tunai sa-
ngatlah dibutuhkan oleh nelayan sebagai jaminan eko-
nomi mereka. 

Pada masa lalu, ada kelembagaan penjamin yang 
disebut pachter atau penyewa (Masyhuri, 1998). Pe-
ranan pachter terus menurun sejak tahun 1870-an, dan 
ini secara berangsur menyebabkan penurunan hasil 
perikanan dan Jawa dan Madura. Tahun 1980-an ke-
tika pemerintah memperkenalkan Koperasi Unit Desa 
(KUD) Mina dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) untuk 
mengambil peran dalam pemenuhan kebutuhan per-
modalan dan pemasaran hasil tangkap, disadari bahwa 
ada struktur lokal yang tersaingi, yaitu hubungan pa-
tron-client. Jaminan sosial ekonomi yang semula diper-
ankan oleh patron (pengamba’, pinggawa) kepada cli-
ent (amba’an, sawi) akan diambil alih oleh KUD/TPI, 
tetapi introduksi kelembagaan ini belum optimal. Oleh 
karena itu secara kelembagaan diperlukan sebuah me-
kanisme yang mampu menyambungkan kebutuhan 
masyarakat lokal dengan kepentingan nasional dalam 
bentuk kelembagaan akomodatif (Susilo et al., 1997) 
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atau kemudian dikenalkan dengan adaptor sosial (Susi-
lo, 2004).

Kelanjutan pengembangan adaptor sosial men-
jadi model Adiplas, yang merupakan kepanjangan 
dari Adaptor Sosial Inti Plasma. Model ini sebenarnya 
di rancang untuk meningkatkan kemampuan kelem-
bagaan keuangan lokal seperti Koperasi Bakul Nelayan 
(KBN), Koperasi Mina Teluk Prigi (Sinati), Koperasi 
Wanita Bahari dan kelembagaan keuangan yang ada 
di Pantai Prigi. Namun sampai sekarang ada semacam 
keengganan bagi kelembagaan keuangan lokal yang 
bersedia untuk mengikuti PPCU. PPCU merupakan 
pusat yang memiliki peran ganda, yaitu sebagai pe-
nyalur sistem manajemen keuangan dan penyambung 
antara kelembagaan keuangan formal dengan masyara-
kat. Kelembagaan ini memiliki peluang untuk menjadi 
pusat pengembangan kelembagaan keuangan karena 
telah berhasil dalam adminstrasi keuangan dan pe-
ngendalian piutang. 

4. Konsep Utama dalam Corporate Social Responsi-
bility (CSR) Pemberdayaan Masyarakat Nelayan 
(Marsoedi, 2012)

Model adaptor sosial dalam kegiatan ini diguna-
kan sebagai bingkai untuk memperkuat kelembagaan 
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masyarakat nelayan di Desa Glondonggede berkaitan 
dengan dibangunnya sebuah pelabuhan khusus oleh 
PT Holcim Indonesia Tbk. Peningkatan kapasitas ma-
syarakat dilakukan dengan berbagai pelatihan (kom-
puter, pengolahan produk perikanan, kewirausahaan 
sosial) dan penguatan kelembagaan ekonomi masyara-
kat dilaksanakan dengan kegiatan magang. Penguat-
an kelembagaan sosial yaitu memperkuat Kelompok 
Kerja (POKJA) dengan kegiatan pemetaan rumpon 
oleh POKJA dan Pelatihan Sistem Perikanan Tangkap 
Berkelanjutan.

