
BAB I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Wilayah Negara Republik Indonesia sebagian besar (75%) adalah berupa 

perairan dan Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia mengandung sumber daya ikan yang 

sangat potensial dan penting arti dan peranannya, untuk itu perlu diusahakan dan 

dimanfaatkan semaksimal mungkin potensi kelautan yang ada dalam wilayah laut 

tersebut untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat perikanan 

khususnya dan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya. Untuk dapat me~ngkatkan 

pemanfaatan sumber daya tersebut perlu adanya pengembangan perikanan, khususnya 

usaha penangkapan ikan di laut. Usaha iN diarahkan kepada kegiatan perikanan 

pantai, perikanan lepas pantai dan perikanan samudera. Pengembangan perikanan 

pantai ditujukan agar nelayan secara bertahap dan profesional mengalihkan daerah 
0 

operasinya dari perairan pantai yang sudah padat tangkap menuju perairan potensial 

melalui diversilikasi maupun modifikasi alat tangkap, motorisasi dan perbaikan metode 

penangkapannya. 

Sejalan dengan adanya reformasi di segala bidang sekarang ini, kesadaran akan 

pemanfaatan sumber daya kelautan semakin tinggi. Salah satu bukti keseriusan 

Pemerintah tentang pentingnya sumber daya kelautan ini adalah dengan dibentuknya 

Departemen Kelautan dan Perikanan, yang diharapkan dapat melakukan pengelolaan 

sumber daya ikan secara lebih optimal. Dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber 

daya laut perlu dilakukan 'dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadiian dan 



pemerataan dalam pemanfaatan, dengan mengutamakan kesejateraan para pelaku 

usaha perikanan dalam kal ini para nelayan dan petani ikan. Hal yang utama juga 

adalah terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Pasal33 Undang- 

undang Dasar 1945 menentukan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besamya bagi kmakmera? 

rakyat. Ketentuan ini merupakan landasan konstitusional dan sekaligus arah bagi 

pengaturan berbagai ha1 yang berkaitan dengan sumber daya ikan. 

Sumber daya ikan memang mempunyai daya pulih kembali (renewable), 

walaupun hal ini tidak berarti tak terbatas. Oleh karena itu apabila pemanfaatannya 

dilakukan dengan menentang kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya ikan, misalnya 

sampai melebihi potensi yang ada, atau menggunakan alat yang dapat merusak sumber 

daya ikan dan lingkungan, tentu akan berakibat kepunahan. 

Terbitnya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan 

Undang-Undang No. 34 tahun. 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus 

Ibukota Negara Republik Indonesia, bagi Pemerintah DKI Jakarta mempunyai arti 

yang strategis karena adanya dua ha1 barn yang tidak diatur dalam Undang-undang 

sebelumnya yaitu No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah Daerah. 

Pertama kewenangan Pemda menjadi lebih luas yaitu mempunyai kewenangan tidak 

hanya di wilayah daratan, tetapi juga di laut 12 mil yang diukur dari garis pantai saat 

pasang sumt terendah. Dengan adanya otonomi daerah, DKI Jakarta mempunyai luas 

lautnya sebesar 6.997,6 &, yang memili  potensi lestari laut Jakarta sebesar 35.000 

ton per tahun dan pada saat ini baru dimanfaatkan sebesar 25%. (Dinas Perikanan DKI 



Jakarta, 2000). 

