
  

 

  

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki laut 

dan jumlah pulau yang besar dimana panjang pantai Indonesia mencapai 95181 

km dengan luas wilayah laut 5.8 juta km
2
sehingga mendominasi total luas 

teritorial Indonesia sebesar 7.7 juta km
2
. Potensi tersebut menempatkan Indonesia 

sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati dan non hayati kelautaan 

terbesar. Melihat potensi kelautan yang besar tersebut, muncul kesadaran untuk 

menjadikan pembangunan berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai 

motor penggerak pembangunan nasional, seperti tercermin dalam Undang-undang 

No.17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang 

salah satu misinya yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang 

mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 

Disamping potensi kelautan, Indonesia juga memiliki potensi lahan 

budidaya perikanan yang diperkirakan mencapai 51876776 Ha selama tahun 2011 

yang terdiri dari potensi lahan budidaya tambak sebesar 1224000 ha, kolam 

526000 ha, perairan umum 20173776 ha, sawah 5953000 ha dan potensi lahan 

budidaya laut sebesar 24000000 ha(sumber: Data Pokok Kelautan dan Perikanan 

periode s.d. Oktober 2011 Pusat Data, Statistik dan Informasi Sekretariat Jenderal 

Kementerian Kelautan dan Perikanan) (KKP 2011). Adapun penyerapan tenaga 

kerja perikanan tahun 2010 berdasarkan data tersebut tercatat sebanyak 7.14 juta 

orang yang terdiri dari : perikanan tangkap 2.62 juta orang, perikanan budidaya 

3.35 juta orang, serta pengolahan dan pemasaran sebanyak 1.17 juta orang. 

Sedangkan jumlah tenaga kerja perikanan tangkap tahun 2011 sebanyak 2.73 juta 

orang.  

Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa kesejahteraan nelayan sangat 

memprihatinkan dan identik dengan kemiskinan. Penduduk miskin yang berada di 

daerah pesisir dan pedesaan sebanyak 63.47 %, dan upah riil harian yang diterima 

seorang buruh tani dan nelayan sebesar Rp 30 449, - per hari yang mana jauh 

lebih rendah dari upah harian seorang buruh bangunan biasa (tukang bukan 

mandor) yaitu sebesar Rp48 301,- per hari (berdasarkan paparan Ir. Emilia 

Suhaimi, MM dalam Seminar Nasional Perikanan di IPB International Convention 

Center Bogor 18 Oktober 2011). Menurut Liliek Soeprijadi, Kasubdit Pembinaan 

Pengelolaan Usaha Direktorat Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemiskinan Nelayan dan usaha 

penangkapan ikan skala kecil disebabkan beberapa permasalahan diantaranya 

adalah skala usaha nelayan kecil tidak efisien dan memiliki produktifitas usaha 

yang rendah. Hal tersebut disebabkan karena beberapa hal antara lain : 

keterbatasan keterampilan dan teknologi, lemahnya akses terhadap permodalan, 

belum adanya insentif moneter bagi nelayan, rantai tata niaga yang merugikan 

(patront-client), nelayan tidak mempunyai aset sebagai modal aktif, dan minimnya 

perlindungan sosial.  Selain itu menurut Matdoan (2009) berdasarkan 

penelitiannya di peroleh kesimpulan tingkat kemiskinan masyarakat nelayan 

disebabkan beberapa faktor antara lain : (a) nelayan yang hidup dalam 

keterbatasan sarana penangkapan ikan, akses sumber permodalan, akses pasar, 
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dan rendahnya etos kerja, (b). program bantuan yang tidak tepat sasaran dan tidak 

sesuai dengan kebutuhan nelayan.  

Disamping itu, usaha nelayan sangat dipengaruhi oleh faktor alam seperti 

musim. Hal tersebut menjadi permasalahan karena pada saat musim barat, 

Nelayan tidak melaut selama  3 bulan sehingga mereka menjadi tidak produktif.  