Penguatan organisasi sosial masyarakat lokal se-
cara simultan dan integral menjadi bagian dan pelak-
sana proses CSR secara bertahap, secara umum akan 
dapat dilakukan. Fokus penguatan organisasi sosial 
adalah terhadap POKJA Nelayan Sejahtera yang akan 
berfungsi sebagai adaptor sosial pada masa sekarang 
dan mendatang. Dalam POKJA ada unsur Rukun Ne-
layan. Ini akan menjadikan dirinya semakin kuat, tidak 
hanya sebagai penyambung antara PT Holcim dan ma-
syarakat, tetapi juga penyambung antara HNSI dan ma-
syarakat. Secara horizontal, POKJA juga mampu me-
nyambungkan antara HNSI dan PT Holcim. 
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POKJA akan berfungsi sebagai kelembagaan pe-
ngelola sumber daya atau semacam Pengelola Sumber 
daya Berbasis Komunitas (PSBK) dalam Cofi sh Project. 
Secara bertahap, POKJA akan menjadi lembaga pede-
saan yang melakukan inisisasi dalam pengelolaan sum-
ber daya perikanan sehingga merupakan pintu masuk 
bagi adaptasi nelayan dalam menghadapi perubahan 
sosial di Desa Glondonggede.

Adaptor Sosial untuk Meningkatkan Daya Adap-
tasi Manusia

Hasil akhir adaptasi manusia yang terdiri dari em-
pat kategori disampaikan oleh Susilo (2008). Pertama, 
manusia yang mampu berkembang dengan adanya pe-
rubahan dalam lingkungannya. Kedua, manusia yang 
hanya mampu bertahan ketika kondisi lingkungannya 
mengalami perubahan. Ketiga, manusia yang harus 
melakukan migrasi untuk mempertahankan kehidup-
annya, dan yang keempat adalah segolongan manusia 
yang “punah” atau hidup dalam kesulitan atau termar-
ginalisasi oleh proses perubahan. Adaptor sosial adalah 
sebuah model yang dapat digunakan sebagai upaya 
meningkatkan daya adaptasi manusia ketika lingkung-
an alam dan sosialnya sedang mengalami perubahan 
multidimensional.
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Penutup

Perencanaan pembangunan perikanan dalam 
skala makro harus tetap dilakukan oleh pemerintah, 
tetapi pada tataran implementasi tingkat mikro harus 
didasarkan pada ciri khas lokasi. Perbedaan kondisi 
politik lokal, ekonomi lokal, dan sumber daya lokal 
sangat menentukan efektivitas pelaksanaan program 
pem bangunan. Adaptor sosial yang dirancang untuk 
menyambungkan kepentingan nasional dengan ke-
butuhan lokal ternyata juga mampu menyambungkan 
keperluan perusahaan besar dengan nelayan, badan 
kredit formal dengan masyarakat pesisir, juga mampu 
menjembatani aspek ekonomi dengan ekologi. Adap-
tor sosial juga dapat diterapkan untuk membingkai ke-
giatan tunggal maupun sebagai perangkai berbagai ke-
giatan secara simultan. Perpaduan antara pendekatan 
pembangunan perikanan spesifi k lokasi dengan model 
adaptor sosial diharapkan mampu menjadi sebuah me-
dia bagi para nelayan untuk hidup lebih bermartabat 
sebagai upaya menggempur tembok “Ironi Negeri Se-
juta Nyiur di Pantai”. 
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Pendahuluan

Gebrakan Menteri Kelautan, Susi Pudjiastuti, patut 
mendapat apresiasi dan dukungan. Menteri Susi ba nyak 
melakukan upaya untuk melestarikan biota laut, mu-
lai dari ikan, udang, kepiting/rajungan. Meski ba nyak 
ditentang, sang menteri tetap teguh pada pendirian 
dengan kebijakannya demi peningkatan kesejahteraan 
para nelayan, terutama nelayan kecil. Mulai dari ke-
bijakan penenggelaman kapal asing tak berizin, pela-
rangan penangkapan dan penjualan kepiting/rajung-
an yang sedang bertelur, pelarangan penjualan benih 
udang, sampai pelarangan jaring penangkap ikan yang 
merusak dan merugikan lingkungan serta penangkap-
an ikan-ikan kecil dengan jaring trawl yang bermata ja-
rang kecil/rapat, Menteri Susi patut mendapat dukung-
an dari berbagai pihak demi peningkatan kesejahteraan 
nelayan, terutama dalam periode jangka panjang untuk 
generasi yang akan datang.

