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ANALISIS STOK SUMBERDAYA IKAN  

SEBAGAI UPAYA MENDUKUNG PENGENTASAN KEMISKINAN 

NELAYAN KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

 

Oleh 

 

 

PHILOSOFIA AMELA 

 

 

Potensi sumberdaya ikan di Teluk Lampung dapat diandalkan menjadi sumber 

kehidupan dan penghidupan nelayan Kota Bandar Lampung bila dikelola secara 

optimal dan berkelanjutan.  Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menentukan status 

stok sumberdaya ikan di Teluk Lampung; (2) menentukan faktor-faktor penyebab 

rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan; dan (3) merencanakan prioritas 

kebijakan pengentasan kemiskinan nelayan Kota Bandar Lampung berdasarkan 

status stok sumberdaya ikan.  Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.  

Analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian (1) menggunakan 

analisis surplus produksi dengan Model Schaefer; tujuan (2) menggunakan 

analisis deskriptif; dan tujuan (3) menggunakan Analitical Hierarchy Process.  

Responden sebanyak seratus nelayan, dipilih secara acak sederhana.  Hasil 

penelitian menunjukkan: (1) status pemanfaatan sumberdaya ikan di Teluk 

Lampung jenis ikan pelagis kecil, pelagis besar, binatang kulit lunak (cumi dan 

kerang), ikan cucut dan pari belum optimal (underfishing), jenis ikan demersal 

pada status moderate dan binatang kulit keras (udang dan kepiting) telah 

mengalami tangkap lebih (overfishing); (2) jumlah nelayan responden yang 

berstatus miskin sebanyak 67%.  Penyebab kemiskinan nelayan di Kota Bandar 

Lampung dikelompokkan menjadi: (a) aspek alamiah meliputi kerusakan 

ekosistem mangrove dan terumbu karang; (b) aspek kultural meliputi rendahnya 

tingkat pendidikan dan keterampilan selain melaut, tidak memiliki pekerjaan 

sampingan dan rendahnya etos kerja nelayan responden; (c) aspek struktural 

meliputi sulitnya mendapatkan modal dan biaya hidup,  kondisi fasilitas handling 

dan processing hasil tangkapan kurang memadai, lingkungan pemukiman nelayan 

secara umum tidak teratur dan kumuh, dan terbatasnya sumber air bersih; (3) 

prioritas kebijakan penanggulangan kemiskinan berupa modernisasi armada dan 

penataan jumlah armada, peningkatan SDM nelayan, regulasi (perda zonasi), dan 

pegendalian pencemaran lingkungan laut. 
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The marine fisheries resources potential in Lampung Bay can be reliable for life 

and livelihood of  fishermen in Bandar Lampung if managed optimally and 

sustainably.  This research is intended to: (1) determine the state of marine 

fisheries resource utilization in the marine water area of Lampung Bay; (2) 

identify factors which cause problems related to fisherman poverty; and (3) 

formulate a government priority policies that make fishermen prosperous based on 

state of marine fisheries resource utilization.  This research used quantitative 

methods.  The analyses had used to answer the first goal (1) Surplus Production 

Methode with Schaefer Model; second goal (2) descriptive analysis; third goal (3) 

the Analitical Hierachy Process.  The number of respondents are a hundred 

fishermen determined with simple random sampling.  The results of this research 

demonstrate that (1) the status of small pelagic fish, large pelagic, mollusca (squid 

and shellfish), shark and rayfish species have been underfished, demersal fish has 

been moderate exploited, and crustacean (shrimp and crab) has already been 

overfished; (2) as many as 67% respondents are poor status.  The causes of 

fishermen poverty in Bandar Lampung are grouped into: (a) natural aspect include 

quality of mangrove and coral reef ecosystems; (b) cultural aspect include the low 

level education, less skills, has no side job other than fishing, and low passions; 

(c) stuctural aspect include the difficulty of obtaining capital and living costs, 

insufficient facilities for handling and processing of catching, generalized messy 

and slum environment, and limited sources of clean water; (3) the policy priorities 

supporting the poverty reduction of the fishermen are catching fleet modernization 

and arrangement, fishermen capacities improvement, zoning regulation, and 

pollution control. 

 

 

 

 

Key words: stock, poverty, fishermen 



 

 

 

 

 

ANALISIS STOK SUMBERDAYA IKAN  

SEBAGAI UPAYA MENDUKUNG PENGENTASAN 

KEMISKINAN NELAYAN KOTA BANDAR LAMPUNG  

 

 

 

 
Oleh 

 

PHILOSOFIA AMELA
 

 

 

 

Tesis 

 

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar 

MAGISTER SAINS 

 

pada 

 

Program Studi Manajemen Sumberdaya Alam  

Program Pascasarjana Universitas Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBERDAYA ALAM 

PROGRAM PASCASARJANA 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG  

2017 







 



 

 

 

 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 12 November 1984 sebagai anak 

pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak M. Amin, S.H., M.M. dan Ibu Dra. 

Milyard Karyus, M.M.  

Tahun 2000-2003 penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Umum 

Al-Kautsar Bandar Lampung.  Pada tahun 2003 penulis diterima sebagai mahasiswa 

Institut Pertanian Bogor, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Departemen Ilmu 

dan Teknologi Kelautan, Program Studi Ilmu Kelautan. Penulis menyelesaikan 

program sarjana pada tahun 2008. 

Pada tahun 2012 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Manajemen 

Sumberdaya Alam Program Pascasarjana Universitas Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

Segala puji bagi Allah atas segala karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

tesis ini.  Tesis ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar 

gelar Magister Sains pada Program Studi Manajemen Sumberdaya Alam, Universitas 

Lampung. 

Penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak dalam penyusunan tesis.  

Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Bapak, Ibu, Suami, Ananda, dan Adik-Adik serta keluarga atas cinta, doa, dan 

dukungan.  

2. Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S. selaku ketua komisi pembimbing yang telah 

memberikan waktu, bimbingan, saran, dan motivasi. 

3. Dr. Ir. Abdullah Aman Damai, M.Si. selaku komisi pembimbing atas waktu, 

bimbingan, masukan, dan arahan. 

4. Prof. Dr. Ir. Muhajir Utomo, M.Sc. selaku pembahas dan penguji atas koreksi dan 

arahan yang diberikan. 

5. Bapak Dr. Ir. Zainal Abidin, M.E.S., selaku Ketua Program Studi Manajemen 

Sumberdaya Alam. 



6. Dinas Kelautan dan Prikanan Provinsi Lampung yang telah memfasilitasi data 

yang digunakan pada penelitian ini. 

7. Rekan-rekan satu angkatan Program Studi Manajemen Sumberdaya Alam (Mas 

Udi, Zamroni, Lia, Sri, Fredy), atas kebersamaan dan support selama menjalani 

perkuliahan. 

8. Semua pihak yang turut memberikan masukan dan bantuan untuk penelitian ini.  

Penulis mengharapkan masukan dan saran yang bersifat membangun untuk tesis ini 

demi perbaikan yang akan datang.  Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

semua pihak dan bagi ilmu pengetahuan. 

 

Bandar Lampung,    Juli 2017 

 

Philosofia Amela 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DAFTAR ISI 

       Halaman  

DAFTAR TABEL     

DAFTAR GAMBAR      

DAFTAR RINGKASAN 

I. PENDAHULUAN      ..........................................................................  1 

1.1. Latar belakang      ...........................................................................  1   

1.2. Perumusan Masalah      ..................................................................  3  

1.3. Tujuan Penelitian      ......................................................................  5 

II. TINJAUAN PUSTAKA      .................................................................  6 

2.1. Sumberdaya Ikan      ......................................................................  6 

2.2. Ekosistem Pesisir Sebagai Penunjang Sumberdaya Ikan      ..........  11 

2.3. Kegiatan Ekonomi Nelayan      ......................................................  14 

2.4. Kemiskinan Nelayan      .................................................................  16 

2.5. Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan      ...................  20  

III. METODE PENELITIAN      ..............................................................  28
 

 3.1. Kerangka Pendekatan Masalah      .................................................  28 

 3.2. Waktu dan Lokasi Penelitian      ....................................................  29 

 3.3. Alat dan Bahan      ..........................................................................  31 

 3.4. Metode Penelitian      .....................................................................  31 

  3.4.1. Responden dan Metode Pengumpulan Data      ...................  31 

         3.4.2. Metode Pengolahan dan Analisis Data       ..........................  32 

   3.4.2.1. Status Stok Sumberdaya Ikan      ...........................  32 

                 3.4.2.2. Tingkat Kesejahteraan Nelayan      ........................  36 

  3.4.2.3. Faktor Penyebab Utama dan Alternatif 

   Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan         ......  37                              

  

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN      ......................................................  41 

 4.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian      ........................................  41 

  4.1.1. Letak Geografi dan Administrasi, serta Demografi      .......  41 

  4.1.2. Kondisi Hidro-Oseanografi      ............................................  41 

 4.2. Status Stok Sumberdaya Ikan di Teluk Lampung  

        Kota Bandar Lampung        ............................................................  46 

  4.2.1. Status Stok Sumberdaya Ikan Berdasarkan Kelompok 

  Ikan  ....................................................................................       50 

 



 

 

 4.3. Aspek Alamiah, Kultural, dan Struktural yang  

     Mempengaruhi Kemiskinan Nelayan        .....................................  74 

  4.3.1. Tingkat Kesejahteraan Nelayan     .......................................  75 

  4.3.2. Kemiskinan Alamiah     .......................................................  82 

   4.3.2.1. Kualitas Air Laut   ..................................................  83 

   4.3.2.2. Kondisi Ekosistem Mangrove, Terumbu  

   Karang, dan Padang Lamun      .............................  88 

 4.3.3. Kemiskinan Kultural     .......................................................  90 

 4.3.4. Kemiskinan Struktural     .....................................................  98 

 4.4. Keterkaitan Aspek Alamiah, Kultural, Struktural, dan     

 Pengaruhnya Terhadap Kemiskinan Nelayan     ...........................  109 

4.5. Faktor Penyebab Utama dan Alternatif Kebijakan 

 Penanggulangan Kemiskinan Nelayan      .....................................  113 

