
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan di bidang Kelautan dan Perikanan, pada hakekatnya adalah 

memanfaatkan sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara optimal, yang 

diharapkan akan dapat meningkatkan produksi perikanan, dalam upaya 

peningkatan pendapatan petani nelayan, kesempatan kerja, kesempatan bemsaha 

serta mendorong pertumbhan industri di dalam negeri dan menunjang 

pembangunan daerah. Pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan tersebut, 

dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian stnnberdaya dam dan 

lingkungan hidup dalam rangka mewujndkan pembangunan perikanan yang 

berkelanjutan dan bemawasan lingkungan. 

Perikanan sebagai pnme mover pembangunan sektor kelautan dan perikanan, 

merniliki potensi peningkatan penerimaan devisa melalui perluasan ekspor hail 

perikanan, peningkatan penerimaan negara dan daerah melalui pemanfaatan 

sumberdaya ikan, perbaikan gizi masyarakat, peningkatan pemberdayaan nelayan 

dan petani ikan melalui pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat serta 

peningkatan kesempatan kaja melalui pengembangan industri perikanan. Oleh 

karena itu untuk mew~judkan harapan tersebut, diperlukan suatu strategi yang 

tepat dalam menetapkan kebijakan pembangunan perikanan agar tujuan yang 

diemban dapat dicapai. 

Dalam rangka otonomi daerah, UU No. 2211999 dan UU No. 25 ta111m 1999 

telah mengamanatkan pelimpahan wewenang pemenhtah pusat kepada 

pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya dam di wilayahnya, tennasuk 
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Kelautan dan Perikanan. Salah satu tantangan dan konsekuensi dari lahirnya UU 

No.22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yang dhadapi oleh setiap Pemerintah 

Daerah dalam memasuki era desentralisasi dan globalisasi serta perdagangan 

bebas adalah mencari sumber-sumber perhunbuhan ekonomi bani dan 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi secara berkelanjutan. Salah satu sektor yang diharapkan dapat 

berkembang dan sekaligus menopang serta memberikan kontribusi terhadap 

pertumbuhan ekonomi daerah, adalah sektor kelautan dan perikanan. Akan tetapi 

sektor ini hanya dapat memberikan kontribusi apabila dikelola secara profesional, 

sehingga h a s  dicari cara bagaimana menggunakan sumberdaya internal secara 

lebih baik dan efisien. 

Sumberdaya perikanan men~pakan sumberdaya yang dapat pulih (renewable) 

walaupun jumlalmya tetap terbatas. Oleh karena itu apabila pengelolaan tidak 

memperhatikan daya dukungnya, atau pengeksploitasian sumberdaya tersebut 

dengan menggunakan alat yang merusak sinnberdaya perikanan dan 

lingkungannya, maka akan berakibat pada kepunahan sumberdaya dimasa datang. 

Pengelolaan potensi snmberdaya kelautan dan perikanan, yang dilaksanakan 

secara terpadu dan berkelanjutan oleh masing-masing daerah, dapat memacu 

kegiatan investasi dan pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Persoalannya kembali pada pemerintah daerah yang bersangkutan, 

bagaimana mempersiapkan aparatur dan kelembagaannya sehingga mampu 

memanfaatkan potensi yang ada menjadi aktual. Untuk memanfaatkan 

sumberdaya tersebut secara lestari, hams diterapkan prinsip-prinsip pengelolaan 
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kelautan dan perikanan secara terpadu yang mengintegrasikan kegiatan sektor, 

daerah, swasta dan masyarakat. 