Tulisan ini membahas mengenai permasalahan 
yang dihadapi para nelayan dan cara melestarikan ling-
kungan laut demi kesejahteraan nelayan kini dan nanti.
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Masalah Sosial Nelayan

Banyak nelayan mengalami kemiskinan yang 
“akut” dan berkepanjangan karena semakin lama ha-
sil tangkapan ikan semakin berkurang. Selain itu, ikan 
di dekat pantai juga semakin berkurang sehingga para 
nelayan harus mengeluarkan tenaga dan biaya yang 
lebih untuk menangkap ikan. Terjadi kesenjangan an-
tara nelayan bermodal dan perahu menengah-besar 
dengan nelayan bermodal kecil dan perahu kecil (jat-
en, Lamongan). Dulu mereka menangkap ikan cukup 
di dekat pantai (in-shore), pergi melaut setelah subuh 
pulang setelah dhuhur. Sekarang, dengan semakin 
langkanya ikan di dekat pantai, mereka harus mencari 
ikan sampai ke lepas pantai (off-shore). Ini menambah 
beban pengeluaran nelayan dan pada gilirannya me-
ngurangi kesejahteraan mereka. Banyak nelayan kecil 
yang sudah beralih profesi ke bidang lain seperti bu-
ruh, bertani, berdagang karena hasil tangkapan ikan 
semakin berkurang. 

Peralatan tangkap jenis mini trawl, jaring eret, 
atau bayang alit, telah merusak kelestarian sumber-
daya perikanan.1Namun, perlu dikaji ulang apakah 
model peralatan tangkap ikan yang selama ini dilarang 
memang merusak lingkungan. Surat kabar Kedaulatan 
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Rakyat (25/05/2015) melaporkan bahwa sejumlah ang-
gota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yog-
yakarta menemukan bahwa alat tangkap jenis cantrang 
ternyata tidak merusak terumbukarang. Namun, kesak-
sian seperti ini perlu didukung riset ilmiah, apakah me-
mang alat tangkap tersebut aman di lapangan. 

Penyebab semakin menurunnya jumlah ikan, 
udang, kepiting dan biota laut lainnnya adalah over-
fi shing, penangkapan ikan yang berlebihan dan tidak 
mengindahkan aturan pelestariannya. Mata jaring alat 
tangkap ikan terlalu kecil sehingga banyak ikan ke-
cil yang tidak sempat beranak-pinak terjaring. Dalam 
jangka panjang, ikan-ikan semakin sedikit jumlahnya. 
Salah satu alat tangkap ikan yang banyak menjadi pe-
micu konfl ik sosial antara nelayan tradisional dan ne-
layan modern/semi-modern adalah peralatan tangkap 
purseine (korsen, bahasa lokalnya) atau one boat purse 
seine (perahu sleret, Madura). Sejak 1990, di Situbon-
do dan beberapa tempat lainnya seperti di Kecamatan 
Paciran, Lamongan, hal itu telah memicu konfl ik antara 
nelayan semi-modern tersebut dengan nelayan tradis-
ional yang menggunakan jaring kecil dan ramah ling-
kungan. Modernisasi perikanan hanya dinikmati oleh 
segelintir nelayan yang mampu membeli peralatan 



Pelestarian Lingkungan Laut untuk Kesejahteraan Nelayan 167

tangkap modern yang cukup mahal dengan bekal yang 
lebih besar, anak buah kapal (awak) lebih banyak dan 
perahu yang lebih besar.2

Bentrokan massal terjadi antara nelayan dari desa 
Paciran yang merasa dirugikan oleh alat tangkap ikan 
modern dari desa tetangganya, desa Kranji dan Ban-
jarwati. Kesaksian salah satu demonstran yang telah 
dirugikan oleh beroperasinya alat tangkap ikan yang 
merusak lingkungan menjelaskan:

Bapak Dandim harus tahu. Kami sudah lima tahun-
an lebih [kami] menjadi korban nelayan (pemilik mini 
trawl) di sini. Kami patuh larangan tidak menggunakan 
mini trawl. Tapi, nelayan di sini [tetangga desa] meng-
gunaan mini trawl tidak dilarang. Ikan di laut sudah 
habis dijaring mini trawl. Kami, nelayan kecil, terpaksa 
melaut sampai ke Madura dengan penuh risiko...3

Ratusan nelayan tradisional di desa Paciran, 
Lamongan, mengamuk menghancurkan bagian depan 
kantor camat, mapolsek, makoramil, serta kantor per-
usahaan pembenihan ikan bandeng dan windu beserta 
laboratoriumnya yang diduga dimiliki kerabat dekat 
bupati Lamongan. Dua mobil Panther dan Katana, tiga 
sepeda motor, dan semua bangunan di tempat wisata 
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Gua Maharani dan Tanjung Kodok dibakar habis. Me-
reka kesal dengan para pejabat pemerintah yang seha-
rusnya menjadi pelindung rakyat, tetapi malah mem-
biarkan kerusakan kelestarian biota laut. Ini terjadi 
pada 2 September 1999, setahun setelah reformasi.

Eksploitasi ikan yang berlebihan dan tidak ramah 
lingkungan menambah beban hidup penduduk yang 
sudah semakin tertekan dengan pertambahan populasi 
penduduk. Tekanan penduduk terhadap sumberdaya 
perikanan harus dikurangi secara bertahap. Penge-
tatan izin eksploitasi perikanan laut (Surat Izin Usaha 
Per ikanan) dan Surat Izin Kapal Perikanan bagi ne-
layan dapat menjadi solusi awal. Nelayan juga perlu 
dibina untuk melakukan usaha diversifi kasi pendapa-
tan me reka. Bila perlu, dilakukan transmigrasi lokal 
ke wilayah lain di Indonesia seperti di pesisir selatan 
Jawa yang masih cukup daya dukung alamnya. Akh-
irnya, masyarakat bersama pemerintah perlu bersinergi 
meng atasi persoalan lingkungan dan menjaga konser-
vasi biota laut dan lingkungan pendukungnya.4

Di Jambi, ada komunitas Granat (Gerakan Ne-
layan Anti Trawl)5 yang getol menyuarakan penangka-
pan ikan yang ramah lingkungan dan mencegah pe-
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nangkapan ikan secara semena-mena. Masalah lain 
di laut adalah adanya kebiasaan buruk masyarakat 
bahwa laut menjadi tempat pembuangan sampah dan 
limbah racun berbahaya. Bom ikan dan terumbu ka-
rang di gunakan untuk mendapat ikan secara cepat dan 
banyak, tetapi tidak memikirkan kepentingan generasi 
masa depan. Bahkan untuk makan besok bagi nelayan 
sendiri akan sulit ketika rumah pemijahan dan pem-
besaran ikan, yaitu terumbu karang dan hutan bakau 
telah dirusak dengan bom dan racun potassium serta 
sianida. Selain itu, pencurian ikan di laut Indonesia 
oleh kapal-kapal asing telah merugikan nelayan dan 
memerosotkan kesejahteraan mereka.6

Tidak kalah parahnya adalah penggundulan hu-
tan bakau di banyak pantai di Indonesia. Mangrove 
se bagai tempat pemijahan ikan hampir tidak tersisa di 
pantai utara. Kayu-kayu mangrove habis untuk kayu 
bakar terutama di masa lalu ketika bahan bakar fosil 
mahal, perluasan tambak udang dan ikan di pantai, 
dan aktivitas lainnya menggerus hutan bakau di pan-
tai. Akibatnya, ikan-ikan yang memijah di area pohon 
bakau sulit regenerasi atau melanjutnya keturunannya, 
yang berakibat pada semakin menyusutnya ikan tang-
kapan nelayan.
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Pada tahun 1970-an dan 80-an, mencari ikan di 
laut seperti ikan kembung tidaklah sesulit sekarang. 
Kini jumlah ikan banyak berkurang sehingga nelayan 
beralih mencari udang. Jumlah udang juga berkurang, 
lalu nelayan fokus mencari kepiting. Dulu, tidak ba-
nyak jenis biatang laut yang dimakan, tetapi kini ba-
nyak dari binatang laut yang dimakan seperti ikan, dan 
landak babi (porcupine). Keterbatasan pendidikan me-
nyebabkan kemiskinan, kualitas sumber daya manusia 
yang rendah, dan konfl ik sosial yang akut serta gaya 
hidup yang cenderung boros menjangkiti sebagian be-
sar nelayan.