 4.6. Pengelolaan Sumberdaya Ikan yang Berkelanjutan       .................  122 

4.6.1. Pengelolaan Sumberdaya Ikan berdasarkan Status   

                  Kurang Tangkap      .............................................................  125 

4.6.2. Pengelolaan Sumberdaya Ikan berdasarkan Status   

                  Tangkap Lebih      ...............................................................  126 

4.6.3. Pengelolaan Sumberdaya Ikan berdasarkan Status   

                  Moderate      ........................................................................  129 

4.7. Upaya Pemerintah Mendukung Peningkatan Kesejahteraan 

 Nelayan Kota Bandar Lampung     ................................................  131 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN      ......................................................  135 

 5.1. Kesimpulan      ...............................................................................  135 

 5.2. Saran      .........................................................................................  136 

 

DAFTAR PUSTAKA      

LAMPIRAN      

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DAFTAR TABEL 

       Halaman 

1. Data Penerima Program Penanggulangan Kemiskinan      ...................  19 

2. Skala Perbandingan Berpasangan dalam AHP      ................................  38 

3. Profil Pakar         ...................................................................................  40 

4. Luas Wilayah Daratan Wilayah Pesisir Teluk Lampung      .................  41 

5. Luas Wilayah Perairan Wilayah Pesisir Teluk Lampung      ................  44 

6. Jumlah Alat Tangkap Ikan yang Beroperasi di Teluk Lampung 

 Kota Bandar Lampung Tahun 2014      .................................................  49 

7. Status Stok Sumberdaya Ikan Berdasarkan Kelompok Ikan    .............  51 

8. Jenis-Jenis Kelompok Ikan Demersal di Teluk Lampung yang  

Didaratkan di Kota Bandar Lampung     ...............................................  53 

9. Produksi, Upaya (Effort) dan CPUE Ikan Demersal  

di Teluk Lampung Bandar Lampung yang Didaratkan  

di Kota Bandar Lampung         ..............................................................  53 

10.  Nilai MSY Sumberdaya Ikan Demersal di Teluk Lampung yang  

Didaratkan di Kota Bandar Lampung berdasarkan  

Model Schaefer         .............................................................................  57 

11. Jenis-Jenis Kelompok Ikan Pelagis Kecil di Teluk Lampung yang  

Didaratkan di Kota Bandar Lampung     ...............................................  57 

12. Produksi, Upaya (Effort) dan CPUE Ikan Pelagis Kecil  

di Teluk Lampung Bandar Lampung yang Didaratkan  

di Kota Bandar Lampung         ..............................................................  58 

13. Jenis-Jenis Kelompok Ikan Pelagis Besar di Teluk Lampung yang  

Didaratkan di Kota Bandar Lampung     ...............................................  61 

14. Produksi, Upaya (Effort) dan CPUE Ikan Pelagis Besar  

di Teluk Lampung Bandar Lampung yang Didaratkan  

di Kota Bandar Lampung         ..............................................................  61 

15. Produksi, Upaya (Effort) dan CPUE Binatang Kulit Keras  

(Udang dan Kepiting) di Teluk Lampung Bandar Lampung  

yang Didaratkan di Kota Bandar Lampung         ..................................  64 

16. Nilai MSY Sumberdaya Binatang Kulit Keras (Udang dan Kepiting) 

di Teluk Lampung yang Didaratkan di Kota Bandar Lampung  

berdasarkan Model Schaefer         .........................................................  68 

17. Produksi, Upaya (Effort) dan CPUE Binatang Kulit Lunak  

(Cumi dan Kerang) di Teluk Lampung Bandar Lampung  

yang Didaratkan di Kota Bandar Lampung         ..................................  68 

18. Nilai MSY Sumberdaya Binatang Kulit Lunak (Cumi dan Kerang) 

di Teluk Lampung yang Didaratkan di Kota Bandar Lampung  

berdasarkan Model Schaefer         .........................................................  71 

 

 



 

 

19. Produksi, Upaya (Effort) dan CPUE Ikan Cucut dan Pari 

di Teluk Lampung Bandar Lampung  yang Didaratkan  

di Kota Bandar Lampung         ..............................................................  71 

20. Nilai MSY Sumberdaya CPUE Ikan Cucut dan Pari di Teluk 

Lampung yang Didaratkan di Kota Bandar Lampung  

berdasarkan Model Schaefer         .........................................................  73 

21. Pendapatan dan Pengeluaran Keluarga Nelayan Responden         ........  77 

22. Pendapatan dan Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Nelayan 

 Responden         .....................................................................................  78 

23. Status Kesejahteraan Nelayan Responden Berdasarkan Garis 

 Kemiskinan (GK)         ..........................................................................  79 

24. Kualitas Air Teluk Lampung      ...........................................................  83 

25. Daftar Lokasi Reklamasi di Teluk Lampung      ...................................  85 

26. Hubungan Antara Tingkat Pendidikan dengan Status  

 Kemiskinan         ...................................................................................  92 

27. Hubungan Antara Tingkat Pendidikan dengan Motivasi  

 Nelayan       ...........................................................................................  94 

28. Persepsi Nelayan Responden Terhadap Sarana dan Prasarana  

Pendukung Perikanan Tangkap di Kota Bandar Lampung         ...........  102 

29. Tingkat Kepentingan/Prioritas Aspek/Penyebab Kemiskinan  

Nelayan Kota Bandar Lampung serta Faktor dan Alternatif  

Kebijakan Menurut Responden         .....................................................  115 

30. Matriks Korelasi Status Stok Sumberdaya Ikan, Sebab, Akibat,  

 dan Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan      ..........................  124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

       Halaman 

1. Kerangka Perumusan Masalah     .........................................................  4 

2. Lokasi Pembagian WPPNRI     .............................................................  9 

3. Model Teoritis Hubungan Antara Status Stok SDI dan Tingkat  

 Kesejahteraan Nelayan     .....................................................................  27 

4. Model Operasional Hubungan Antara Status Stok SDI dan Tingkat  

 Kesejahteraan Nelayan       ...................................................................  29 

5. Peta Lokasi Penelitian      ......................................................................  30 

6.  Produksi Ikan di Kota Bandar Lampung Periode  

 Tahun 2010-2014   ................................................................................  47 

7. Jumlah Trip/Alat Tangkap Periode Tahun 2010-2014      ....................  48 

8.   Komposisi Tangkapan Ikan di Teluk Lampung yang didaratkan di 

 Kota Bandar Lampung      .....................................................................  50 

9. Grafik Hubungan Produksi dan Upaya (Effort) Ikan Demersal di  

 Teluk Lampung yang Didaratkan di Kota Bandar Lampung      ..........  55 

10. Grafik Hubungan CPUE dan Upaya (Effort) Ikan Demersal di  

 Teluk Lampung yang Didaratkan di Kota Bandar Lampung      ..........  55 

11. Grafik Hubungan Produksi dan Upaya (Effort) Ikan Pelagis Kecil 

 di Teluk Lampung yang Didaratkan di Kota Bandar Lampung      ......  59 

12. Grafik Hubungan CPUE dan Upaya (Effort) Ikan Pelagis Kecil di  

 Teluk Lampung yang Didaratkan di Kota Bandar Lampung      ..........  59 

13. Grafik Hubungan Produksi dan Upaya (Effort) Ikan Pelagis Besar 

 di Teluk Lampung yang Didaratkan di Kota Bandar Lampung      ......  62 

14. Grafik Hubungan CPUE dan Upaya (Effort) Ikan Pelagis Kecil di  

 Teluk Lampung yang Didaratkan di Kota Bandar Lampung      ..........  63 

15. Grafik Hubungan Produksi dan Upaya (Effort) Binatang Kulit 

 Keras (Udang dan Kepiting) di Teluk Lampung yang Didaratkan  

 di Kota Bandar Lampung      .................................................................  65 

16. Grafik Hubungan CPUE dan Upaya (Effort) Binatang Kulit 

 Keras (Udang dan Kepiting) di Teluk Lampung yang Didaratkan  

 di Kota Bandar Lampung      .................................................................  66 

17. Grafik Hubungan Produksi dan Upaya (Effort) Binatang Kulit 

 Lunak (Cumi dan Kerang) di Teluk Lampung yang Didaratkan  

 di Kota Bandar Lampung      .................................................................  69 

18. Grafik Hubungan CPUE dan Upaya (Effort) Binatang Kulit 

 Lunak (Cumi dan Kerang) di Teluk Lampung yang Didaratkan  

 di Kota Bandar Lampung      .................................................................  70 

19. Grafik Hubungan Produksi dan Upaya (Effort) Ikan Cucut dan 

 Pari di Teluk Lampung yang Didaratkan di  

 Kota Bandar Lampung    .......................................................................  72 

 



 

 

20. Grafik Hubungan CPUE dan Upaya (Effort) Ikan Cucut dan Pari  

 di Teluk Lampung yang Didaratkan di Kota Bandar Lampung      ......  72 

21. Karakteristik Responden Berdasarkan Kelompok Umur      .................  75 

22. Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan 

      Keluarga      ...........................................................................................  76 

23. Status Kesejahteraan Nelayan Responden Berdasarkan  

      Garis Kemiskinan (GK)      ...................................................................  79 

24. Status Nelayan Responden Berdasarkan Kepemilikan Kapal     ..........  80 

25. Sistem Bagi Hasil Nelayan Responden dengan Pemilik Modal      ......  82 

26. Pendidikan Terakhir Nelayan Responden      ........................................  91 

27. Etos Kerja/Kesediaan Nelayan Responden Melakukan Pekerjaan    

 Lain/Pindah ke Daerah Lain       ...........................................................   93  

