
1.1. Latar Belakang 

Indonesia me~p8kaII negara maritim yang terdiri dari 17.508 pulau dan 

merniliki areal perairan yang sangat luas dengan garis pantai sekitar 81.000 Km, 

diantara negara-negara di dunia tropis yang kaya akan sumberdaya hayati lautan dan 

peraian umum me~pakan  salah satu modal dasar pembangunan nasional yang sangat 

besar nilainya. Sebagian besar wilayah kedaulatan Indonesia bempa laut yang 

meliputi 0,3 juta Km2 laut teritorial dan 2,8 juta Km2 laut Nusantara. Selain itu 

memiliki kewenangan untuk memanfaatkan dan mengelola segenap sumberdaya alam 

yang terdapat dalam Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) seluas 27 Km2. 

Wilayah laut Indonesia yang dernikian luas, tentunya menyirnpan beragam potensi 

alam yang sangat besar untuk dimanfaatkan bagi berbagai kegiatan pembangunan 

yang mensejahterakan rakyat. Misalnya untuk pertumbuhan dan perkembangan 

industri perikanan, perhubungan laut, industri maritim, pertambangan, energi, 

pariwisata dan lain-lain. Kesemua ini mempakan peluang usaha yang prospektif bagi 

calon investor baik dari dalam maupun luar negeri. Perikanan mempakan salah satu 

sub sektor yang mempunyai peran penting &lam perekonomian nasional dewasa ini, 

karena memiliki : 

a. Sumberdaya laut yang besar baik ditinjau dari kuantitas maupun diversitas. 

b. Daya saing yang tinggi di sektor kelautan dan perikanan sebagaimana 

dicerminkan dari bahan baku yang dimilii serta produk yang dihasilkan. 

c. Industri di sektor kelautan dan perikanan memiliki keterkaitan (backward and 

forward linkage) yang h a t  dengan industri-industri laimya. 
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dan memiliki daya serap tenaga ke rja yang tinggi pula. 

Dari luas perairan laut dan panjang garis pantai serta letak geografi wilayah, 

tidak &pat disangkal lagi sumber daya kelautan yang dimiliki Indonesia me~pi3kaII 

modal dasar Pembangunan Nasional yang sangat besar. Potensi lestari sumberdaya 

perikanan tangkap di laut Indonesia diperkirakan sebesar 6,7 juta ton dengan rincian 

4,4 juta ton di perairan laut teritorial dan perairan laut Nusantara serta 2,3 juta ton di 

perairan laut ZEEI @itjen Perikanan 1997). Ketika Indonesia dilanda kiisis ekonomi 

dimana sub sektor perikanan mampu memberikan kontribusi positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan salah satu penerima devisa negara yang cukup penting. 

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia telah menjadi krisis multi dimensional, baik 

secara ekonomi sosial maupun politik . Oleh karena itu agenda penting saat ini selalu 

adalah memulihkan kembali perekonomian Nasional melalui revitalisasi sumber- 

sumber pertumbuhan ekonomi yang ada dan menciptakan sumber perhmbuhan 

ekonomi baru. Usaha ini sangat mungkin dilakukan mengingat potensi sumberdaya 

perikanan Indonesia sangat besar. Kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki sub 

sektor kelautan dan perikanan mempakan salah satu keunggulan kompetitif untuk 

menggerakkan perekonomian nasional. Kegiatan usaha perikanan yang mendapat 

dukungan besar dari pemerintah adalah kemitraan usaha perikanan tangkap yang 

melibatkan antara pengusaha besar, menengah hingga nelayan yang menjadi mitra 

usaha. Upaya untuk meningkatkan perikanan rakyat dan nelayan adalah melalui 

kemitraan usaha dengan pemsahaan perikanan berskala besar dan menengah dengan 

mengikut sertakan koperasi. Kemitraan ini sektor usaha kecil diharapkan dapat hidup 

berdampingan dan sejajar dengan sektor usaha besar. Masing-masing sektor dapat 
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dilakukan oleh sektor usaha besar dapat diisi oleh sektor usaha kecil, demikian pula 

sebaliknya. Pada akhimya kedua sektor tersebut dapat melaksanakan kerjasama yang 

saling menguntungkan. 

Di Indonesia kebijaksanaan kemitraan usaha secara resmi diatur dalam 

Undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, t e~ ta rna  tercantum dalam Bab 

VII Pasal 26 sampai Pasal 32, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan 

Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Menurut Undang-undang 

Nomor 9 Tahun 1995, kemitraan adalah kerjasama usaha kecil dengan usaha 

menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha 

menengah atau besar dengan memperhatikan prinsip saling menguntungkan. 

Kemitraan ditujukan untuk menumbuhkan, meningkatkan kemampuan, dan 

meningkatkan peranan usaha kecil dalam perekonomian nasional, khususnya dalam 

mewujudkan usaha kecil sebagai usaha yang tangguh dan mandiri yang mampu 

menjadi tulang punggung dan mampu memperkokoh struktur perekonomian nasional. 