Solusi Pelestarian Lingkungan Laut

Fancis Fukuyama (2005) memperkenalkan kon-
sep modal sosial, seperti ketahanan budaya dan jaring-
an kerja sama, yang dapat digunakan untuk member-
dayakan masyarakat agar tidak tersisihkan dan shock 
dalam menghadapi hantaman gelombang tsunami eko-
nomi seperti krisis moneter. Bangsa Indonesia dikaru-
niai sifat sabar yang luar biasa dan sifat mau belajar 
dari orang lain dan dari kesalahan yang terjadi pada 
masa lalu. Bangsa Indonesia merupakan representa-
si 40% dari Asia Tenggara dan tidak lama lagi akan 
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menghadapi MEA. Ketika illegal fi shing dan pencurian 
ikan di laut Indonesia ditindak, terjadi kekurangan pa-
sokan ikan dunia. Ini menandakan bahwa kekayaan 
ikan Indonesia sangat dibutuhkan di dunia internasi-
onal. Indonesia dapat berperan sebagai kunci pemasok 
nutrisi sehat dan bergizi, yaitu ikan ke seluruh pelosok 
dunia. Apalagi, untuk meningkatan kesejahteraan ra-
ta-rata penduduk bumi berarti pula meningkatkan ke-
butuhan ikan segar dan olahan yang sehat dan lezat. 
Pembangun an berwawasan lingkungan (eco-develop-
ment) untuk mensejahterakan semua juga diperlukan.

Pembangunan yang hanya mengeksploitasi dari 
segi ekonomi saja terlalu riskan untuk generasi men-
datang. Harus ada sinergi antara pembangunan eko-
nomi dengan pembangunan sosial (manusia) dan 
lingkungan (ekologi). Manusia yang berkualitas dan 
berwawasan lingkunganlah yang seharusnya menjadi 
fokus pembangunan. Hal ini karena manusialah yang 
akan melestarikan lingkungan untuk perbaikan eko-
nomi yang berkelanjutan. Hal ini demi terwujudnya 
lingkungan yang asri dan lestari sehingga proses dan 
hasil pembangunan dapat dinikmati oleh generasi kini 
dan masa depan. 
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Hutan bakau di kawasan Ancol dibabat habis 
demi melempangkan jalan pembangunan pelabuhan 
dan wahana permainan anak-anak. Perlu strategi arsi-
tektur yang kreatif, inovatif, dan jitu untuk memadukan 
kepentingan alam dan kehidupan dengan kepentingan 
manusia. Alam yang lestari juga bermanfaat untuk ma-
nusia.7

Semua elemen pemangku kepentingan (stake-
holders) baik dari pihak pemerintah, lembaga swadaya 
masyarakat, organisasi sosial keagamaan, masyarakat 
dan semua pihak perlu bahu-membahu melestarikan 
lingkungan.

Kearifan lokal, budaya lokal, dan nilai-nilai moral 
keagamaan dapat dijadikan acuan untuk upaya peles-
tarian alam.Manusia perlu menghormati kearifan alam, 
ambang batas alam mengurus dan menyembuhkan 
diri sendiri berdasarkan hukum alam (natural law, sun-
natullah). Manusia dapat mengendalikan kelestarian 
lingkungan hidup kalau secara konsisten dan disiplin 
mau mematuhi hukum-hukum keterbatasan alam se-
bagaimana saran W.F. Wertheim dalam bukunya Ge-
lombang Pasang Emansipasi (1976).8
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Eksploitasi alam yang terlalu dalam, berlebihan, 
mubazir dan tanpa mengindahkan kelestariannya 
merupakan sebab utama kerusakan dan kehancuran 
lingkungan. Alam akan membalas dengan lebih pedih 
terhadap rasa sakit yang dideritanya karena ulah ma-
nusia. Jika alam tidak dijaga dan dirawat dengan baik, 
alam akan rusak dan musnah.