28. Penguasaan Nelayan Responden Terhadap Keterampilan Lain  

 Selain Melaut      ...................................................................................  95 

29. Penguasaan Nelayan Responden yang Ber-Status Miskin Terhadap  

 Keterampilan Lain Selain Melaut      ....................................................  95 

30. Jumlah Nelayan Responden yang Memiliki Pekerjaan  

 Sampingan      .......................................................................................  96 

31. Jumlah Nelayan Responden yang Ber-Status Miskin yang  

 Memiliki Pekerjaan Sampingan      .......................................................  96 

32. Keinginan Menabung Nelayan Responden      ......................................  97 

33. Pekerjaan Sampingan Nelayan Responden Saat Tidak Melaut      .......  97 

34. Nelayan Responden yang Berhubungan dengan Bank  

 Perkreditan      .......................................................................................  98 

35. Nelayan Responden yang Berhubungan dengan Koperasi       .............  99 

36. Asal Pinjaman Modal/Biaya Hidup Nelayan Responden      ................  100 

37. Asal Pinjaman Modal/Biaya Hidup Nelayan Responden    

 yang Ber-Status Miskin      ....................................................................  100 

38. Kondisi Lingkungan Pemukiman Nelayan      ......................................  106 

39. Kondisi Tempat Tinggal Nelayan Responden      .................................  107 

40. Keterkaitan Aspek Alamiah, Kultural, dan Struktural, serta  

 Pengaruhnya Terhadap Kemiskinan Nelayan      ..................................  110 

41. Hirarki untuk Menentukan Alternatif  Kebijakan  

 Penanggulangan Kemiskinan Nelayan Kota Bandar Lampung      .......  114 

42. Pengelolaan Sumberdaya Ikan Berdasarkan Kondisi  

 Eksisting      ...........................................................................................  131 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR RINGKASAN 

 
ABK : Anak Buah Kapal  

AHP  : Analytical Hierarchy Process 

APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Bapedalda : Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah 

BIG : Badan Informasi Geospasial 

BPS : Badan Pusat Statistik 

BOD : Biological Oxygen Demand 

Bosda : Bantuan Operasional Sekolah Daerah 

CCRF : Code of Conduct for Responsible Fisheries 

COD : Chemical Oxygen Demand 

CPUE : Catch per Unit Effort  

Diklatluh : Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan 

DO : Dissolved Oxygen 

DKP : Dinas Kelautan Perikanan 

FAO : Food and Agriculture Organization 

Fopt : Effort optimum/Upaya optimal Penangkapan 

FPI : Fishing Power Indeks 

GK  : Garis Kemiskinan 

GT  : Gross Tonnage 

IUU Fishing : Ilegal Unreported and Unregulated Fishing 

IDT : Inpres Desa Tertinggal 

JPS : Jaring Pengaman Sosial 

JTB : Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan 

KJA : Keramba Jaring Apung 

KKP : Kementerian Kelautan Perikanan 

KTNA : Kelompok Tani Nelayan Andalan 

PEMP : Pemberdayaan Masyarakat Pesisir 

PKSPL IPB : Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB  

PNPM : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

PPP : Pelabuhan Perikanan Pantai 

PUPTSK : Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil 

PUMP : Program Pengembangan Usaha Mina Perdesaan 

Renstra : Rencana Stategis 

MCK : Mandi Cuci Kakus 

MDGs  : Millenium Development Goals 

MSY  : Maksimum Sustainable Yield  

NKRI  : Negara Kesatuan Republik Indonesia 

PDAM  : Perusahaan Daerah Air Minum 

P3DT  : Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal 

PPK  : Program Pengembangan Kecamatan 

RKP  : Rencana Kerja Pemerintah 

SDI  : Sumber Daya Ikan 

SDM  : Sumber Daya Manusia 

SK  : Surat Keputusan 



TAC   : Total Allowable Catch 

TPI  : Tempat Pemasaran Ikan 

TSS  : Total Suspended Solid 

WPP  : Wilayah Pengelolaan Perikanan 

WPPNRI  : Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 

ZEE  : Zona Eksklusif Ekonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Salah satu prioritas nasional pemerintah saat ini adalah mewujudkan Indonesia 

menjadi poros maritim dunia, hal tersebut disampaikan pada Musrenbangnas 2017 

dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah/RKP 2018.  Poros maritim 

sangat terkait dengan potensi sumberdaya laut yang melimpah yang dapat 

ditransformasi menjadi sumber kemajuan dan kemakmuran bangsa melalui 

berbagai sektor seperti perikanan tangkap dan budidaya, industri pengolahan hasil 

perikanan, bioteknologi kelautan pertambangan dan energi, pesisir dan pulau-

pulau kecil.  Dengan demikian, sektor perikanan yang pastinya tidak lepas dari 

kehidupan nelayan perlu mendapat perhatian khusus yaitu dalam hal kesejahteraan 

nelayan serta dalam hal pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan.   

Sumberdaya ikan di Teluk Lampung Kota Bandar Lampung memiliki potensi 

yang besar untuk berperan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.  Produksi 

perikanan Provinsi Lampung dari perikanan tangkap didominasi oleh hasil 

tangkapan perikanan laut atau 96,63% dan sisanya 3,37% dari perairan umum.  

Potensi perikanan tangkap diperkirakan lebih dari 380.000 ton/tahun namun dari 

potensi tersebut jumlah produksi baru mencapai 159.572,51 ton.  Untuk Kota 
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Bandar Lampung sendiri, produksi perikanan tangkap pada tahun 2014 mencapai 

27.000 ton (DKP Provinsi Lampung, 2014). 

Gambaran kemiskinan nelayan di pesisir Kota Bandar Lampung dipaparkan pada 

Renstra Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung (2010), dan Penataan Kawasan 

Pesisir Kota Bandar Lampung (2010).  Dokumen tersebut merupakan hasil 

kerjasama antara Pemerintah Kota Bandar Lampung, Pemerintah Provinsi 

Lampung, dan Departemen Kelautan dan Perikanan.  Kedua dokumen tersebut 

menggambarkan bahwa telah terjadi kemiskinan struktural masyarakat pesisir 

karena jumlah keluarga miskin meningkat, hasil laut semakin menurun, serta 

kawasan kumuh meningkat.  Selain merupakan ibukota provinsi, Bandar 

Lampung juga merupakan kota terpadat di provinsi ini.  Kawasan pesisir Kota 

Bandar Lampung merupakan kawasan yang dikategorikan Pemerintah Kota 

Bandar Lampung sebagai kantong kemiskinan kota Bandar Lampung.  Pomanto 

dalam Kagungan (2010) menyatakan bahwa salah satu permasalahan besar yang 

membayangi penataan pesisir Bandar Lampung adalah kemiskinan struktural pada 

mayoritas penduduk di sepanjang pesisir Teluk Lampung. 

Kemiskinan yang melanda kehidupan nelayan tidak hanya berkaitan dengan 

kondisi alam (angin, gelombang laut, dan stok ikan yang bersifat musiman).  

Banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan dalam kehidupan masyarakat 

nelayan.  Over ekploitasi sumberdaya ikan, kerusakan ekosistem pesisir, 

penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, rendahnya kualitas 

sumberdaya manusia, terbatasnya akses modal, rendahnya pendidikan, kurangnya 

sarana penunjang, buruknya mekanisme pasar, lamanya transfer teknologi, 

lemahnya penengakan hukum, dan beberapa faktor lain yang menyebabkan 
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kemiskinan nelayan.  Berbagai faktor tersebut yang kemudian akan dikaji untuk 

mengetahui faktor dominan yang sangat berkaitan dengan kemiskinan nelayan.  

Sehingga, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam 

penyusunan dan implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan nelayan Kota 

Bandar Lampung. 

1.2. Perumusan Masalah  

Taraf hidup masyarakat pesisir yang sebagian besar adalah nelayan sampai saat ini 

masih rendah, pendapatan tidak menentu (sangat tergantung pada musim ikan), 

kebanyakan masih memakai peralatan tradisional, pendidikan dan keterampilan 

yang rendah, dan masih sukar menjauhkan diri dari perilaku malas.  Mereka hidup 

di kawasan pesisir dan sangat dipengaruhi oleh kondisi dan dinamika angin, 

gelombang, arus laut, dan ketersediaan stok ikan yang bersifat musiman sehingga 

aktivitas penangkapan ikan tidak berlangsung sepanjang tahun.  

Banyak faktor yang menyebabkan mayoritas nelayan di Indonesia masih terlilit 

derita kemiskinan.  Menurut Dahuri (2012), akar kemiskinan nelayan dapat 

dikelompokkan menjadi tiga faktor: (1) faktor alamiah dan teknis, yaitu 

kemiskinan yang dapat terjadi karena faktor seperti kondisi habitat, stok ikan, 

tingkat pencemaran, sistem bagi hasil, pasar, harga bahan bakar solar, sarana dan 

prasarana saat melaut dan lain-lain, (2) faktor kultural, yaitu kemiskinan karena 

faktor etos kerja atau kebiasaan seperti malas, boros, konsumtif, dan faktor tingkat 

pendidikan, (3) faktor struktural yakni kemiskinan yang disebabkan karena 

kebijakan dan program pemerintah yang tidak kondusif bagi kemajuan dan 

kesejahteraan nelayan misalnya kebijakan pembangunan, infrastruktur, modal, 

dan teknologi.  Kerangka perumusan masalah digambarkan pada Gambar 1. 



4 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, faktor yang boleh jadi merupakan penyebab 

dominan dari kemiskinan nelayan kemudian akan dianalisis.  Pertanyaan 

penelitian yang menjadi dasar penelitian dan sekaligus membatasi penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana status stok sumberdaya ikan di wilayah perairan Teluk Lampung 

yang selama ini menjadi lokasi penangkapan ikan (fishing grounds) nelayan 

Kota Bandar Lampung? 