Dengan adanya penambahan kewenangan dalam penge!olaan sumber daya 

kelautan, maka potensi yang diiliki perlu untuk dioptimalkan ddam upaya 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta. Pada saat ini kebutuhan ikan 

penduduk DKI Jakarta cukup tinggi, kebutuhan ikan DKI Jakarta selain untuk 

memenuhi kebutuhan pangan penduduk DKI Jakarta juga untuk memenuhi kebutuhan 

ekspor. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar, DKI Jakarta merupakan potensi 

dalam pemasaran produk hasil perikanan. Pada tahun 1999 dengan jumlah penduduk 

DKI Jakarta kurang lebii 10 juta jiwa, tingkat konsumsi ikan penduduk DKI Jakarta 

sebesar 21,81 kg per kapita per tahun atau sebesar 213.738.000 kg, dan ekspor hasil 

perikanan DKI Jakarta pada tahun 1999 mencapai 28.748.340 kg, sehingga 

kebutuhan secara keseluruhan akan produksi hasil perikanan untuk DKI Jakarta adalah 

sebesar 242.486.340 kg per tahun. @inas Perikanan DKI Jakarta. 2000). 

Besarnya kebutuhan ikan masyarakat DKI Jakarta belum dapat dipenuhi 

seluruhnya oleh produksi lokal, sehingga kekurangan ikan masih banyak didatangkan 

dari luar daerah. Pada tahun 1999 produksi ikan DKI Jakarta adalah sebesar 

95.710.070 kg terdiri dari 98,86 % hasil tangkapan ikan di laut dan 1,04 % hasil dari 

budidaya air tawar. Kontribusi produksi lokal terhadap seluruh kebutuhan ikan DKI 

Jakarta baru mencapai 39,47 % dan selebihnya masih dimanfaatkan oleh para nelayan 

dari luar DKI Jakarta. (Dimas Perikanan DKI Jakarta, 1999). 

Melihat potensi dan kondisi daerab, pemerintah DKI Jakarta perlu 

mempertimbangkan pemanfaatan potensi laut yang ada. Pada tahun 2000 masyarakat 



Jakarta yang memanfaatkan laut secara langsung dengan bekerja sebagai nelayar, 

bejurnlah 21.491 kepala keluarga berdomisili di beberapa tempat pesisir Jakarta 

Utara, dengan armada penangkapan sebesar 4.174 unit.@inas Perikanan DKI Jakarta, 

2000). Armada perikanan di DKI Jakarta sebesar 60,77 % adalah armada perikanan 

tradisional dan kecil dengan menggunakan penggerak layar dan motor tempel, 

sehingga daeran penangkapamya terbatas Hal ini kurang mendukung untuk 

peningkatan produksi perikanan DKI Jakarta. Keadaan kondisi sosial ekonomi para 

nelayan tradisional di DKI Jakarta tertinggal bila dibandingkan dengan kondisi 

masyarakat DKI Jakarta laimya. Banyak faktor yang menyebabkan kondisi para 

nelayan tersebut tertinggal dari masyarakat Jakarta laimya. Berkaitan dengan masalah 

tersebut, maka untuk menganalisa berbagai masalah pengembangan usaha para nelayan 

yaitu penangkapan ikan di DKI Jakarta diperlukan suatu kajian yang mendalam 

mengenai faktor-faktor apa saja yang berkaitan erat dengan upaya peningkatan 

produksi dan usaha penangkapan ikan 

B. Identifikasi masalah 

Peningkatan kualitas hidup nelayan merupakan pehasalahan utama dalam 

pembangunan perikanan di DKI Jakarta, yang terus diupayakan pemecahan 

permasalahannya. Upaya pemecahan permasalahan tersebut tidak mudah, karena 

banyak faktor yang saling terkait dan saling mempengaruhi, baik dari segi teknis, 

sosial ekonomis dan finansial. Dari kondisi yang ada di lapangan hasil pengamatan 

pendahuluan diidentiiikasi beberapa permasalahan sebagai berikut : 



1. Pertumbuhan penduduk Jakarta yang terus meningkat mengakibatkan makin 

meningkatnya kebutuhan konsumsi bahan pangan termasuk ikan. 

2. Pertumbuhan dan pendapatan rata-rata penduduk Jakarta yang cukup tinggi 

berdampak terhadap tuntutan kualitas makanan yang dikonsumsi juga semakin 

meningkat. 