Propinsi Bengkulu, yang terletak di pantai barat Pulau Sumatera, 

membentang dari Utara ke Selatan dengan garis pantai sepanjang f 525 Km 

memihki potensi pengembangan komoditas perikanan yang sangat besar baik 

perikanan laut maupun perikanan darat. Potensi yang meliputi perairan laut 

sepanjang garis pantai tersebut, dengan jangkauan daerah operasi penangkapan 

konvensional 12 mil laut dari pantai memiliki produksi lestari pertahun sebesar 

46.145 ton/taliun, sedangkan untuk jangkauan daerah operasi bersadarkan ZEE 

(12-200 mil) adalah sebesar 80.072 tonltahun, sehingga secara keseluruhan 

potensi lestari total dari perairan Bengkulu sebesar 126.217 tonltahun. Potensi 

perikanan laut ini sampai dengan tahun 2000, barn dapat dieksploitasi sebesar 

24.186 ton (Dinas Perikanan Propinsi Bengkulu, 2001 b, . Potensi perikanan lain 

di Propinsi Bengkulu yaitu perikanan darat yang terdiri dari potensi perairan 

umum seluas 36.360 Ha, rawa bakau untuk pertambakan sebesar 25000 Ha, sawah 

untuk mina padi seluas 16.197 Ha dan kolam seluas 12.500 Ha. Potensi ini 

sampai akhir tahun anggaran 2000 b m  dikelola oleh rakyat dalam skala kecil dan 

mempunyai produktifitas yang masih sangat rendah sehingga mash terdapat 

peluang usaha yang cukup tinggi untuk upaya pengembangan melalui 

ekstensifikasi maupun intensifikasi (Dinas Perikanan Propinsi Bengkulu, 2001 b). 

Seiring dengan arus globalisasi d m  industri yang semakh h a t ,  tantangan 

pembangunan di bidang Kelautan dan Perikanan di Propinsi Bengk~du dunasa 

mendatang akan semakin kompleks dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. 
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Tantangan pembangunan Kelautan dan Perikanan yang kompleks itu, memerlukan 

reorientasi arah dan strategi. Antisipasi permasalahan serta cara 

penanggulangannya perln dikaji sedini mungkm sesuai dengan tuntutan kebutuhan 

pembangnnan, daya dukung ekosistem perairan dalam menyediakan sumberdaya 

dan kemampuan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Selain itu, yang tidak kalah penting adalah upaya dalam mengukur 

kemampuan dm secara sungguh-sungguh melakukan pembenahan dalam 

mendayagtnakan segala potensi kelautan dan perikanan yang ada agar dapat 

dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, 

diperlukan suatu gambaran tentang potensi, hasil pembangtnan yang telah dicapai 

dan tantangan yang ada, untuk landasan berpijak bagi penyusunan arah, strategi 

dan proyeksi pembangunan Kelautan dan Perikanan Propinsi Bengkulu ke depan. 

Untuk lebih rinci, potensi dan pemanfaatan sumberdaya perikanan Propinsi 

Benghdu dapat dilihat pada Tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Potensi, Pemanfaatan dan Peluang Pengembangan Usaha 
Perikanan di Propinsi Bengkulu Tahun 2000 

I 1 1 Perikanan Laut 1 0 - 12 Mil I 46.145 1 24.186.6 1 84.83 

No 

I I 1 12-200 Mil 1 80.072 1 I 

Jenis Kegiatan 

2 
3 
4 
5 

Potensi 

Sumber : Dinas Perikanan Propinsi Bengkulu (2001) 

Perairan Umum 
Tambak 
Kolam 
Sawah 

Produksi 
Lestari 

TontTahun 

36.330 Ha 
25.000 Ha 
12.500 Ha 
16.197 Ha 

Tingkat 
Pemanfaatan 

(Ton) 

Persentase 
Peluang 
Usaha 

("A) 

18.150 
100.000 
12.000 
15.300 

3727,2 
702,9 
2882,7 
2.117,9 

79,46 
99,30 
75.98 
86,93 
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Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan Propinsi Bengkulu 

diarahkan pada peningkatan kontibusi kelautan dan perikanan yang maju, efisien 

dan tangguh, sehingga mampu menjamin tersedianya bahan pangan protein 

hewani dan bahan baku indushi dalam negeri, meningkatkan ekspor dan 

penerimaan daerah, mendorong perluasan lapangan kerja dan kesempatan 

ben~saha, serta men~mjang pembangunan Propinsi Bengkulu. Kesemuanya itu 

dilaksanakan dengan memperkuat perikanan rakyat dan tetap memperhatikan 

kelestarian lingkungan. 