2. Bagaimana deskripsi faktor-faktor lain yang menyebakan kemiskinan nelayan 

Kota Bandar Lampung? 

3. Bagaimana kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan nelayan Kota 

Bandar Lampung? 
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Asumsi penelitian ini adalah nelayan yang melakukan penangkapan di Teluk 

Lampung (baik nelayan Kota Bandar Lampung maupun di luar Kota Bandar 

Lampung), mendaratkan hasil tangkapannya di TPI PPP (Tempat Pemasaran Ikan 

Pelabuhan Perikanan Pantai) Lempasing Bandar Lampung dan TPI Gudang 

Lelang Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung. 

1.3. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menentukan status stok sumberdaya ikan di Teluk Lampung yang menjadi 

lokasi penangkapan ikan para nelayan Kota Bandar Lampung. 

2. Menentukan faktor-faktor penyebab rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan 

Kota Bandar Lampung. 

3. Menyusun alternatif kebijakan penanggulangan kemiskinan nelayan Kota 

Bandar Lampung berdasarkan status stok sumberdaya ikan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Sumberdaya Ikan 

Ikan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-

undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah segala jenis organisme 

yang seluruh atau sebagian besar hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.  

Sehingga yang dimaksud dengan jenis ikan adalah : 

a) Pisces (ikan bersirip) 

b) Crustacea (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya) 

c) Mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya) 

d) Coelenterata (ubur-ubur dan sebangsanya) 

e) Echinodermata (teripang, bulu babi dan sebangsanya) 

f) Amphibi (kodok dan sebangsanya) 

g) Reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak dan sebangsanya) 

h) Mammalia (paus, lumba-lumba,pesut, duyung dan sebangsanya) 

i) Algae (rumput laut dan tumbuhan lain yang hidup di dalam air) 

j) Biota perairan lainnya yang ada kaitannya  dengan jenis-jenis tersebut di atas. 

Lebih lanjut, produksi perikanan tangkap laut diklasifikasikan menurut kelompok 

jenis ikan, yaitu ikan pelagis besar, pelagis kecil, ikan demersal, binatang kulit 
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keras (udang dan kepiting), binatang kulit lunak (cumi dan kerang), ikan cucut 

dan pari, rumput laut, serta ikan lainnya. 

Berdasarkan Kepmen KP Nomor KEP.45/MEN/2011 tentang Estimasi 

Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 

(WPPNRI), ikan pelagis besar tersebar hampir di seluruh wilayah pengelolaan 

perikanan, namun tingkat pemanfaatan dari masing-masing wilayah berbeda-beda.  

Sumberdaya ikan jenis ini rata-rata telah dimanfaatkan secara penuh (fully 

exploited).  Jenis-jenis ikan pelagis besar yang terdapat di perairan Indonesia 

antara lain madidihang, tuna mata besar, tuna sirip biru selatan, albakora, setuhuk, 

layaran, cakalang, tongkol, dan lemadang.   

Sumberdaya ikan pelagis kecil merupakan sumberdaya neritik yang 

penyebarannya berada di perairan dekat pantai.  Sumberdaya ini dapat membentuk 

biomassa yang sangat besar sehingga menjadi salah satu sumberdaya perikanan 

yang paling melimpah di perairan Indonesia.  Jenis-jenis ikan pelagis kecil antara 

lain ikan layang, teri, lemuru, tembang, golok-golok, lemuru, kembung, dan ikan 

terbang.  Tingkat eksploitasi jenis ikan ini rata-rata overfishing dan fully 

eksploited. 

Sumberdaya ikan demersal di Indonesia terdiri dari banyak jenis dan menyebar 

hampir diseluruh wilayah pengelolaan, namun produktivitasnya berbeda di tiap 

wilayah.  Jenis-jenis ikan demersal antara lain kakap, gerot-gerot, manyung, 

kurisi, beloso, kuniran, layur, gulamah, ikan lidah, dan pepetek. 

Tren penangkapan perlu diketahui untuk menentukan status pemanfaatan 

perikanan pada suatu wilayah.  Dalam hal ini, diperlukan data produksi perikanan 
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dan upaya tangkap.  Hasil tangkapan/produksi per satuan upaya adalah CPUE 

(Catch per Unit Effort).  Data CPUE yang tersedia secara akurat dan berkala dapat 

digunakan untuk menduga kondisi perikanan disuatu wilayah apakah masih belum 

dimanfaatkan secara optimal (underfishing/underexploited), telah dimanfaatkan 

secara penuh (fully exploited), atau telah mengalami kelebihan tangkap 

(overfishing/overexploited) (FAO, 2002).  Perikanan tangkap sebagai sistem yang 

memiliki peran penting dalam penyediaan pangan, kesempatan kerja, perdagangan 

dan kesejahteraan serta rekreasi bagi sebagian penduduk Indonesia perlu dikelola 

yang berorientasi pada jangka panjang (sustainability).  Tindakan manajemen 

perikanan tangkap adalah mekanisme untuk mengatur, mengendalikan dan 

mempertahankan kondisi sumberdaya ikan pada tingkat tertentu yang diinginkan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 

Nomor 18 Tahun 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik 

Indonesia, Wilayah Pengelolaan Perikanan dibagi kedalam sebelas wilayah yaitu:  

1.  WPPNRI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman;  

2.  WPPNRI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan 

Selat Sunda;  

3.  WPPNRI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga 

sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat;  

4.  WPPNRI 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China 

Selatan;  

5.  WPPNRI 712 meliputi perairan Laut Jawa;  

6.  WPPNRI 713 meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan 

Laut Bali;  
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7.  WPPNRI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda;  

8.  WPPNRI  715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku,  Laut Halmahera, 

Laut Seram dan Teluk Berau;   

9.  WPPNRI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau 

Halmahera;  

10. WPPNRI  717 meliputi perairan  Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik;  

11. WPPNRI 718 meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor 

bagian Timur.   

Di bawah ini disajikan Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik 

Indonesia (WPPNRI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Lokasi Pembagian WPPNRI (Sumber: Kepmen KP Nomor 

KEP.45/MEN/2011) 

 

 

Perairan Teluk Lampung yang merupakan lokasi pada penelitian ini termasuk 

dalam bagian dari WPP 572 dengan potensi perikanan tangkap sebesar 366.876 
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ton/tahun (DKP Provinsi Lampung, 2012).  Tetapi, tingkat pemanfaatannya, 

berdasarkan Laporan Statistik Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Lampung pada tahun 2014 baru mencapai 113.800 ton. 

Sampai saat ini, pertumbuhan aktivitas usaha perikanan tangkap di Indonesia 

masih belum optimal, bahkan banyak diantara daerah sumberdaya ikan tersebut 

mengalami kemunduran yang berdampak pada minimnya kontribusi terhadap 

peningkatan produktivitas, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan 

nelayan.  Kondisi ini diperjelas dengan rendahnya tingkat pendapatan dan 

kesejahteraan nelayan, serta belum optimalnya integrasi usaha perikanan tangkap 

di daerah dengan pengembangan wilayah setempat.  Menurut Sitanggang (2008), 

pengelolaan perikanan tangkap seharusnya didasarkan pada kajian biologis, 

ekonomis dan sosial, sementara aspek teknis dikembangkan seirama dengan 

ketiga aspek tersebut.   

Tujuan dari kajian stok ikan adalah menyajikan rekomendasi teknis kepada 

pengambil kebijakan dalam rangka mempertahankan produktifitas stok ikan.  

Dengan memahami kondisi stok ikan yang terdapat di suatu wilayah maka salah 

satu kebijakan yang bisa diambil adalah menentukan Jumlah Tangkapan yang 

Diperbolehkan (JTB).  Kebijakan perikanan lain yang bisa diambil berdasarkan 

informasi stok ikan adalah pembatasan jumlah kapal, pembatasan alat tangkap, 

selektifitas alat tangkap, pemilihan ukuran ikan, pemilihan jenis kelamin, 

pengaturan waktu tangkap, dan pengaturan jalur penangkapan ikan.   
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2.2.  Ekosistem Pesisir sebagai Penopang Sumberdaya Ikan 

Kawasan pesisir dan laut merupakan sebuah ekosistem yang terpadu dan saling 

berkolerasi secara timbal balik.  Kerusakan salah satu komponen ekosistem dari 

salah satunya (daratan dan lautan) secara langsung berpengaruh terhadap 

keseimbangan ekosistem keseluruhan.  Ekosistem hutan mangrove, terumbu 

karang, dan padang lamun merupakan elemen yang banyak berperan dalam 

menyeimbangkan kualitas lingkungan. 

Ekosistem mangrove merupakan suatu sistem yang terdiri atas organisme (hewan 

dan tumbuhan) yang berinteraksi dengan faktor lingkungannya di dalam suatu 

habitat atau hutan mangrove.  Luas ekosistem mangrove di Indonesia mencapai 

75% dari total mangrove di Asia Tenggara, atau sekitar 27% dari luas mangrove 

di dunia.  Kekhasan ekosistem mangrove Indonesia adalah memiliki keragaman 

jenis yang tertinggi di dunia.  Sebaran mangrove di Indonesia terutama di wilayah 

pesisir Sumatera, Kalimantan dan Papua.  Luas penyebaran mangrove terus 

mengalami penurunan dari 4,25 juta hektar pada tahun 1982 menjadi sekitar 3,24 

juta hektar pada tahun 1987, dan tersisa seluas 2,50 juta hektar pada tahun 1993.  

Kecenderungan penurunan tersebut mengindikasikan bahwa terjadi degradasi 

hutan mangrove yang cukup nyata, yaitu sekitar 200.000 hektar/tahun.  Hal 

tersebut disebabkan oleh kegiatan konversi menjadi lahan tambak, penebangan 

liar dan sebagainya (Dahuri, 2002). 

