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PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang. 

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia terdiri dari 17.506 pulau, 

dengan panjang garis pantai 81.000 km. Luas wilayah perairan selumhnya sekitar 5,8 

juta km' atau tiga per empat dari luas selutuh wilayah Republik Indonesia, namun 

pemanfaatan sumberdaya kelautan baru memberikan kontribusi terhadap Produk 

Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 20%. Hal tersebut jauh berbeda dengan negara- 

negara Thailand, Korea Selatan dan Republik Rakyat Cina dengan luas lautnya yang 

lebih kecil dari Indonesia, tetapi kontribusi terhadap PDB nasionalnya berada di atas 

30% (DKP, 2002). 

Dari Hasil Kajian Komisi Nasional Pengkajian Stock Sumberdaya Ikan (20011, 

disebutkan bahwa potensi sumberdaya ikan di seluruh perairan Indonesia adalah sekitar 

6,26 juta ton per tahun, dengan jumlah tangkap yang diperbolehkan (JTB) 5,01 juta ton 

per tahun. Untuk saat ini tingkat pemanfaatan potensi sumberdaya ikan barn sekitar 

67%. clan sisanya sekitar 33% hilang karena mati secara alarniah atau dicuri oleh kapal 

ikan asing. Apabila potensi sumberdaya ikan tersebut dapat dimanfaatkan secara 

optimal, maka akan dapat memberikan kontribusi yang besar, baik terhadap peningkatan 

kesejahteraan masyarakat maupun pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan. 

Namun ha1 tersebut sulit diwujudkan mengingat dari 7.000 kapal ikan yang berbendera 

Indonesia yang memperoleh ijin untuk beroperasi di Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia 

(ZEEI), ternyata 70% diantaranya adalah milik warga negara asing, yaitu Taiwan, 

Thailand, Filipina dan Cina. Ke~g lan  negara akibat beroperasinya kapal-kapal asing 
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termasuk kerugian kerusakan terumbu karang akibat penangkapan ikan dengan 

menggunakan pukat harimau. (Kompas, 26 Desember 2002). 

Wilayah Perairan Barat Indonesia terletak di antara Samudera Hindia di bagian 

barat dan selatan dan Laut Cina Selatan, Selat Malaka di sebelah utara serta Laut Jawa 

dan Pantai Barat Kalimantan di bagian timur dengan luas seluruhnya sekitar 1,43 juta 

km'. Di dalam lautnya kaya dengan berbagai jenis ikan dan di dasar laut terdapat , 

kandungan minyak serta mineral yang cukup besar. Dari data DKP (2001), potensi 

sumberdaya perikanan sekitar 3,20 juta ton per tahun, dengan tingkat pemanfaatan 

sekitar 77%. Pengelolaan sumberdaya perikanan di wilayah perairan barat hams 

dilaksanakan secara lebih ketat dan hati-hati, mengingat di beberapa wilayah pengelolaan 

ikan seperti Laut Jawa dan Selat Malaka pemanfaatannya sudah melebihi ketentuan JBT. 

Apabila tidak diperhatikan, untuk masa yang akan datang potensi ikan di wilayah 

tersebut akan menurun atau beberapa jenis ikan tertentu akan punah. Kendala 

pengamanan sumberdaya perikanan di laut yang belum optimal, telah mengalubatkan 

tindak pencurian atau penangkapan ikan ilegal masih terus berlangsung sampai sekarang. 

Dari data laporan Gugus Keamanan Laut TNI AL Wilayah Barat (Guskamlabar), selama 

tahun 2002 tercatat sebanyak 916 kapal ikan yang diperiksa dan ditangkap. Hal tenebut 

membuktikan bahwa sumberdaya perikanan di wilayah perairan barat masih rawan dari 

pencurian atau penangkapan ikan ilegal. 

Komando Armada R.1 Kawasan Barat (Koarmabar) adalah Komando Utama 

(Kotama) TNI AL yang bertanggung jawab terhadap terselenggaranya keamanan di laut 

di wilayah perairan barat Indonesia. Untuk mewujudkan kondisi keamanan laut yang 

kondusif, telah digelar berbagai operasi keamanan laut untuk mengamankan aset-aset 

negara, baik yang berada di permukaan, di bawah permukaan maupun di dasar laut, 
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Kepulauan Indonesia (ALKI) secara terus-menerus sepanjang tahun. Dalam organisasi 

keamanan di laut, Koarmabar berkedudukan sebagai Komando Pelaksana Operasi 

Keamanan Laut Kawasan Barat (Koopskamlabar) di bawah Badan Koordinasi 

Keamanan Laut (Bakorkamla). 

Dalam rangka pengamanan di wilayah perairan barat Indonesia, telah dihadirkan 

kapal-kapal TNI AL (KRI) untuk mengawasi dan mengamankan sumberdaya perikanan 

serta kegiatan yang dapat merugikan kepentingan negara di laut. Dengan luas laut yang 

hams diamankan sekitar 1,43 juta km2 dan dengan jumlah KRI yang tersedia hanya 

sebanyak 3 1 KRI, maka pengawasan dan pengamanan di seluruh wilayah perairan belum 

dapat dilaksanakan secara efektif. Selain itu dalam kondisi keamanan di sebagian 

wilayah daratan yang belum kondusif seperti sekarang ini, maka sebagian besar KRI 

diarahkan untuk mendukung operasi pengamanan tersebut. Keadaan tersebut selanjutnya 

akan memperbesar peluang bagi kapal-kapal ikan asing untuk melakukan pencurian atau 

penangkapan ikan ilegal di wilayah perairan barat Indonesia. 