Bertitik tolak dari kebijakan tersebut, maka tujuan pembangunan Kelautan 

dan Perikanan Propinsi Bengk~du, adalah meningkatkan produksi perikanan, baik 

kualitas maupun kuantitas untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi dan 

kebutuhan bahan baku industri serta meningkatkan produktivitas usaha dibidang 

perikanan, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta menunjang 

pembangnnan Propinsi Benghdu. Unhk mencapai tujuan tersebut, diperlukan 

shategi yang tepat agar dicapai pembangunan perikanan yang berkelanjutan. 

Perkembangan produksi perikanan Propinsi Bengkulu, baik dari hasil 

perikanan laut (penangkapan) maupun perikanan darat (budidaya au tawar dan air 

payau serta penangkapan diperairan umum), menunjukkan peningkatan yang 

berarti tetapi belum maksimal. Untuk lebih jelasnya, perkembangan produksi 

perikanan Propinsi Benghdu secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Perkembangan Produksi Perikanan Propinsi Bengkulu 
Tahun 1996 -2000 

Satuan : Ton 
I N O  I Jenis Kegiatan 1 1996 1 1997 1 1998 1 1999 1 2000 ] 

I: I Perikanan taut 1 17.383,5 1 17,099,2 121.4221.3 1 24087,l 1 24186.6 1 
Perikanan Darat 

I I - Kolam 12.638,l 1 1.390,2 / 1.980,5 1 2.529,O 1 2.882,7 / 

a. Perairan Umum 
b. Budidaya 

- Tambak 

I I I I I I 

JUMLAH 125.223,l 1 22.859,7 ( 28.726,5 1 32.854,2 1 33.161,6 
Sumber : Dinas Petikanan Propinsi Bengkulu (2001) 

Dikaji dari potensi, dan produksi perikanan sampai tahm 2000, peluang 

1.026,l 

684,Z 

pengembangan usaha di bidang Kelautan dan Perikanan di Propinsi Bengkulu 

mempunyai prospek yang cukup menjanjikan, baik di bidang penangkapan ikan 

2.251,6 

435,2 

maupun di bidang budidaya perikanan. Sampai dengan tahun 2000 investor 

besar yang menanamkan modalnya di sektor Kelautan dan Perikanan di Propinsi 

3.453,6 

421,s 

Bengkulu belum ada. Untuk mengeksploitasi sumberdaya yang tersedia, hanya 

dilakukan oleh nelayan tradisional lokal, dengan kekuatan 2.724 annada 

3.548,4 

651,s 

penangkapan yang didominasi oleh motor tempel dan perahu tanpa motor (78.96 

3.723,2 

702,9 

YO). Jumlah armada tersebut masih sangat kurang, bila dibandingkan dengan 

potensi yang ada sehingga memberikan peluang bagi investor untuk menanamkan 

modalnya di bidang kelautan dan perikanan. 

Kebijakan Pemerintah Propinsi Bengkulu, untuk memberi peluang kepada 

investor asing yang ingin menanamkan modalnya di sektor Kelautan dan 

Perikanan, selain memberikan dampak positif juga menimbulkan tantangan 

tersendiri bagi pemerintah daerah, karena hams mempersiapkan infrastnkttu yang 
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menunjang kegiatan perikanan yang saat ini dirasakan sangat kurang. Disamping 

itu, besarnya potensi perikanan tangkap khususnya di wilayah ZEE sangat 

memerlukan kapal-kapal berukuran besar yang dapat mengeksploitasi potensi 

tersebut. Selama ini, kawasan ZEE belum dapat termanfaatkan oleh armada 

penangkapan yang ada di Propinsi Bengkulu, karena kondisi armada perikanan 

yang ada belum mampn menjangkau ZEE. Untuk lebih jelasnya jumlah armada 

penangkapan yang ada di Propinsi Bengkulu dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Perkembangan Jnmlah Armada Penangkapan Ikan Yang 
Ada Di Propinsi Bengkulu Tahun 1996 -2000 