Fungsi mangrove secara umum dapat diuraikan sebagai berikut : 

1.  Fungsi Fisik:  

a. menjaga garis pantai dan tebing sungai dari erosi/abrasi agar tetap stabil 

b. mempercepat perluasan lahan 
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c. mengendalikan intrusi air laut 

d. melindungi daerah di belakang mangrove dari hempasan gelombang dan 

angin kencang 

e. menguraikan limbah organik 

2. Fungsi Biologis/Ekologis:  

- sebagai tempat mencari makan (feeding ground), tempat memijah 

(spawning ground) dan tempat berkembang biak (nursery ground) 

berbagai jenis ikan, udang, kerang dan biota laut lainnya. 

Burke, dkk (2002) mengemukakan potensi terumbu karang di Indonesia 

menunjukkan dari 800 jenis terumbu karang didunia, 60% diantaranya terdapat di 

Indonesia dengan luasan terumbu karang sebesar 50.875 km persegi.  Sebaran 

karang di Indonesia lebih banyak terdapat di sekitar Pulau Sulawesi, Laut Flores, 

dan Laut Banda.  Selain itu, terdapat pula di Kepulauan Seribu, bagian barat 

Sumatera sampai Pulau Weh, Kepulauan Riau, Pulau Bangka dan Belitung, 

Kepulauan Karimunjawa, Teluk Lampung, Bali, Lombok, Nusa Tenggara Timur, 

Biak, Teluk Cendrawasih, serta Kepulauan Maluku.   

Besarnya potensi sumber daya alam ini dari segi jumlah maupun kualitasnya 

merupakan sumber pendapatan utama nelayan mengingat sumberdaya karang 

memiliki nilai dan arti penting dari segi ekonomi, sosial, dan budaya.  Selain itu, 

sumberdaya karang banyak memberikan manfaat bagi organisme laut, yaitu  

tempat tinggal, tempat mencari makan, tempat memijah, tempat pengasuhan, 

tempat berlindung, tempat berlangsungnya proses biologi, kimiawi, dan fisik 

secara cepat sehingga produktivitasnya tinggi.  
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Sumberdaya ikan dan karang di wilayah-wilayah pengelolaan perikanan Indonesia 

saat ini telah berada pada kondisi kritis.  Berdasarkan hasil kajian dari Komisi 

Nasional Pengkajian Sumberdaya Ikan tahun 2010, hampir semua wilayah 

pengelolaan perikanan di Indonesia mengalami kondisi tereksploitasi secara 

penuh (fully exploited) dan tereksplotasi secara berlebihan (over exploited atau 

overfishing).  Dari total 6.800 km
2
 luas terumbu karang di Indonesia, sekitar 15% 

- 70% berada pada kondisi rusak, sisanya berada pada kondisi sedang dan baik. 

Lamun (seagrass) adalah satu-satunya tumbuhan berbunga (anthophyta atau 

angiospermae) yang memiliki rhizome, daun, dan akar sejati yang hidup terendam 

di dalam laut.  Lamun tumbuh di daerah mid intertidal sampai kedalaman 50 atau 

60 meter, namun tampak sangat melimpah di daerah sub litoral.  Padang lamun 

yang luas lebih sering ditemukan di substrat lumput berpasir yang tebal antara 

ekosistem mangrove dan terumbu karang (Bengen, 2001 dalam Estradivari, 2004).  

Secara ekologis, padang lamun mempunyai beberapa fungsi penting di daerah 

pesisir.  Lamun berperan sebagai makanan hewan air, habitat biota epifit, 

produsen serasah melalui proses dekomposisi, pendaur zat hara organik maupun 

anorganik dan perangkap serta stabilisator sedimen.  Putri (2004) menyebutkan 

fungsi utama lamun adalah sebagai berikut: 

a. Penstabil dan menahan dasar sedimen 

b. Daun-daun lamun memperlambat arus air dan gelombang, memperbesar 

terjadinya sedimentasi, serta menghambat tersusupensinya kembali bahan 

organik dan anorganik. 

c. Tempat menetap dan ruaya berbagai biota akuatik 

d. Tumbuhan lamun menghasilkan pertumbuhan dan produksi tinggi 
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e. Produsen dan perangkap detritus serta bahan organik yang berguna dalam 

kelangsungan siklus nutrien dalam ekosistem. 

2.3. Kegiatan Ekonomi Nelayan 

Nelayan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 

adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.  Nelayan 

bukanlah suatu entitas tunggal, mereka terdiri dari beberapa kelompok.  Dilihat 

dari segi pemilikan alat tangkap, nelayan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, 

yaitu nelayan buruh, nelayan juragan, dan nelayan perorangan.  Nelayan buruh 

adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain, sebaliknya 

nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan 

oleh orang lain.  Nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan 

tangkap sendiri dan dalam pengoprasiannya tidak melibatkan orang lain. 

Berikut ini gambaran kegiatan nelayan di Indonesia yang dikemukakan oleh 

Rahmatullah (2010).  Nelayan sangat bergantung terhadap musim sehingga tidak 

setiap saat nelayan bisa melaut terutama pada musim ombak besar yang bisa 

berlangsung sampai lebih dari satu bulan.  Nelayan hidup dalam suasana alam 

yang diliputi ketidakpastian dalam menjalankan usahanya. 

Pada umumnya, para nelayan masih mengalami keterbatasan teknologi 

penangkapan.  Dengan alat tangkap dan kapal yang sederhana, wilayah operasi 

pun menjadi terbatas, hanya disekitar perairan pantai.  Selain hasil tangkapan 

menjadi terbatas, dengan kesederhanaan alat tangkap yang dimiliki, pada musim 

tertentu tidak ada hasil tangkapan yang diperoleh.  Kondisi ini merugikan nelayan 
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karena secara riil pendapatan menjadi lebih kecil, dan pendapatan yang diperoleh 

saat musim ikan akan habis dikonsumsi pada saat paceklik. 

Produksi hasil laut yang diperoleh nelayan hanya akan memiliki nilai lebih apabila 

tidak hanya digunakan untuk dimakan, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan 

hidup sehari-hari.  Oleh karena itu masalah pemasaran adalah aspek yang sangat 

penting dalam kehidupan nelayan.  Tidak semua daerah pesisir memiliki Tempat 

Pemasaran Ikan (TPI).  Para nelayan juga terpaksa menjual hasil tangkapan 

mereka kepada tengkulak dengan harga di bawah harga pasar karena terdesak oleh 

biaya hidup.  Sementara itu, kondisi ikan yang mudah busuk merupakan masalah 

besar yang dihadapi para nelayan.  Hasil tangkapan biasanya langsung dibawa ke 

TPI, disetor kepada pengumpul, pasar tradisonal, atau dikonsumsi oleh nelayan 

sendiri. 

Pekerjaan sampingan nelayan pada umumnya adalah melakukan pengolahan ikan 

seperti diasinkan.  Ikan-ikan yang diolah umumnya diperoleh dari TPI atau dari 

nelayan langsung.  Hasil pengolahan ikan dijual langsung ke pasar tradisional 

akan tetapi bagi pengolah ikan yang terikat dengan bakul, hasil olahannya dijual 

kepada bakul tersebut. 

Permasalahan yang terkait dengan modal melaut, pengolahan/produksi atau 

pemasaran adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh nelayan.  Untuk 

mengatasi masalah-masalah tersebut, nelayan berusaha untuk meningkatkan 

pendapatan dengan cara mengandalkan tengkulak untuk memasarkan hasil 

tangkapannnya dan meminjam uang kepada pemilik modal besar.  Upaya tersebut 

telah menjebak mereka dalam ketergantungan dengan pihak lain sekaligus 

menempatkan pada posisi yang lemah.  Harga ikan sebagai sumber pendapatan  
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nelayan dikendalikan oleh para pemilik modal besar atau tengkulak sehingga 

distribusi pendapatan menjadi tidak merata (Mubyarto, 1984).  Menghadapi hal 

ini, perlu dibentuk suatu lembaga ekonomi formal yang berfungsi memberikan 

kredit kepada nelayan dalam bentuk uang maupun barang (alat-alat tangkap, 

bahan bakar, dan keperluan kapal lainnya), serta mengadakan pembelian pada 

hasil tangkapan ataupun hasil olahan ikan. 

2.4. Kemiskinan Nelayan 

Kemiskinan memang tidak mudah didefinisikan, berbagai konsep, pengertian, dan 

ukuran telah diutarakan banyak kalangan.  Perbedaan sudut pandang inipun justru 

membawa berkah, karena program penanggulangan kemiskinan yang terbaik 

adalah berbasis pada konsep kemiskinan yang dialami masyarakat itu sendiri.  

Bank Dunia (2000) dalam Maipita (2014) mendefinisikan kemiskinan sebagai: 

”Poverty is concern with absolute standard of living of part of society the poor in 

equality refers to relative living standard across the whole society”.  Dengan kata 

lain, kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang atau 

rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi 

kebutuhan minimum.  Dalam kontek indikator internasional, seperti Millenium 

Development Goals (MDGs), yang termasuk kategori miskin adalah warga yang 

berpendapatan dibawah satu dolar Amerika setiap harinya dan dalam kategori 

Bank Dunia yaitu masyarakat yang pendapatannya kurang dari dua dolar Amerika 

per kapita per hari. 

Menurut Satria (2002) berdasarkan ukurannya, kemiskinan dibagi menjadi dua 

macam, kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.  Kemiskinan absolut 

merupakan kemiskinan yang dilihat dari ukuran garis kemiskinan (poverty line).  
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Garis kemiskinan bermacam-macam bergantung institusi yang mengeluarkannya.  

Misalnya, BPS menerapkan garis kemiskinan menggunakan ukuran kalori.  