Ketidakadilan pada alam merupakan cerminan 
dari keserakahan dan kekufuran manusia atas nikmat 
karunia Tuhan Yang Maha Pencipta. Manusia lalai 
akan tanggung jawabnya sebagai wakil Tuhan di muka 
bumi (khalifatullah fi l ardh) termasuk mengemban 
amanah menjaga manusia dari kerusakannya. Ingat-
lah ketika Tuhan menciptakan manusia, para malaikat 
mempertanyakan apakah Tuhan mau menciptakan 
manusia yang berpotensi merusak bumi yang akan 
ditinggalinya. Tuhan sendiri cukup yakin bahwa ma-
nusia tidak akan merusak bumi dengan dibekali-Nya 
manusia “nama-nama seluruh cintaan-Nya (asma’a 
kullaha) yang ini berarti ilmu pengetahuan. Artinya, 
dengan ilmu pengetahuan dan teknologi beserta ino-
vasi, kreativitas, dan kearifan keduanya, manusia insya 
Allah pasti dapat mengemban amanat agung untuk 
menjaga dan melestarikan alam. Untuk itu, manusia 
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perlu membekali diri dengan aturan, undang-undang, 
norma-norma, etika agama, budaya dan sejenisnya 
yang dapat menjadi rambu-rambu pengingat manusia 
untuk tidak merusak bekal dan tempat kehidupannya, 
yaitu lingkungan alam, termasuk lingkungan laut.

Indonesia memiliki garis pantai sepanjang lebih 
kurang 81.000 km. Zona Ekonomi Eksklusif dari laut 
tersebut yang paling tidak dapat digali oleh nelayan 
kita tidak kurang dari 5,8 juta kilometer persegi.9

Ikan, kepiting, udang, kerang, mineral, minyak 
bumi, tumbuhan dan rumput laut, jalur transportasi, 
pariwisata, dan kekayaan alam lainnya yang tidak ter-
nilai harganya merupakan kandungan dan potensi yang 
dapat digali, dikembangkan, dan dilestarikan demi ke-
sejahteraan bersama masyarakat Indonesia.

Orang-orang yang tidak bertanggung jawab bisa 
menjadi penyebab kerusakan lingkungan di lautan. 
Mereka mencari jalan pintas untuk mencari ikan se-
banyak-banyaknya tanpa mengindahkan kelestarian-
nya dengan melakukan pengeboman terhadap sarang 
ikan pada terumbu karang dan atau meracuninya de-
ngan racun cyanide sehingga banyak ikan mulai dari 
yang besar sampai yang kecil mati terkena bom atau 
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teracun. Akhirnya, ikan-ikan tidak dapat berkembang 
biak lagi sehingga dalam tempo cepat atau lambat 
mencari ikan di laut semakin sulit. Penduduk harus se-
makin jauh dari pantai untuk mencari ikan sehingga 
orang miskin yang tidak punya kapal besar semakin 
sulit mencari ikan. Akibatnya, mereka semakin miskin. 