Satuan : Kapal 

JUMLAH 1 2.069 1 2.077 1 2.204 / 2.684 1 2.724 
Sumber : Dinas Perikanan Propinsi Benghlu (2001) 

Kapal Motor 
Motor Tempel 
KapalTanpa Motor 

Bertitik tolak dari potensi dan pelnang yang ada, maka salah satu altematif 

Armada Perikanan 

dalam pembangunan daerah adalah melakukan strategi pengembangan kelautan 

I I I I I 

1997 1996 

436 
470 
1.168 

dan perikanan di Propinsi Ben&du dimana sektor ini diharapkan menjadi sektor 

unggtdan yang kompetitif dalam menggerakkan roda perekonomian daerah, 

1998 

443 
470 
1.160 

regional maupun nasional, yang pada &annya dapat meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). Untuk mencapai efektifitas dalam pengembangan Perikanan 

1999 

443 
60 1 
1.160 

di Propinsi Bengkulu, maka perln adanya strategi yang terencana secara matang 

2000 

yang merupakan strategi dasar dalam pengembangan agromina yang terpadu dan 

540 
60 1 
1.543 

berkelanjutan. Orientasi strategi di atas tidak hanya temmpu pada peningkatan 

573 
769 
1.382 

jumlah efisiensi keja dan peningkatan taraf hidup nelayan, melainkan dalam 
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pelaksanaannya juga tetap memperhatikan pelestarian sumberdaya ikan dan 

lingkungan, dengan dukungan pengembangan agroindustri, sarana dan prasarana 

serta peningkatan jumlah tenaga kerja yang berktalitas. 

Banyak faktor yang menyebahkan kondisi perikanan tangkap di Propinsi 

Bengkulu belum berkembang. Berkaitan dengan masalah tersebut, untuk 

meuganalisa berbagai masalah pengembangan perikanan tangkap d i  Propinsi 

Bengkulu diperlukan suatu kajian yang mendalam mengenai faktor-faktor apa saja 

yang berkaitan erat dengan upaya pengembangan perikanan khususnya perikanan 

tangkap. 

B. Identifikasi Masalah 

Dalam rangka pencapaian keberhasilan pembangunan daerah melalui 

pengembangan sektor Kelautan dan Perikanan, maka terlebih dahulu harus 

diketahui permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sektor Kelautan dan 

Perikanan. Dengan mengetahui permasalahan tersebut, maka akan dapat 

dinunuskan strategi yang dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam 

pembangunan dan pengembangan sektor Kelautan dan Perikanan menuju kinerja 

yang diharapkan. 

Dari maim latar belakang di atas, teridentifikasi beberapa permasalaban yang 

dihadapi dalam pengembangan perikanan di propinsi Bengkulu. Permasalahan 

tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Potensi sumberdaya perikanan yang dimiliki belum termanfaatkan secara 

maksimal. 

2. Prodnksi perikanan tangkap saat ini masih rendah. 
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3. Sarana dan prasarana yang dimiliki nelayan dalam usaha penangkapan 

ikan masih kurang, sehingga usaha penangkapan ikan hanya mampu 

dilakukan diiawasan pantai atau jalur penangkapan 1 (0 - 3 mil), 

sedangkan potensi laut berhadapau langsung dengan Samudra Hindia 

yang ombak dan gelombangnya sangat besar yang mana untuk 

mengeksploitasi sumberdaya perikanan yang ada didalamnya diperlukan 

armada penangkapan ikan berukuran besar (> 10 Gross Tone). 

