
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang. 

Wilayah laut dewasa ini mendapat perhatian cukup besar dari pemerintah dan 

masyarakat, ha1 ini karena wilayah laut diyakini memiliki potensi sumberdaya 

yang dapat memberikan kontribusi bagi ekonomi nasional, serta peningkatan taraf 

hidup dan kesejahteraan rakyat, terutama para nelayan yang masih didomidasi oleh 

nelayan kecil atau tradisional. Sebagai negara "bahari" dengan dua per tiga 

wilayahnya adalah laut, banyak potensi yang dapat dikembangkan mulai dari 

penangkapan ikan, budidaya, pariwisata, ekplorasi minyak dan lain sebagainya. 

Pembangunan sektor kelautan memerlukan dukungan teknologi, sumber daya 

manusia serta dana yang tidak sedikit untuk mengolah dan memanfaatkan menjadi 

hitungan ekonomi, disamping komitmen bersama antara pemerintah dan 

masyarakat. Teknologi diperlukan hampir pada semua aspek baik dalam 

penangkapan, budidaya, pariwisata, eksplorasi dan lain sebagainya, seperti 

pengadaan kapal ikan yang dilengkapi dengan "jkh finder", "cold storage", 

pembenihan, pakan, pembesaran, pengemasan produk, sarana dan prasarana 

pariwisata dan masih banyak lagi, penerapan teknologi akan mendorong 

peningkatan produktivitas yang tinggi serta hasil produksi yang berdaya saing 

tinggi. Sumber daya manusia merupakan faktor yang tidak kalah penting, sehingga 

tenaga trampil dengan pengetahuan yang rnemadai menjadi kebutuhan yang 

mutlak, ha1 ini hams segera dipenuhi untuk menunjang pembangunan kelautan. 

Disamping teknologi dan sumber daya manusia, modal menjadi salah satu .. 
kebutuhan dalam mengelola laut, dewasa ini perhatian lembaga pembiayaan 

maupun investor swasta masih belum memberikan perhatian cukup terhadap 
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seperti ketidak pastian hasil laut (pasokan) karena masih tergantung dengan musim 

dan kondisi, namun dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, 

resiko di laut mulai dapat dikendalikan, disamping itu budidaya menjadi salah satu 

alternatif ketersediaan hasil laut. 

Dengan keyakinan akan tingginya nilai ekonomi sektor laut dan ketersediaan 

dukungan teknologi, berbagai pihak mulai memberilcan perhatian, dimulai dengan 

terbentuknya Departemen Kalautan dan Perikanan @KP) dengan fungsinya 

sebagai regulator, Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara pendidikan untuk 

menghasilkan sumber daya manusia yang terampil serta perhatian lembaga 

pembiayaan termasuk investor swasta. 

Pengelolaan sumberdaya laut tentunya tidak saja monopoli dari usaha 

berskala besar tetapi juga skala kecil serta masyarakat nelayan, mengingat 

kelompok ini merupakan masyarakat yang paling dekat secara geografi dengan 

wilayah laut namun seringkali belum mendapat manfaat maksimal dari 

sumberdaya laut. Masyarakat nelayan memiliki potensi besar untuk mengelola . 

sumberdaya laut secara ekonomis baik melalui perikanan tangkap maupun 

budidaya, ironisnya kelompok ini mengalami kemiskinan struktural yang 

disebabkan oleh tidak dimilikinya akses langsung terhadap berbagai kebijakan, 

informasi, lembaga keuangan, teknologi dan ilmu pengetahuan. 

Komitmen pemerintah dalam menggiatkan usaha kecil terlihat dari lahirnya 

berbagai kebijakan, seperti Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Usaha Kecil 

(KLJK), Kredit Candak Kulak (KCK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), 

Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) khusus pembiayaan kelapa sawit, 

Pola Hubungan Bank dengan Kelompok (PHBK), dana Pembinaan Usaha Kecil 
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mengakibatkan kehidupannya terombang-ambing dan tailpa landasan yang jelas, 

bahkan definisi dan kriteria usaha kecil juga tidak jelas. Tahun 1995 lahirlah W 

tentang usaha kecil no. 9 tahun 1995 tentang Usaha kecil, dikatakan dalarn UU . 

tersebut bahwa "Usaha kecil, yang merupalcan bagian integral dunia usaha nasional 

mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat penting dan strategis 

dalam mewujudkan tujuan Pembangunan Nasional pada umumnya dan tujuan 

pembangunan ekonomi pada khususnya". 

Pemberdayaan usaha kecil dilakukan melalui penumbuhan iklim usaha yang 

mendukung bagi pengembangan usaha kecil serta pembinaan dan pengembangan 

usaha kecil dan kemitraan usaha. 

Kajian Bank Indonesia (2000) terhadap bank-bank dalam menyalurkan kredit 

usaha kecil adalah sebagai berikut : 
-- 

(i) Penyaluran KUK dinilai menguntungkan karena tingkat kemacetan relatif 

kecil, penyebaran resiko, marjin lceuntungan lebih besar, tidak rentan terhadap 

perubahan suku bunga dan ketaatan dalam pembayaran. 

(ii) Ketentuan KUK masih relevan namun perlu penyesuaian-penyesuaian antara 

lain keringanan denda penalti dan persentase KUK disesuaikan dengan 

kemampuan atau karakteristik bank, serta plafond KUK dinaikkan sampai 

dengan Rp. 500 juta. 