Masyarakat dikatakan miskin jika pengeluaran untuk makanannya kurang dari 

2.100 kilo kalori per kapita per hari.  Sementara itu, kemiskinan relatif merupakan 

kemiskinan yang diukur dengan membandingkan satu kelompok pendapatan 

dengan kelompok pendapatan lainnya.   

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs 

approach) dalam mengukur kemiskinan.  BPS memandang kemiskinan sebagai 

ketidakmampuan seseorang secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar 

dengan kata lain, seseorang dikatakan miskin jika tidak dapat memenuhi 

kebutuhan dasar hidupnya baik makanan maupun non makanan yang diukur dari 

sisi pengeluaran.  Dalam melakukan pengukuran, BPS menetapkan garis 

kemiskinan (GK) yang menjadi batas minimal pemenuhan kebutuhan hidup.  

Garis Kemiskinan adalah patokan yang disepakati untuk menentukan apakah 

seseorang dapat dikategorikan miskin atau tidak.  Garis kemiskinan tersebut 

terdiri dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan 

bukan makanan.  Garis kemiskinan makanan ditentukan sebanyak 52 jenis 

komoditas sedangkan untuk GK bukan makanan di perkotaan diwakili oleh 51 

jenis komoditas dan di pedesaan 47 jenis komoditas.  Setelah GK tersebut 

dihitung, kemudian dikonversikan kedalam rupiah berdasarkan harga yang 

berlaku (BPS, 2007).  Garis kemiskinan Provinsi Lampung yang dikeluarkan BPS 

Provinsi Lampung tahun 2016 yaitu Rp. 357.792,- per kapita per bulan.  Garis 

kemiskinan untuk Kota Bandar Lampung sendiri tahun 2015 yaitu Rp. 476.055,- 

per kapita per bulan.  Kajian ini menggunakan ukuran garis kemiskinan berupa 
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pengeluaran, yang diukur berdasarkan kriteria BPS, yaitu masyarakat yang 

memiliki pengeluaran dibawah Rp. 476.055,- per kapita per bulan. 

Berdasarkan data World Bank mengenai kemiskinan, bahwa 110 juta orang atau 

49% dari total penduduk Indonesia pada tahun 2011 dalam kondisi miskin dan 

rentan menjadi miskin.  BPS (2016) mengumumkan angka kemiskinan di 

Indonesia sebesar 28 juta jiwa atau 10,86%, Provinsi Lampung sebesar 1.163,49 

ribu jiwa (14,35%), dan Kota Bandar Lampung (BPS, 2014) sebesar 102,27 ribu 

jiwa. 

Diantara kategori pekerjaan terkait dengan kemiskinan, nelayan sering disebut 

sebagai masyarakat termiskin dari kelompok masyarakat lainnya.  Pada tahun 

2011 berdasarkan laporan Kelompok Tani Nelayan Andalan/KTNA, (2014) 

jumlah nelayan miskin mencapai 7,87 juta orang atau 25,14% dari jumlah 

penduduk miskin Indonesia yang mencapai 28 juta orang.  Jumlah 7,87 juta orang 

tersebar disekitar 10.600 desa nelayan miskin yang tersebar di tanah air. 

Kondisi kemiskinan masyarakat di lokasi penelitian dapat digambarkan melalui 

jumlah kepala keluarga yang mendapatkan program pengentasan kemiskinan 

melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dari pemerintah.  Data jumlah kepala 

keluarga penerima KKS adalah (Tabel 1): 
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Tabel 1. Data Penerima Program Penanggulangan Kemiskinan 

 

No. Kecamatan Kelurahan 

Jumlah 

KK 

(KK) 

KKS 

(KK) 

PKH 

(KK) 
Keterangan 

1. 
Teluk Betung 

Timur 
Sukamaju 3216 457 -  

2. 
Teluk Betung 

Timur 
Way Tataan 732 - 36 

didata melalui 

penerima Program 

Keluarga Harapan 

(PKH) 

3. Bumi Waras Kangkung 2955 1065 -  

4. Panjang Panjang Selatan 2717 402 -  

(Sumber data: Dinas Sosial, 2017) 

Suyanto (1996) menggambarkan bahwa kehidupan nelayan tradisional dan buruh 

nelayan memiliki tingkat kerentanan yang tinggi, sedikit kegoncangan atau 

kebutuhan mendadak, mereka akan collapse.  Faktor penyebabnya menurut 

Suyanto (1996) adalah karena akumulasi faktor yang sangat kompleks, mulai dari 

kungkungan alam dan musim yang sulit ditebak, ketinggalan teknologi, 

kekurangan modal, tingkat pendidikan yang rendah, dan posisi tawar-menawar 

yang lemah.  Firth (1966) dalam salah satu penelitian di Malaysia, menambahkan 

bahwa musim dan cuaca dapat tiba-tiba menghentikan kegiatan penangkapan ikan 

di laut sehingga nelayan tidak mendapatkan penghasilan.  Dalam situasi seperti 

itu, para nelayan terpaksa menguras kembali tabungan jika ada, atau mengambil 

kredit. 

Lebih lanjut, Kusnadi (2003) menambahkan bahwa masalah kemiskinan 

masyarakat nelayan mulai muncul kepermukaan setelah satu dekade 

dilaksanakannya kebijakan nasional tentang motorisasi perahu dan modernisasi 

peralatan tangkap pada awal tahun 1970-an.  Kebijakan ini dikenal dengan istilah 

revolusi biru (blue revolution).  Proyek besar ini berimplikasi pada kompetisi 

sosial atas sumberdaya perikanan yang mendorong setiap individu untuk berkuasa 
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penuh terhadap sumberdaya tersebut yang berakibat pada kelangkaan sumberdaya 

perikanan.  Kompetisi yang semakin tinggi dan kesenjangan akses dan pendapatan 

yang berimplikasi pada timbulnya kesenjangan sosial ekonomi antar pengguna 

sumberdaya perikanan. 

Dalam pandangan Satria (2002), kategorisasi kemiskinan dilakukan berdasarkan 

faktor-faktor penyebab kemiskinan.  Ada dua aliran besar yang melihat faktor-

faktor penyebab kemiskinan.  Pertama, aliran modernisasi yang selalu 

menganggap persoalan kemiskinan disebabkan faktor internal masyarakat.  Dalam 

aliran ini, kemiskinan nelayan terjadi sebagai akibat faktor budaya (kemalasan), 

keterbatasan modal dan teknologi, keterbatasan manajemen, serta kondisi 

sumberdaya alam.  Kedua, aliran struktural yang selalu menganggap faktor 

eksternal sebagai penyebab kemiskinan nelayan.  Kemiskinan struktural dapat 

terjadi akibat pertama; kemiskinan sebagai korban pembangunan contohnya, 

penggusuran akibat kegiatan pembangunan suatu proyek atau real estate.  Yang 

berikutnya, kemiskinan terjadi karena golongan tertentu tidak memiliki akses 

terhadap kegiatan ekonomi produktif akibat pola institusional yang diberlakukan.   

Aspek struktural lain adalah lemahnya posisi nelayan dan pembudidaya ikan 

dalam pemasaran.  Kelemahan posisi tersebut menyebabkan margin keuntungan 

pemasaran lebih banyak jatuh kepada pedagang dan bukan kepada nelayan 

ataupun pembudidaya ikan (Damanhuri dalam Satria, 2002). 

2.5. Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 

Kusnadi (2003) mengatakan bahwa problem kemiskinan masyarakat nelayan 

mulai muncul kepermukaan setelah satu dekade dilaksanakannya kebijakan 
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nasional tentang motorisasi perahu dan modernisasi peralatan tangkap pada awal 

tahun 1970-an.  Kebijakan ini dikenal dengan istilah revolusi biru (blue 

revolution).  Proyek besar ini berimplikasi pada keserakahan sosial atas 

sumberdaya perikanan yang mendorong setiap individu untuk berkuasa penuh 

terhadap sumberdaya tersebut.  Keserakahan ini akan berakibat pada kelangkaan 

sumberdaya perikanan.  Kompetisi yang semakin tinggi dan kesenjangan akses 

dan pendapatan yang berimplikasi pada timbulnya kesenjangan sosial ekonomi 

antar pengguna sumberdaya perikanan. 

Kebijakan motorisasi dan modernisasi, ternyata banyak menimbulkan kritik dari 

berbagai pihak.  Beberapa penelitian memperlihatkan dampak negatif dari proyek 

blue revolution ini.  Pemberian bantuan teknologi motorisasi memberikan dampak 

negatif bagi produktivitas nelayan karena ikan-ikan yang semula biasa ditangkap 

nelayan tradisional akan disedot oleh nelayan yang memiliki kapal modern 

bermesin dengan alat yang berdaya tangkap besar.  Lebih lanjut Kusnadi (2002) 

menambahkan, tingkat kesejahteraan nelayan tidak banyak berubah secara 

substantif setelah dari seperampat abad kebijakan modernisasi perikanan 

dilaksanakan yang terjadi justru sebaliknya yakni melebarnya kesenjangan sosial 

antar kelompok sosial dalam masyarakat nelayan, bahkan menimbulkan suasana 

ketegangan diantara para nelayan tradisional dengan nelayan modern dalam 

perebutan wilayah tangkapan.  Kemudian, studi yang dilakukan Mubyarto (1984) 

terhadap kehidupan nelayan tradisional di dua desa pantai Kabupaten Jepara Jawa 

Tengah mengungkapkan tentang adanya penurunan jumlah pendapatan nelayan 

tradisional di daerah itu akibat beroperasinya kapal-kapal penangkap ikan modern.  
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Hasil studi ini menunjukkan bahwa semenjak kurun waktu 1973-1977 setiap 

nelayan mengalami penurunan hasil tangkapan sebesar 58% (Hakim, 2009). 