4. Pelanggaran penggunaan alat tangkap terlarang seperti pukat harimau dan 

bahan peledak masih terjadi. 

5. Kualitas sumberdaya masyarakat nelayan pada umumnya mas& rendah 

(kebanyakan hanya tamat Sekolah Dasar bahkan ada yang tidak sekolah) 

6. Kepercayaan dari perbankan untti  membantu pengembangan kegiatan 

perikaban masyarakat nelayan masih kurang. 

7. Investor sebagai mitra usaha bagi nelayan belum ada. 

8. Sarana dan prasarana bidang usaha penangkapan ikan masih belum 

memadai, seperti halnya keberadaan cold storage belum ada, fasiliatas 

docking bersifat tradisional, pabrik es jumlahnya sangat terbatas sehingga 

tidak mampu memenuhi kebutuhan penanganan hasil perikanan. 

9. Domisili nelayan mas& tersebar di sepanjang pantai, tidak terkonsentrasi 

di dalam satu daerah serta produksi sehingga agak sulit melakukan 

pembinaan. 
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10. Sumberdaya tenaga penyulub perikanan yang terampil dan propesional 

masih kurang, sehingga teknologi penagkapan yang dilakukan oleh 

nelayan masih tertinggal 

11. Masyarakat nelayan pada umumnya mas& sulit menerima inovasi 

teknologi baru. 

12.Monopoli jalur pemasaran ikan yang dilakukan oleh pedagang 

perantardtengkulak, mash terjadi. 

13. Untuk pemasaran hasil perikanan yang berorientasi ekspor, belum 

didukung oleh sarana transportasi yang memadai seperti tidak adanya 

kargo khusus untuk mengangkut hasil perikanan, yang ada pengangkutan 

dengan pesawat penumpang yang sering tidak tepat waktu dan dengan 

kapasitas yang terbatas. 

C. Perurnusan Masalah 

Dari latar belakang dan identifikasi masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan 

pennasalahan sebagai berikut. 

1. Faktor-faktor apakah yang sangat menentukan keberhasilan 

pengembangan perikanan tatlgkap di Propinsi Bengkulu dkaji dari aspek 

teknis dan sosial ekonornis. 

2. Strategi dan kebijakan apa saja yang dapat diterapkan untuk 

niehgembangkan perikanan thgkap di PropinSi Bengkulu. 

h. ~ u j u a n  Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan 

keberhasilan pengembangan perikanan tangkap di Propinsi Bengkulu. 

2. Menunuskan dan inerekomendasikan strategi yang tepat dalam 

pengembangan perikanan tangkap di Propinsi Bengkulu. 

. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu 

dalam upaya pemberdayaan nelayan dan pembangunan daerah melalui 

Pkngembangan perikanan tangkap di  Propinsi Bengkulu. 

2. Menambah wawasan bagi Penudis dan bekal dalam melaksanakan tugas di 

dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bengkulu untuk pembangunan 

daerah dan pemberdayaan nelayan yang ada di Propinsi Bengkulu. 

a. L a *  f i n g b p  Pene~itian 

Dalam rangka melakukan penelitian dengan judul "Strategi Pengembangan 

~ehitanan Tangkap di Propinsi Bengktllu Dalam Rangka Meningkatkan Produksi 

Perikanan, maka penelitian ini dibdtasi sampai dengan penyusunan strategi 

pengembangan perikanan tangkap di propinsi Bengkulu. Selanjutnya mang 

lingkup penelitian ini difokuskan pada aspek-aspek sebagai berikut . 

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan keberhasilan 

pengembangan perikanan tangkap di Propinsi Bengkulu. 
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2. Melakukan analisa formulasi strategi pengembangan perikanan tangkap di 

Propinsi Bengktdu. 

3. Lingkup kajian merupakan pendapat para pakar dan praktisi ymg 

merupakan aktorlpelaku yang terlibat langsung atau tidak langsung 

dalarn kegiatan usaha pengembangan perikanan tangkap. 
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