Program kemitraan usaha pada dasarnya merupakan kesepakatan nasional, 

dimana usaha besar ditumbuhkan secara bersama-sama dengan usaha kecil dan 

menengah sebagai perwujudan sikap kebersamaan nasional. Kemitraan dalam bidang 

agibisnis diharapkan akan mampu meningkatkan pendapatan melalui volume dan 

kualitas usaha dan meningkatkan kualitas sumber daya seperti yang dilakukan 

kelompok usaha mina di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini mengambil 

Kemitraan sebagai tema yang dilaksanakan di perusahaan. 

PT. "XX" dengan basis usaha di Pulai Bacan menggunakan pola Kemitraan 

dengan nelayan tangkap yang dikelompokkan dalam kelompok nelayan dan kelompok 

penampung. 
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-.-r-p.-. yr.ruu..ul. ..... I .  - ,IIVIMUMII ~ G I I I U U I ~  uengan segala aspeK 

manajemennya. Kemitraan yang dilaksanakan adalah pola kemitraan sistem PIR 

dengan memperkenalkan penangkapan Pole and Line memakai rumpon, hasilnya 

dapat meningkatkan produktivitas 50 % dan menekan solar 30 %. Keberhasilan ini 

manarik nelayan dari Ambon dan Bitung ke Sorong bekeja sama dengan PT. 'XX", 

nelayan menyerahkan semua hasilnya dengan harga yang telah disepakati dan 

pemsahaan sebagai inti memberikan pembinaan manajemen, peningkatan 

produktivitas, pemeliharaan kapal, kepastian pasar, keselamatan melalui asuransi 

bersama. Pelaksanaan pola tersebut adalah dalam upaya peningkatan pendapatan 

nelayan tangkap sehingga dapat menambah kemakmuran bagi perekonomian nasional 

di bidang nelayan. Perusahaan ini akan melakukan pembinaan dan melakukan strategi 

yang terus berkembang dalam rangka peningkatan ekonomi kerakyatan, dengan 

mempertimbangkan potensi Indonesia sebagai daerah maritim yang cukup potensial. 

1.2. Identifikasi Masalah 

a. Pada umumnya nelayan tidak mampu menyiapkan modal ke ja .  

b. Nelayan mempunyai keterbatasan dalam teknologi pendidikan dan akses ke 

pasar ekspor. 

c. Penentuan harga yang stabil oleh pihak p e ~ ~ a h a a n  yang sangat di 

pengaruhi kontinuitas tangkapan dan musim. 

d. Perolehan kredit untuk nelayan tangkap sangat sulit sehingga memerlukan 

suntikan dana pemerintah atau bantuan luar negeri. 

e. Keinginan PT. " XX " untuk meningkatkan pendapatan nelayan melalui 

kemitraan. 

f. Situasi rnakro ekonomi Indonesia mengakibatkan PT. " XX " menunda 

kebijaksanaan pengembangan usaha. 
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kemitraan. 

h. Situasi makro ekonomi Indonesia mengakibatkan PT. " XX " menunda 

kebijakan pengembangan usaha. 

1.3. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana pelaksanaan pola dan sistem kemitraan yang diterapkan PT. 

"XX" dengan nelayan selama ini. 

b. Bagaimana penilaian nelayan mitra terhadap pengeiolaan program 

kemitraan yang dijalankan. 

c. Strategi altematif apa yang dapat diterapkan sehingga program kemitraan 

yang dijalankan p e ~ ~ & a a n  dapat menjadi lebih baik. 

1.4. Tujuan Penelitian. 

a. Mengidentitikasi keunggulan dan kelemahan kedua belah pihak yang 

bermitra untuk dicarikan solusinya &lam rangka peningkatan kinerja 

kemitraan. 

b. Mengkaji strategi kemitraan yang telah berjalan dan tingkat kepuasan 

nelayan mitra Pulau Bacan. 

c. Mengidentifikasi altematif strategi dalam pelaksanaan program kemitraan 

antara nelayan Plasma dan Pemsahaan Inti. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik pada nelayan 

tangkap maupun pemsahaan inti yang bermitra dalam kaitan mencarikan strategi yang 
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memerlukan saling memperkuat dan sa l ig  menguntungkan diantaranya. 

a. Memberikan gambaran terhadap pemecahan masalah skategi kemitraan 

terhadap permasalahan yang sering timbul dalam pola kemitraan inti 

plasma. 

b. Bagi pihak lain yang memerlukan dapat sebagai bahan acuan dalam 

menghadapi kendala kemikaan yang sejenis secara proporsional. 

c. Penulis dalam mengembangkan teori kemikaan yang diperoleh dan bangku 

kuliah dan pengalaman lainnya akan dapat berdaya guna dan berhasil guna 

dalam kegiatan bisnis secara nyata dilapangan. 

1.6. Ruang Lingkup Penelitian 

Pennasalah penelitian ini hanya dibatasi pada bagaimana melihat pelaksanaan 

skategi kemitraan yang dijalankan oleh PT. " X X  terhadap nelayan Pulau Bacan dan 

sampai diiana tingkat kepuasan nelayan mika setempat terhadap program kemikaan 

PT. "XX". 
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