Mengutip artikel yang ditulis oleh Dahuri (2012), “beranjak dari permasalahan 

kemiskinan nelayan di atas maka kebijakan, strategi, dan program untuk 

memerangi kemiskinan nelayan dan sekaligus mensejahterahkannya haruslah 

bersifat komprehensif, terpadu, dan sistemik serta dikerjakan secara 

berkesinambungan”.  Artinya, kebijakan tidak bisa dilakukan dengan pendekatan 

proyek seperti yang kini dilakukan, dengan membagi-bagi kapal ikan kepada 

nelayan, tanpa mempersiapkan kapasitas mereka, dan tanpa memperhatikan 

keseimbangan antara ketersediaan stok ikan dan upaya tangkap.  Cara-cara 

semacam ini hanya membuat mental nelayan rusak, yakni membuat mereka manja 

dan malas bekerja.  Faktanya, sekarang banyak kapal bantuan itu tidak bisa 

dimanfaatkan oleh nelayan secara optimal.  Oleh karena itu, mulai sekarang kita 

perlu menerapkan grand design manajemen pembangunan perikanan tangkap 

yang tepat, benar dan berkelanjutan.  Sehingga, nelayan mampu menjaga 

kelestarian stok sumberdaya ikan, meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan 

meningkatkan kontribusi sub-sektor perikanan tangkap bagi pertumbuhan 

ekonomi dan kemajuan bangsa secara berkelanjutan. 

Untuk itu, prioritas yang harus dilakukan adalah menata ulang dan memastikan 

bahwa jumlah upaya tangkap dan laju penangkapan di suatu wilayah perairan laut 

tidak boleh melebihi 80% MSY (Maximum Suistainable Yield) sumberdaya ikan.  

Kemudian, pembangunan pelabuhan perikanan beserta prasarana dan sarana 

pendukungnya dibangun untuk memastikan bahwa berapapun volume ikan yang 

didaratkan oleh nelayan di seluruh wilayah NKRI dapat ditangani dengan baik, 
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sehingga mutunya tetap baik dan harga jualnya menguntungkan nelayan.  Untuk 

jenis-jenis SDI bernilai ekonomis penting (udang, lobster, kerapu, tuna, kakap, 

bawal, tenggiri, dan baronang) mesti ditangani sejak dari kapal, pendaratan ikan 

(pelabuhan perikanan) hingga ke konsumen terakhir dengan menerapkan sistem 

rantai dingin (cold chain system) atau dalam keadaan hidup (life fish).  Industri 

hilir, mesin dan peralatan perikanan, galangan kapal, dan industri serta jasa 

penenunjang perikanan sejak sekarang musti diperkuat dan dikembangkan.  

Seluruh BBM dan sarana produksi perikanan lainnya harus tersedia dengan harga 

relatif murah di seluruh tempat pendaratan ikan dan pelabuhan perikanan di 

wilayah NKRI.  Infrastruktur (jalan, listrik, telkom, pelabuhan, air bersih, dan 

lainnya) dan kawasan pemukiman nelayan mesti diperbaiki dan dibangun baru 

menjadi kawasan yang sehat, bersih, indah, aman, dan produktif.   

Dahuri (2010) menambahkan, kegiatan IUU fishing oleh nelayan asing maupun 

nelayan nasional harus ditumpas sampai ke akar-akarnya seperti yang sudah 

dilaksanakan dalam priorits Program Kementerian Kelautan dan Perikanan/KKP 

dibawah pimpinan Menteri Susi Pudjiastuti.  Kemudian, pencemaran laut harus 

dikendalikan, sehingga konsentarsi bahan pencemar di perairan laut memenuhi 

ambang batas aman bagi perikanan.  Ekosistem pesisir yang terlanjur rusak harus 

direhabilitasi, selebihnya harus dikonservasi melalui manajemen berbasis kawasan 

lindung laut (marine protected area).   

Masih mengutip dari Dahuri (2011), strategi dan program adaptasi untuk 

mengantisipasi dampak perubahan iklim global harus disiapkan sejak sekarang.  

Program diklatluh (pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan) untuk peningkatan 

kapasitas dan budaya nelayan agar lebih kondusif untuk kemajuan dan 
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kesejahteraannya perlu lebih ditingkatkan, baik kuantitas maupun kualitasnya, 

secara sistematis dan berkesinambungan.  Akhirnya, seluruh kebijakan politik-

ekonomi termasuk fiskal dan moneter, perdagangan (ekspor-impor), dan iklim 

investasi harus dibuat kondusif bagi kinerja maksimal sub-sektor perikanan 

tangkap. 

Kebijakan nasional lain contohnya adalah kebijakan yang dikeluarkan KKP pada 

masa kepemimpinan Fadel Muhammad dalam hal Program Minapolitan untuk 

meningkatkan produksi ikan terutama melalui budidaya perikanan tidak lagi 

bergantung pada perikanan tangkap.  Setelah berganti kepemimpinan KKP yaitu 

Sharif C. Sutardjo, kebijakan pengelolaan perikanan menjadi terfokus pada 

kualitas produk perikanan tidak lagi pada kuantitas. 

Rahmatullah (2010) menyatakan bahwa banyak program telah dilakukan 

pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan nelayan.  Program yang bersifat 

umum antara lain Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Keluarga 

Sejahtera, Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), 

Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dan Program Jaring Pengaman Sosial 

(JPS).  Sedangkan, program yang secara khusus ditujukan untuk kelompok 

sasaran masyarakat nelayan antara lain program Pemberdayaan Masyarakat 

Pesisir (PEMP) dan Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala 

Kecil (PUPTSK), Program Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) 

Perikanan Tangkap merupakan bagian dari pelaksanaan PNPM Mandiri, Program 

SEHAT (Sertifikat Hak Atas Tanah) yaitu program pemerintah sebagai upaya 

memperbaiki perekonomian masyarakat nelayan sebab hampir semua program 

kredit perbankan selalu minta jaminan sertifikat tanah atau bangunan. 
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Namun, secara umum program-program tersebut tidak membuat nasib nelayan 

menjadi lebih baik daripada sebelumnya.  Salah satu penyebab kurang berhasilnya 

program-program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan nelayan adalah 

formulasi kebijakan yang bersifat top down.  Formula yang diberikan cenderung 

seragam padahal masalah yang dihadapi nelayan sangat beragam dan seringkali 

sangat spesifik lokal.  Keterpaduan masalah dan pemecahan masalah sangat 

diperlukan untuk mengetahui akar permasalahan yang sesungguhnya, sehingga 

kebijakan yang dibuat bersifat komprehensif dan tidak parsial. 

Untuk itu dalam proses perencanaan terutama dalam hal menyusun 

kebijakan/program/kegiatan harus meliputi unsur-unsur sebagai berikut 

(Rahmatullah, 2010): 

1) Perumusan sasaran yang jelas, berupa hasil akhir yang diharapkan dari 

kegiatan yang dibuat, kelembagaan yang bertanggung jawab, serta objek 

dari kegiatan. 

2) Pengidentifikasian situasi yang ada, yaitu dengan mempertimbangkan 

faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan 

ancaman), tujuannya untuk mengetahui kondisi sesungguhnya tentang 

objek yang akan ditangani.  Selanjutnya akan memudahkan dalam 

menyusun berbagai strategi yang mendukung penanganan kemiskinan 

nelayan.  

3) Penentuan tujuan harus bersifat spesifik (objek, kegiatan, dibatasi waktu 

dan terukur), sehingga pengentasan kemiskinan nelayan jelas siapa 

sasarannya dan jenis kegiatan yang akan dilakukan, dan selanjutnya berapa 
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lama waktu yang dibutuhkan dalam pencapaian tujuan dapat ditentukan 

dengan jelas. 

4) Menganalisa keadaan, pelaksanaan kegiatan harus disesuaikaan antara 

ketentuan yang telah ditetapkan dengan realitas yang ada dilapangan, dan 

apabila terjadi permasalahan diluar dugaan, maka perlu segera dibuatkan 

strategi dan tindakan baru untuk menutup jurang perbedaan.  

5) Pendampingan, monitoring dan evaluasi.  Pendampingan harus dilakukan 

awal kegiatan dilaksanakan sampai pasca kegiatan, sehingga akan menjadi 

bahan evaluasi apakah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan 

yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa pendapatan nelayan ditentukan oleh 

berbagai faktor, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.  Pengelolaan 

sumberdaya nelayan, sumberdaya alam, teknologi, modal, sistem pasar, modal, 

sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap, dan peraturan diperlukan 

untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. 

Untuk kondisi sumberdaya ikan sendiri, tingkat eksploitasi sumberdaya ikan di 

WPP 572 secara umum telah dimanfaatkan secara penuh bahkan untuk beberapa 

jenis ikan telah mengalami tangkap lebih, mengingat perairan Teluk Lampung 

merupakan bagian dari WPP 572.  Maka dari itu, kebijakan pemerintah sesuai 

dengan kondisi eksisting, bersifat spesifik lokal, dan dilaksanakan secara 

komprehensif adalah formula yang tepat untuk mendukung usaha perikanan 

tangkap yang pada akhirnya dapat diandalkan menjadi sumber penghidupan 

nelayan Kota Bandar Lampung. 
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Gambar 3. Model Teoritis Antara Pengelolaan SDI dan Tingkat Kesejahteraan Nelayan                                          27 
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III. METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini berangkat dari teori bahwa kemiskinan nelayan terjadi karena 

dipengaruhi oleh faktor-faktor alamiah, kultural, dan struktural.  Secara khusus 

perhatian akan dicurahkan kepada sisi alamiah yaitu menentukan status 

pemanfaatan sumberdaya ikan perairan Teluk Lampung yang menjadi lokasi 

penangkapan ikan para nelayan Kota Bandar Lampung. 