Permasalahan yang dihadapi oleh Nelayan dan usaha penangkapan ikan 

skala kecil mengenai lemahnya akses terhadap permodalan, disebabkan karena 

sebagian besar nelayan tidak memiliki aset yang dapat digunakan sebagai 

agunan/modal aktif untuk memperoleh kredit. Aset Nelayan yang berupa tanah 

tidak dapat dimanfaatkan sebagai jaminan kredit perbankan karena belum 

bersertipikat atau belum memiliki kekuatan hukum sehingga tidak bankable dan 

menjadi modal mati(dead capital) (De Soto 2000). Salah satu persyaratan untuk 

peningkatan akses permodalanperbankan secara maksimal adalah tersedianya 

jaminan (collateral) yang bankable. Sampai saat ini masih banyak bidang tanah 

milik Nelayan yang belum memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat dijadikan 

jaminan/ agunan untuk memperoleh modal usaha. Kondisi nelayan yang kesulitan 

modal banyak dimanfaatkan oleh tengkulak untuk membuat sistem 

ketergantungan yang kuat secara sosial dan ekonomi. Kondisi ini menyebabkan 

nelayan sulit memperoleh pendapatan yang layak untuk meningkatkan 

kesejahteraan karena tidak memiliki posisi tawar dalam menentukan harga 

penjualan ikan. Berdasarkan penelitian Sujarno (2008) di peroleh hasil bahwa 

modal kerja merupakan faktor yang sangat mempengaruhi dalam meningkatkan 

pendapatan selain faktor tenaga kerja, pengalaman dan jarak tempuh melaut. 

Berbagai upaya kebijakan telah dilakukan pemerintah agar nelayan memiliki 

kemandirian dalam ekonomi seperti Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 

(PEMP) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) namun program-program tersebut 

belum mampu menyelesaikan masalah modal nelayan. 

Program Pemberdayaan Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil 

untuk Peningkatan Akses Permodalan melalui Sertipikasi Hak Atas Tanah 

dilaksanakan pertama kali pada tahun 2009 di lima provinsisebagai pilot project, 

yaitu di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung dan Nusa 

Tenggara Barat (NTB), dengan target sebanyak 1500 bidang yang terbagi secara 

merata sebanyak 300 bidang di masing-masing provinsi. Realisasi fisik kegiatan 

sertipikasi hak atas tanah Nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil tahun 

2009 tersebut berdasarkan data dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan 

Kelembagaan BPN RI, telah diterbitkan sertipikat tanah sebanyak 1499 bidang 

atau mencapai 99.93 % dari target yang ditetapkan sebanyak 1500 bidang. Sisanya 

sebanyak satu bidang yang berada di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur 

tidak dapat diproses sertipikasi karena dalam sengketa.  

Di Provinsi Jawa Barat, nelayan yang paling banyak berada di Kabupaten 

Indramayu yaitu sebanyak 44515 orang atau 42.92 % dari total nelayan di 

Provinsi Jawa Barat sebanyak 103721 orang. Kabupaten lain di Provinsi Jawa 

Barat yang ada Nelayannya antara lain di Kabupaten Sukabumi sebanyak 12665 

orang, Kabupaten Cianjur 423 orang, Kabupaten Garut 1373 orang, Kabupaten 

Tasikmalaya 3853 orang, Kabupaten Ciamis 3826 orang, Kabupaten Cirebon 

21569 orang, Kabupaten Subang 5890 orang, Kabupaten Karawang 5341 orang, 
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Kabupaten Bekasi 2165 orang, dan Kota Cirebon sebanyak 2101 orang (KKP  

2011). Kabupaten Indramayu yang memiliki Nelayan terbesar dijadikan salah satu 

lokasi Program Pemberdayaan Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil 

untuk Peningkatan Akses Permodalan melalui Sertipikasi Hak Atas Tanah tahun 

2009 di Provinsi Jawa Barat. Target sertipikasi hak atas tanah yang ditetapkan di 

Kabupaten Indramayu tahun 2009 sebanyak 100 bidang dan telah terealisasi 

sertipikat hak atas tanah sebanyak 100 bidang (100%). Penyelesaian sertipikat hak 

atas tanah nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil di Kabupaten 

Indramayu yang telah mencapai 100% tersebut diharapkan dapat meningkatkan 

kepastian usaha nelayan melalui kepemilikan aset berupa tanah yang dapat 

didayagunakan sebagai agunan untuk mengakses permodalan, sebagaimana tujuan 

diadakannya program sertipikasi tanah nelayan ini.  