3. Adanya era globalisasi dan otonomi daerah menghamskan kesiapan yang lebih 

tinggi dalam menghadapi persaingan, baik didalam iptek, suniber daya manusia, 

maupun kualitas mutu hasil produksi. 

4. Para nelayan belum menggunakan alat tangkap yang efektif dan efisien dalam 

melaksanakan kegiatan usaha penangkapan. 

5. Kualitas armada penangkapan masih tradisional dan permodalan usaha masih 

terbatas. 

6 .  Kualitas hidup para nelayan DKI Jakarta masih tertinggal dibandingkan dengan 

masyarakat DKI Jakarta lainnya. 

C. Perumusan masalah 

Kegiatan perikanan di DKI Jakarta mempunyai peran yang cukup penting 

dalam mendukung perekonomian kota Jakarta. Dengan sarana pelabuhan dan armada 

perikanan yang ada dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan 

memberikan lapangan keja bagi sebagian penduduk kota Jzkarta. Pada tahun 2000 

terdapat sebanyak 21.491 mmah tangga perikanan yang menggantungkan hidupnya 

berusaha sebagai nelayan, walaupun kehidupannya masih tertinggal dibandingkan 



dengan penduduk kota Jakarta laimya mereka tetap memilih hidup sebagai nelayan 

sebagai usaha pokoknya. 

Dilihat dari potensi permintaan akan ikan yang cukup besar, maka pemasaran 

ikan di DKI Jakarta mempakan potensi pasar yang dapat dimanfaatkan oleh para 

nelayan DKI Jakarta. Namun peluang tersebut belum dapat sepenuhnya dimanfaatkan 

oleh para nelayan DKI Jakarta, baik segi produksi maupun kesejahteraan para nelayan 

belum dapat memenuhi harapan. 

Untuk memenuhi kebutuhan ikan penduduk DKI Jakarta dan kondisi usaha 

penangkapan ikan di DKI Jakarta maka mmusan masalahnya adalah : 

a. Faktor-faktor apa saja yang dominan mempengaruhi usaha penangkapan ikan dili- 

hat dari aspek Teknis, Sosial ekonomis dan finansial. 

b. Strategi dan kebijakan apa saja yang dapat diterapkan untuk meningkatkan usaha 

penangkapan ikan di DKI Jakarta. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi usaha penangkapan ikan. 

2. Memmuskan strategi peningkatan usaha penangkapan ikan. 

E. Kegunaan hasil penelitian 

Hasil penelitian diarapkan dapat rnemberikan hasil dan manfaat khususnya bagi 

penulis dan masyarakat nelayan serta instansi terkait lainnya dan upaya pemberdayaan 



usaha para nelayan meliputi : 

1. Memberikan masukan mengenai faktor-faktor pokok belum optimalnya produksi 

dan pendapatan para nelayan. 

2. Memberikan informasi upaya peningkatan usaha penangkapan ikan dan 

pemberdayaan para nelayan. 

3. Merupakan tambahan pengalaman dan ilmu bagi penuiis dalam mempelajari 

berbagai aspek dalam peningkatan usaha penangkapan ikan. 

F. Ruang lingkup penelitian 

Dalam memberikan arah yang lebih mendalam pada penelitian ini, maka perlu 

adanya batasan ruang lingkup yang menjadi bahan kajian penelitian yaitu meliputi 

beberapa ha1 : 

1. Penelitian dilakukan terhadap usaha penangkapan ikan nelayan DKI Jakarta yang 

skala usahanya kecil dan menengah. 

2. Penelitian difokuskan pada masalah produksi dan usaha penangkapan ikan 

dianalisa dari aspek teknis, aspek sosial ekonomi dan aspek finansial. 

3. Lingkup kajian merupakan pendapat para pakar dan praktisi yang merupakan 

aktorlpelaku yang terlibat langsung, ataupun tidak langsung dalam kegiatan usaha 

penangkapan ikan. 