(iii) Faktor-faktor internal yang mempengaruhi dalam pemberian KUK meliputi : 

penyederhanaan prosedur pemberian KUK, luas jaringan kantor dan 

pendelegasian wewenang, sernentara dari ekternal antara lain : kebijakan 

pemerintah dalam pengembangan UKM, persyaratan izin usaha/NPWP dan 

adanya agunan tambahan. 
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sangat terbatas, seperti tehnilc penangkapan yang merusak alam atau tehnik 

budidaya, pengolahan pasca panen, pemasaran dan manajemen usaha kecil. 

2. Lemahnya altses Informasi 

Informasi merupakan salah satu faktor penting disamping sumberdaya alam 

(SDA), sumberdaya manusia (SDM) dan dukungan keuangan. 

Contoh : Informasi kenaikan harga di pasar sering terlambat sampai kepada 

nelayan sedangkan sebaliknya kenaikan bahan baku ( pakan, solar dll) cepat 

diterima oleh petani dan mengakibatltan berkurangnya marjin usaha. 

3. Teknologi 

Teknologi masih belum banyak menyentuh nelayan terutama dalam 

membangun usaha yang menguntungkan atau pengolahan yang menghasilkan 

produksi berdaya saing tinggi. 

4. Lemahnya akses kepada sumber dana (modal). 

Modal merupakan salah satu faktor penting, terutama untuk pengadaan 

peralatan (investasi), seperti : pembelian kapal motor, mesin pengolahan dan 

modal kerja. Dukungan bank maupun investor masih kurang karena 

rendahnya tingkat kelayakan usaha akibat keterbatasan yang dimiliki (non 

bankable), disamping itu nelayan belum mampu memenuhi persyaratan bank 

teknis berkaitan dengan administrasi dan penyediaan jaminan. 

Kondisi diatas berdampak langsung kepada keterpurulcan ekonomi sebagian 

besar masyarakat nelayan di Indonesia, sehingga perlu pengkajian lebih lanjut 

mengenai usaha-usaha yang dapat memberdayakan masyarakat nelayan. 

Berdasarkan identifikasi masalah dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia secara maksimal 
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strategi teknologi yang dapat diusahakan oleh nelayan serta memberikan 

keuntungan ekonomi sesuai dengan surnberdaya yang dimiliki melalui 

pemilihan komoditi. 

2.  Besaran dukungan serta model pembiayaan yang sesuai dengan kondisi usaha 

nelayan sehingga memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. 

seperti Bank, Investor maupun nelayan itu sendiri. 

C. Tujuan. 

Melihat bahwa usaha di bidang kelautan ini sangat luas maka pengkajian 

dilakukan pada salah satu jenis usaha, yaitu budidaya ikan Kerapu di keramba 

jaring apung oleh nelayan di Pasir Putih-Situbondo, penulisan ini bertujuan : 

1. Melakukan penilaian aspek teknologi terhadap budidaya ikan Kerapu di 

keramba jaring apung (kajapung). 

2. Menghitung besaran minimal usaha budidaya ikan Icerapu yang sesuai 

dengan kondisi nelayan. 

3 .  Alternatif dukungan pembiayaan atas usaha tersebut diatas. 

D. Manfaat. -. 

Usaha meningkatkan kemampuan ekonomi nelayan merupakan usaha yang 

harus dilakukan dan didukung oleh semua pihak, termasuk pemerintah sebagai 

fasilitator dengan menciptakan kondisi yang kondusif sehingga manfaat yang 

diperoleh dapat semaksimal mungkin, antara lain : 

1. Bagi nelayan diharapkan mampu mengolah sumberdaya alam yang dimiliki 

dengan memanfaatkan teknologi yang tepat, pemilihan jenis komoditi laut 

yang memiliki nilai ekonomis tinggi serta altematif dukungan pembiayaan 

yang menguntungkan. 
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2. Memberikan gambaran dan keyakinan usaha bagi lembaga pembiayaan dan 

investor untuk menanamkan modalnya atau memberikan pinjaman, dalam 

usaha budidaya. 

Keberhasilan tujuan di atas tentunya tidak lepas dari kerjasama berbagai pihak dan 

saling bersinergi untuk mencapai hasil yang optimal. 

E. Ruang Lingltup. 

Berdasarkan tujuan dan manfaat di atas, dilakukan suatu analisis strategi 

teknologi terhadap budidaya pembesaran ikan Kerapu di Jaring Keramba Apung 

kasus di Pasir Putih Situbondo, yang memiliki nilai ekonomis dan dapat 

diusahakan oleh masyarakat nelayan serta hitungan dukungan pembiayaan serta 

alternatif sumber dana yang sesuai dengan kondisi usaha. 

Salah satu jenis komoditi tersebut adalah pembesaran ikan Kerapu dengan 

menggunakan Jaring Keramba Apung (KJA) khususnya jenis Kerapu Tikus, ikan 

Kerapu dikenal di dunia International dengan sebutan Grouper dan dipasarkan 

dalam keadaan hidup, memiliki potensi ekspor dengan harga yang memadai. 

Lingkup kajian adalah prospek bisnis pembesaran Kerapu Tikus dengan teknologi 

keramba jaring apung serta hitungan dukungan pembiayaan dan alternatif 

pembiayaan yang sesuai dengan kondisi nelayan yang dilakukan oleh nelayan di 

Pasir Putih Situbondo. 
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