Namun demikian apakah program tersebut benar-benar dapat meningkatkan 

pemberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil, hingga saat ini 

masih belum ada kajian ilmiah terkait hal tersebut.  Mengingat kajian yang ada 

terkait dengan tanah lebih ke melihat dampak program sertifikasi masal untuk 

pengembangan UKM (Abdullatif  2005), pengaruh sertipikat pada kinerja 

ekonomi UKM (Mesman 2008), dampak program sertipikat terhadap akses kredit 

dan peningkatan pendapatan, permasalahan dalam pengelolaan tanah (Hartmann 

dan Spit 2015), land tenure reforms dan land markets (Holden dan Otsuka 2014), 

distribusi kepemilikan tanah (Keswell dan Carter 2014), analisis spasial dan 

temporal tanah berdasarkan nilainya (Lin dan  Zhu 2014), hubungan antara politik 

dengan tanah di daerah urban (Markussen dan Tarp 2014), pengaturan dalam 

pengembangan lahan pribadi (Morshed dan Asami 2015), dampak dari 

pengembangan intitusi dan sosial ekonomi terhadap pengembangan penggunaan 

lahan (Niedertscheider et al. 2014), perencanaan penggunaan lahan (Ninkya  

1998),  konflik penggunaan lahan (Pacione 2013), sedangkan penelitian ini 

berbeda dengan yang sudah dilakukan.   

Terkait hal tersebut di atas, maka perlu dikaji dampak program sertipikasi 

tanah nelayan terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraannya, dengan 

mengambil studi kasus di Kabupaten Indramayu. Penelitian ini bertujuan 

menganalisis kesediaan nelayan peserta program untuk mengagunkan atau 

menjaminkan sertipikatnya dan dampaknya terhadap peningkatan pendapatan dan 

kesejahteraan nelayan.  Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Indramayu, 

mengingat wilayah yang mempunyai jumlah nelayan paling banyak di Jawa Barat 

dan sekaligus menjadi Pilot project program sertifikasi tanah untuk nelayan 

berada di Kabupaten Indramayu. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan permasalahan 

dalam  beberapa pertanyaan sebagai berikut: 

a. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kesediaan nelayan untuk 

menagunkan sertipikat hak atas tanah mendapatkan pinjaman? 

b. Apakah program sertipikasi tanah nelayan berdampak pada kesejahteraan 

dengan adanya peningkatan pendapatan nelayan? 
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Tujuan Penelitian 

Penelitian ini untuk menjawab permasalahanyang telah dirumuskan di atas, 

yaitu yang bertujuan untuk : 

a. Mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kesediaan nelayan 

mengagunkan sertipikat  untuk mendapatkan pinjaman.  

b. Menganalisis dampak program sertipikasi tanah nelayan terhadap 

kesejahteraan dengan adanya peningkatan pendapatan nelayan. 

 

Manfaat Penelitian 

Merujuk pada tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan: 

a. Informasi-informasi yang diperoleh dapat menjadi masukan kepada BPN 

RI,Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta instansi/institusi terkait 

lainnya, dalam penyempurnaan penyusunan ―Program Pemberdayaan 

Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil Melalui Sertipikasi Hak 

Atas Tanah terhadap Peningkatan Akses Permodalan‖. 

b. Memberi sumbangan pemikiran untuk menambah hasanah kajian dalam 

pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, ilmu sosial dan ekonomi, 

serta menjadi sumber inspirasi bagi penelitian-penelitian di masa mendatang. 

 

Ruang Lingkup 

Ruang lingkup yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian di fokuskan pada peserta program yang telah atau belum 

mengakses permodalan melalui sertipikat tanah hasil dari ―Program 

Pemberdayaan Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil Melalui 

Sertipikasi Hak Atas Tanah terhadap Peningkatan Akses Permodalan‖ 

b. Seluruh stakeholder yang terlibat dalam ―Program Pemberdayaan Nelayan 

dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil melalui Sertipikasi Hak Atas Tanah 

terhadap Peningkatan Akses Permodalan‖. 

c. Tolok ukur peningkatan kesejahteraan nelayan peserta program diukur dari 

meningkat atau tidak pendapatan nelayan peserta program setelah mengikuti 

―Program Pemberdayaan Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil 

melalui Sertipikasi Hak Atas Tanah terhadap Peningkatan Akses 

Permodalan‖.  




