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STRATEGI PEMBERDAYAAN NELAYAN 
Ironi Negara Berjuta Nyiur Hijau di Pantai 

Pada bulan-bukan di akhir tahun 2014, baik di koran-koran maupun di social media, ada salah 
satu berita yang menarik banyak orang yaitu kiprah tangan dingin Menteri Kelautan dan Perikanan 
Susi Pudjiastuti dalam memerangi illegal fishing. Menteri Susi mengeluarkan ancaman 
penenggelaman kapal terhadap pelaku illegal fishing jika tertangkap. Hasilnya memang terasa, para 
pencari ikan ilegal menjadi takut. Apalagi pada gebrakan awal, ancaman tadi benar-benar dilakukan 
petugas saat menangkap pelaku illegal fishing. Menurut berita yang beredar, bahkan Menteri Susi 
sendiri pernah ikut dalam patroli dan operasi penangkapan. Walaupun ada cerita lucu juga, yaitu 
pengejaran terhadap mereka tidak bisa maksimal karena kapal yang digunakan kehabisan bahan 
bakar. Sehingga pengejaran dihentikan terlebih dahulu untuk kembali ke darat mengisi bahan bakar. 

Tidak lama setelah aksi-aksi penenggelaman kapal illegal fishing dilakukan dan para pelaku 
banyak yang takut, beredar pula berita-berita lain tentang efek atau hasil dari aksi tersebut. Di dalam 
negeri sendiri, secara garis besar tentunya nelayan Indonesia diuntungkan. Sedangkan kabar dari 
negara-negara tetangga, banyak ditemui rumah makan mulai kesulitan suplai ikan. Bisa jadi, suplai 
ikan kepada mereka selama ini berasal dari pelaku illegal fishing yang melakukan aksinya Indonesia. 
Hal ini membuktikan betapa banyak aspek ekonomi yang bergantung pada kekayaan laut Indonesia. 

Uraian di atas menjadi pembuka yang menarik apabila kita sandingkan dengan kenyataan 
bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia bisa digambarkan sebagai 
negara berjuta nyiur hijau di pantai. Tidaklah berlebihan penggambaran tersebut. Indonesia memiliki 
pantai/pesisir sepanjang kurang lebih 81.000 km. Total luas laut Indonesia hampir 6 juta km2, terdiri 
dari 2,3 juta km2 perairan kepulauan, dan tersebarnya 17.500-an pulau. Fakta ini menempatkan 
Indonesia menjadi negara kepulauan (archipelago) dengan ¾ wilayahnya adalah laut. Sehingga sulit 
mengingkari bahwa Indonesia adalah sebuah negara maritim. 

Ironi mulai terasa ketika Indonesia berkaca dalam bingkai cermin pembangunan ekonominya. 
Bahwa kelautan dan perikanan Indonesia dengan berlimpahnya potensi sumber daya yang 
terkandung didalamnya, belum mampu atau bahkan ‘diragukan’ sebagai penyokong utama 
pembangunan ekonomi Indonesia. Dalam buku Ekonomi Kelautan dan Pesisir karya Apridar, M 
Karim, dan Suhana (Penerbit Graha Ilmu, 2011), meminjam pemikiran Gus Dur bahwa mindset 
pembangunan ekonomi Indonesia lebih didominasi cara berpikir kontinental ketimbang kelautan 
atau maritim. Masih dalam buku tersebut, Prof. Dr. Yuswar Zainul Basri Ak, MBA, mencetuskan 
gagasan perubahan paradigma pembangunan nasional dari land based development menjadi ocean 
based development yang bersinergi satu sama lainnya. 

Banyak hal yang bisa dibicarakan jika mencari latar belakang mengapa arah pembangunan 
Indonesia lebih didominasi pemikiran kontinental dibandingkan kelautan. Bisa dari kajian historis, 
paradigma atau model pembangunan, arah kebijakan politik dan lain-lainnya. Dari kajian historis 
misalnya, masa kejayaan yang pernah dimiliki bangsa Indonesia berada pada rentang kekuasaan 
kerajaan-kerajaan yang berwawasan maritim. Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Banten, Cirebon sampai 
Kesultanan Demak adalah kerajaan berwawasan maritim dengan menyandarkan penopang ekonomi 



dan politiknya berbasis kelautan. Konon, menurut data di Museum Angkut (Kota Batu), pada masa 
itu jumlah kapal perang Majapahit mencapai hampir 2.000 kapal. Bandingkan dengan bangsa 
Portugis dan Inggris, yang dikenal sebagai penguasa lautan dunia, hanya memiliki sekitar 500-an 
kapal. Belum lagi dari sisi konstruksi kapal, dikabarkan Majapahit memiliki yang lebih baik dan kuat. 
Perubahan atau beloknya wawasan maritim kerajaan di Indonesia terjadi sejak runtuhnya Demak 
dan berkuasanya Kerajaan Mataram. Mulailah wawasan kontinental (agraris) menjadi basis 
pembangunan ekonomi, bersamaan dengan masuknya penjajah ke Indonesia karena wilayah pesisir 
relatif terbuka (lemah). Berlanjut sampai berakhirnya masa kerajaan dan berdirinya Negara 
Indonesia.  

‘Buku untuk Indonesia’ edisi kali ini diterbitkan untuk sekalian mengambil momentum Hari 
Nelayan Nasional pada Bulan April. Buku yang berisi kumpulan tulisan ini diharapkan mampu 
menghimpun tulisan-tulisan dengan tema seputar pembangunan ekonomi berwawasan maritim.  

Pokok-pokok bahasannya dibuka lebar, tetapi diharapkan ada dua sub bahasan. Pertama 
tentang bagaimana meyakinkan semua pihak bahwa ekonomi berwawasan kelautan mampu 
menjadi penopang pembangunan ekonomi. Sepertinya penting juga mensosialisasikan beberapa 
pemikiran untuk meyakinkan segala pihak bahwa potensi dan kemampuan ekonomi kelautan 
mampu menjadi penopang pembangunan ekonomi. 

Dan pokok bahasan kedua, tentang bagaimana strategi pemberdayaan nelayan. Kelompok ini 
adalah ujung tombak ekonomi kelautan. Namun, menurut beberapa data geografis, fakta yang 
ditemukan menambah panjang daftar ironi pembangunan. Karena rata-rata tingkat kesejahteraan 
penduduk pesisir lebih rendah dibandingkan penduduk non pesisir.  
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