Untuk penyelenggaraan kegiatan pengamanan sumberdaya perikanan di laut, 

dilakukan melalui kegiatan penghentian dan pemeriksaan terhadap setiap kapal ikan 

yang sedang beroperasi dan tersebar di laut. Dan hai l  pemeriksaan ban! dapat 

diketahui kapal ikan yang hams ditangkap untuk diproses lanjut karena dokumen tidak 

lengkap, atau dilepas karena dokumen kapal lengkap. Pelaksanaan pemeriksaan kapal 

ikan di laut merupakan pekerjaan yang tidak mudah dan cukup berat. Kondisi cuaca dan 

laut yang tidak mendukung umumnya dimanfaatkan oleh kapal ikan untuk menghindar 

dari tangkapan atau kejaran kapal patroli. Dengan mempertimbangkan hal-ha1 tersebut, 

maka dalam rangka pemecahan permasalahan pengamanan sumberdaya perikanan di laut 

sebagai indikator keberhasilan pengamanan sumberdaya perikanan adalah hasil 
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yang diperiksa atau ditangkap, kondisi keamanan sumberdaya perikanan akan semakin 

baik. 

Kapal patroli merupakan ujung tombak dari kegiatan pengamanan di laut, sehingga 

keberhasilan pengamanan sumberdaya perikanan di laut j u g  sangat tergantung kepada 

jumlah dan kemampuan operasi kapal patroli serta dukungan biaya yang tersedia, yang 

selanjutnya disebut sebagai faktor-faktor yang berpengaruh di laut. Dalam penelitian ini 

faktor-faktor tersebut adalah : umur kapal, tonase kapal, lama operasi di laut, 

kemampuan deteksi radar. jumlah anak buah kapal dan dukungan biaya baik personel, 

bahan bakar dan pemeliharaan. Dengan mengetahui tingkat hubungan antara hasil 

pemeriksaan dengan faktor-faktor tenebut, selanjutnya dapat diperoleh gambaran 

tentang bagaimana kondisi keamanan sumberdaya perikanan di laut saat ini. 

Dengan bertolak dari latar belakang dan berbagai masalah yang muncul, maka 

kegiatan penelitian diarahkan dalam upaya memperoleh pemecahan masalah dengan 

menggunakan model analisis regresi. Dari hasil perhitungan regresi diharapkan dapat 

memberikan perkiraan terhadap kegiatan pengamanan di laut dan konmbusi Wor-faktor 

yang berpengaruh terhadap pengamanan tersebut. Selanjumya hasil peneIitian ini dapat 

digunakan sebagai masukan bagi pimpinan TNI atau Koarmabar, sehingga perencanan 

operasi keamanan di wilayah perairan barat Indonesia dapat dilaksanakan secara efektif 

dan efisien. Dengan demikian pemanfaatan sumberdaya perikanan di laut dapat 

ditingkatkan, dan dapat membm'kan konmbusi yang lebih besar bagi pembangunan 

nasional dan kesejahteraan bagi masyarakat nelayan di Indonesia. 

1.2. ldentifikasi Masalah 

Pengamanan sumberdaya perikanan belum mampu menjangkau seluruh wilayah 

perairan barat Indonesia, sehingga kegiatan pencurian atau penangkapan ikan ilegal oleh 
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a. Menentukan berapa besar kontribusi KRI terhadap faktor-faktor berpengaruh 

di laut terhadap pengamanan sumberdaya perikanan di wilayah perairan barat 

Indonesia. 

b. Menentukan berapa besar nilai operasi dan nilai biaya KRI dalam rangka 

pengamanan sumberdaya perikanan di wilayah perairan barat Indonesia. 

c. Menentukan kebutuhan kapal patroli dalam rangka mengamankan wilayah 

perairan barat Indonesia. 

d. Menentukan besamya pengaruh faktor-faktor berpengaruh di laut terhadap 

pengamanan sumberdaya di wilayah perairan barat Indonesia. 

e. Menentukan besarnya kontribusi faktor-faktor berpengaruh di laut terhadap 

pengamanan sumberdaya perikanan di laut. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Dari hai l  penelitian yang telah dilakukan, diharapkan dapat diperoleh manfaat 

sebagai berikut : 

a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada Koarmabar atau TNI AL dalam 

rangka penyelenggaraan penyelenggaraan patroli keamanan laut utamanya 

pengamanan sumberdaya di laut. 

b. Memberikan m a s h  kepada Pangarmabar atau pimpinan TNI AL di dalam 

menentukan kebijakan keamanan laut di wilayah perairan barat Indonesia. 

c. Memberikan masukan kepada Koarmabar atau TNI AL dalam rangka berperan 

serta dalam pembangunan sektor kelautan dan kesejahteraan masyarakat 

nelayan. 

d. Membantu memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam 
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