Pada 1970-an, mencari ikan di pantai utara Pa-
ciran, Lamongan, tidaklah sesulit sekarang. Panen ikan 
kembung ketika musimnya tidaklah sulit. Kini menang-
kap ikan semakin sulit, bahkan ketika seharusnya 
menjadi musim panen ikan. Udang juga semakin sulit 
didapat. Kini tinggal rajungan yang menjadi harapan 
nelayan. Sebentar lagi mungkin rajungan juga akan su-
lit didapat kalau tidak dilakukan upaya pelestarian dan 
penyelamatan. Oleh karena itu, upaya Menteri Kelau-
tan Susi Pudjiastuti untuk melarang penangkap an ra-
jungan dan kepiting yang sedang bertelur sangat perlu 
diapresiasi dan didukung. Pelarangan jaring pukat hari-
mau yang dapat menangkap ikan mulai besar sampai 
teri juga patut diamankan oleh segenap aparat kepoli-
sian, kecamatan, desa, sampai dusun, juga di dukung 
oleh masyarakat, LSM, maupun tokoh agama dan to-
koh non formal lainnya. Masyarakat perlu di sadarkan 
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untuk tidak merusak alam demi kesejahteraan diri dan 
anak cucu nanti.

Gaya hidup yang cenderung boros dari para 
nela yan, kurangnya cara mengatur keuangan, kurang-
nya prioritas kebutuhan terutama kurangnya level 
pendidik an keluarga nelayan membuat permasalahan 
kemiskinan nelayan seperti lingkarang setan yang se-
makin lama semakin miskin.

Ketidakpastian untuk mendapatkan ikan menam-
bah stres tersendiri pada keluarga nelayan. Belum lagi 
gaya hidup merusak seperti mabuk-mabukan, mero-
kok, penyalahgunaan narkoba, pemenuhan gizi yang 
tak seimbang seperti terlalu banyak protein dari ikan 
yang dapat menyebabkan asam urat, tekanan darah 
tinggi dan penyakit lainnya menambah beban kesehat-
an keluarga nelayan.

Budaya dan selera makan para nelayan biasanya 
jauh lebih glamour atau mahal dibandingkan dengan 
selera makan petani atau buruh dan pedagang. Seba-
gian nelayan terperangkap utang pada tengkulak se-
hingga hasil tangkapan dibayar dengan nilai rendah 
oleh tengkulak tersebut.
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Pengolahan hasil ikan dengan kemasan yang baik 
dan higienis akan mampu meningkatkan nilai tambah 
hasil laut dan olahan turunannya. Sejatinya, di dalam 
laut terdapat harta, manfaat, dan berbagai gizi untuk 
manusia yang harus dilestarikan dan dimanfaatkan se-
cara terus-menerus dengan menggunakan asas keber-
lanjutan (sustainability).10

Dengan menggunakan ilmu dan teknologi di-
barengi dengan kasadaran akan upaya pelestarian serta 
nilai-nilai moral agama maupun tatakrama adat isti adat, 
masyarakat dapat membudidayakan dan mendayagu-
nakan hasil-hasil laut mulai dari ikan, tumbuhan, mi-
neral, maupun hal-hal yang belum dieksplorasi selama 
ini untuk kesejahteraan bersama bangsa Indonesia. 

Kearifan lokal dalam melestarikan lingkungan, 
hukum adat dan tradisi lokal dapat dijadikan dasar 
pelestarian lingkungan serta didukung oleh aparat 
negara untuk menegakkan perundang-undangan dan 
peraturan-peraturan mulai dari atas seperti Permen 
(Peraturan Menteri) sampai pada tingkat paling bawah 
di desa, dusun atau masyarakat adat.

Nelayan modern yang menggunakan motor atau 
mesin untuk mencari ikan tidak mengenal waktu 
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lagi untuk mencari ikan. Mereka tidak terikat dengan 
kekuatan angin untuk melaut. Dari pagi, siang, sore, 
malam sampai dini hari, nelayan sekarang dapat be-
rangkat mencari ikan. Ini bisa berakibat negatif pada 
kelestarian ikan di laut karena ikan tidak diberi jeda 
waktu untuk memulihkan diri dan berkembang biak. 
Setiap saat ikan terancam untuk dikeruk dan ditangkap 
habis. 

Mungkin hanya jeda ketika musim angin barat 
atau ketika ombak besar, ikan laut dapat terhindar dari 
jaring-jaring para nelayan. Ini berbeda dengan zaman 
ketika nelayan hanya menggunakan kekuatan angin 
untuk melaut dan pulang ke daratan. Kapal dan perahu 
layar biasanya rutin pergi di pagi buta ketika angin ma-
sih berembus ke laut dan pulang di siang hari ketika 
angin bertiup ke darat. Oleh karena itu, perlu dibuat 
masa-masa jeda penjaringan ikan dan dibuat zona 
aman bagi ikan untuk memijah atau berkembang biak. 
Daerah-daerah tersebut dibuat terlarang untuk meng-
ambil ikan seperti daerah pemijahan ikan di terumbu 
karang atau pantai mangrove pada waktu musim pe-
mijahan.

Kelestarian lingkungan hidup dan biota laut perlu 
ditegakkan melalui berbagai cara baik secara kultural 
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(agama, adat-istiadat, moral) maupun secara struktural 
(perundang-undangan, penegakan aturan, kebijakan, 
keamanan). Juga dibarengi dengan kesadaran yang 
penuh, kritis, dan tinggi dari segenap stakeholders, 
pemangku kepentingan, yang bertugas dan berwenang 
menegakkan aturan dan mengelola serta mendaya-
gunakan potensi laut.

Pantangan dan tabu untuk tidak mengeksplotasi 
daerah tertentu atau pantang melaut di waktu tertentu 
kini sudah semakin pudar11 dengan meningkatnya ke-
percayaan masyarakat yang semakin rasional. Padahal 
kepercayaan dan pantangan semacam ini seringkali di-
perlukan demi melestarikan kelangsungan regenerasi 
ikan dan biota laut lainnya. Oleh karena itu, diperlu-
kan model pantangan atau larangan lain dengan ala-
san yang lebih rasional seperti demi menjaga keber-
langsungan biota laut. Spiritualitas dan keyakinan baru 
yang lebih rasional dan modern diperlukan untuk men-
jaga alam.

Kesimpulan

Diperlukan sinergi antar pemangku kepentingan 
yang lebih erat dan dinamis guna melestarikan ling-
kungan laut sehingga dapat menyejahterakan para 
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nelayan dan pada gilirannya bangsa Indonesia secara 
keseluruhan. Aturan dan perundang-undangan perlu 
dibuat secara bijak dan berdasarkan kajian ilmiah serta 
didukung oleh aparat penegak hukum yang berdedika-
si guna mengamankan kebijakan dan kegiatan kelaut-
an yang berwawasan lingkungan.

 Kesadaran masyarakat juga perlu ditumbuhkan 
agar masyarakat sendiri peduli dan butuh melestarikan 
lingkungannya sendiri. Oleh karena itu, pihak-pihak 
luar yang akan mencuri ikan dan merusak lingkungan 
dengan mengebom atau meracuni biota laut serta ling-
kungannya perlu ditindak tegas dan diancam dengan 
pidana berat sebagai hukuman atas perusakan dan ma-
kar terhadap keberlangsungan berbangsa dan bernega-
ra.

 Teknologi, inovasi, dan pengembangan ilmu 
pendayagunaan kelautan perlu ditingkatkan agar ha-
sil-hasil laut semakin bertambah dan berdayaguna 
tinggi. Pemanfaatan alam juga perlu didukung dengan 
kearifan lokal yang bersumber dari budaya luhur dan 
moral agama. Hal ini agar eksploitasi tidak dilakukan 
semena-mena dan generasi kini menjadi arif dan bijak 
untuk menyisakan kakayaan laut demi generasi men-
datang. Apa pun yang dilakukan perlu dimulai dengan 
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niat tulus untuk menjaga alam agar tetap lestari demi 
keberlangsungan seisi alam. Islam, misalnya, berfungsi 
sebagai rahmat atau karunia bagi seluruh isi alam. He-
wan, tumbuhan, barang mineral dan lainnya merupak-
an satu kesatuan dengan manusia sebagai salah satu 
makhluk ciptaan Tuhan di muka bumi.
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