3.1. Kerangka Pendekatan Masalah  

Pada dasarnya kesejahateraan nelayan ditentukan oleh pendapatan dan 

pengeluaran nelayan.  Pendapatan seorang nelayan ditentukan oleh hasil 

tangkapan, harga jual, sistem bagi hasil, dan biaya produksi melaut.  Pendapatan 

seorang nelayan juga dapat diperoleh dari hasil usaha non nelayan yang 

diusahakan oleh nelayan itu sendiri maupun anggota keluarganya seperti istri dan 

anak-anaknya.  Sementara itu, pengeluaran nelayan dihitung dari jumlah anggota 

keluarga yang ditanggung, keuangan keluarga, dan perilaku kehidupan sehari-hari.   

Faktor teknis dan alamiah, kultural, dan struktural yang mempengaruhi 

kesejahteraan nelayan ditentukan dengan cara meneliti desa-desa nelayan di Kota 

Bandar Lampung.  Karena keterbatasan waktu dan biaya maka faktor-faktor atau  
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Gambar 4.  Model Operasional Hubungan Antara Pengelolaan dan Tingkat 

Kesejahteraan Nelayan 

 

variabel penyebab kemiskinan nelayan yang diteliti dibatasi atau hanya mencakup 

pendapatan, pengeluaran, teknologi penangkapan dan alat tangkap, biaya produksi 

melaut, bagi hasil, pasar, kualitas lingkungan dan ekosistem (kondisi mangrove, 

terumbu karang dan lamun) dan sarana prasarana penunjang perikanan tangkap 

dan penunjang kehidupan nelayan (Gambar 4).  Faktor-faktor lainnya tidak 

diteliti. 

3.2. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada Bulan Januari-Desember 2016.  Lokasi penelitian 

adalah wilayah darat mencakup desa/kelurahan nelayan yang dijadikan sebagai 

lokasi sampel nelayan responden yaitu:  

1) Kelurahan Way Tataan Kecamatan Teluk Betung Timur 

2) Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur 

3) Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras  
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4) Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang  

Wilayah perairan laut pada penelitian ini dibatasi pada wilayah penangkapan 

nelayan Kota Bandar Lampung, yaitu perairan laut dari pinggir pantai sampai 

dengan 12 mil.  Peta lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 5. 

Produksi hasil tangkapan di Perairan Teluk Lampung untuk wilayah Bandar 

Lampung didaratkan atau didata dari dua titik.  Produksi perikanan tangkap 

tertinggi berasal dari TPI PPP Lempasing disusul degan TPI Gudang Lelang. 

Beberapa pertimbangan dipilihnya desa nelayan tersebut sebagai lokasi penelitian 

adalah desa tersebut berada di pesisir pantai yang cukup padat dengan aktivitas 

penangkapan ikan sebagai salah satu aternatif mata pencaharian. 

 

 
 

Gambar 5. Peta Lokasi Penelitian (Sumber: BIG, 2011) 
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3.3. Alat dan Bahan  

Bahan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan atau kuisioner dan buku 

lapangan.  Alat yang digunakan adalah alat tulis, alat hitung, dan kamera.  

3.4. Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode survey, dilakukan dengan pendekatan 

kuantitatif.  

3.4.1. Responden dan Metode Pengumpulan Data 

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.  Data 

primer diperoleh melalui observasi/pengamatan secara langsung dan wawancara 

dengan pihak-pihak yang terlibat (stakeholder) seperti nelayan, pedagang ikan, 

pemerintah daerah, para pakar dan pihak terkait lainnya.  Teknik pengambilan 

data primer menggunakan kuesioner yang berisi daftar pertanyaan yang 

berhubungan dengan peubah-peubah yang diamati.   

Metode pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode acak 

sederhana (simple random sampling).  Penentuan jumlah sampel mengacu pada 

Sugiarto (2003), dengan rumus: 

   
     

         
 

Keterangan: 

n = Jumlah Sampel 

N = Jumlah Populasi 

Z = Derajat Kepercayaan (90% = 1,645) 

S
2
 = Varian Sampel 5% 

d = Derajat Penyimpangan 5% 
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Diperoleh data berdasarkan Laporan Tahunan DKP Provinsi Lampung Tahun 

2014, jumlah nelayan Kota Bandar Lampung yaitu sebanyak 1.974 orang.  Jumlah 

sampel yang dijadikan responden berdasarkan rumus tersebut adalah sebanyak 53 

responden.  Namun, peneliti menganggap jumlah tersebut belum menggambarkan 

variasi yang ada sehingga jumlah sampel yang diambil untuk keperluan penelitian 

sebanyak 100 nelayan.  Penentuan jumlah sampel dengan pertimbangan 

berdasarkan Kuncoro (2003) yang mengatakan “besarnya sampel tergantung dari 

variasi parameter populasi dan seberapa jauh presisi yang diperlukan oleh si 

peneliti”.  

Data sekunder seperti data kualitas lingkungan dan ekosistem mangrove, terumbu 

karang, serta lamun diperoleh melalui studi literatur, laporan, arsip, penelitian 

terdahulu, dan dokumen pada lembaga atau instansi terkait.  Data hasil tangkapan 

atau produksi ikan dan upaya tangkap diperoleh dari Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Lampung selama periode lima tahun (tahun 2010-2014).   

3.4.2. Metode Pengolahan dan Analisis Data  

3.4.2.1. Status Stok Sumberdaya Ikan 

 

Kondisi stok ikan yaitu nilai MSY dan CPUE (Catch Per Unit Effort/Hasil 

Tangkap Per Satuan Upaya) dihitung dari data hasil tangkapan atau produksi ikan 

dan upaya tangkap.  Stok sumberdaya ikan dihitung dengan pendekatan surplus 

produksi yang sebelumnya dilakukan standarisasi upaya penangkapan dari setiap 

alat tangkap karena setiap jenis alat tangkap memiliki faktor daya tangkap atau 

Fishing Power Indeks (FPI) yang berbeda-beda.  Dari tabel atau matrik jumlah 

hasil tangkapan tiap alat tangkap dapat dihitung hasil tangkapan per unit alat 

untuk tahun tertentu.  Alat tangkap yang memiliki nilai FPI tertinggi dinyatakan 
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sebagai alat tangkap standar, yaitu memiliki nilai FPI = 1,00.  Nilai FPI alat 

tangkap lainnya dikonversi ke nilai FPI yang tertinggi tersebut. 

Langkah berikutnya adalah memperkirakan besarnya potensi perikanan 

menggunakan pendekatan metode surplus produksi dengan Model Schaefer 

(1957).  Metode surplus produksi adalah metode yang digunakan untuk 

menghitung potensi lestari atau MSY (Maximum Sustainable Yield) dan upaya 

optimum (fopt) dengan cara menganalisa hubungan upaya tangkapan dengan hasil 

tangkapan per unit upaya tangkap (CPUE).  Tingkat upaya optimum (fopt) dari 

hasil tangkapan optimum (MSY) dari tiap unit penangkapan dapat diketahui 

melaui persamaan berikut: 

a) Hubungan antara CPUE dengan upaya penangkapan (f): 

          

b) Hubungan antara hasil tangkapan (C) dengan upaya penangkapan (f): 

         

c) Upaya penangkapan optimum (fopt atau fmsy) diperoleh dengan cara 

menyamakan turunan pertama hasil tangkapan (C) terhadap upaya 

penangkapan (f) dengan nol: 

         

         

    0 
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d) Maximum Sustainable Yield (MSY) atau hasil tangkapan optimum diperoleh 

dengan mensubtitusikan nilai upaya penangkapan optimum, (fopt) atau (fmsy) ke 

persamaan pada butir huruf b diatas: 

         

     ( )     ( )    
 
 

     
  

  
 

Keterangan: 

a  = intercept  

b = slope/koefisien independent 

Pada model Schaefer, untuk mendapatkan gambaran pengaruh dari upaya 

penangkapan (f) terhadap hasil tangkapan per unit upaya penangkapan (CPUE) 

dan untuk mendapatkan nilai konstanta a dan b pada rumus diatas digunakan 

analisis regresi. 

Analisis terhadap hubungan antara upaya tangkap relatif (relative effort) dengan 

CPUE relatif dilakukan dengan menggunakan analisis kuadrat terkecil, yaitu 

dengan cara meminimumkan eror atau simpangan.  Hubungan tersebut adalah: 

         

Keterangan: 

Y = peubah tak bebas (CPUE) (ton/unit); 

x = peubah bebas (effort) (jumlah unit); 

e = simpangan 

αβ = parameter regresi penduga nilai a dan b 

 

Kemudian diduga dengan fungsi dugaan, yaitu: 
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Jika hasil tangkapan yang didapatkan lebih kecil dari MSY, maka ada dua 

kemungkinan.  Kemungkinan yang pertama adalah upaya penangkapan yang 

dilakukan lebih kecil dari upaya yang dikehendaki untuk mendapatkan nilai MSY.  

Kemungkinan kedua adalah upaya yang dilakukan melebihi upaya yang 

dikehendaki agar tetap lestari, sehingga hasil tangkapan yang didapatkan lebih 

kecil. 

Penentuan MSY dan upaya optimum hanya dapat dilakukan jika parameter pada 

persamaan        bernilai negatif, yang artinya penambahan upaya akan 

menyebabkan penurunan CPUE.  Jika diperoleh slope b bernilai positif maka 

tidak dapat ditentukan besarnya pendugaan stok maupun upaya optimum, tetapi 

hanya dapat disimpulkan bahwa penambahan jumlah upaya masih dapat 

ditingkatkan untuk memperbesar prooduksi.  Dengan kata lain, stok masih dalam 

keadaan underfishing. 

Analisis surplus produksi juga dapat menentukan jumlah tangkapan yang 

diperbolehkan (JTB) atau Total Allowable Catch/TAC.  Besarnya TAC biasanya 

dihitung berdasarkan nilai tangkapan maximum lestari atau MSY (Maximum 

Suistanable Yield) suatu sumberdaya perikanan yang perhitungannya didasarkan 

atas berbagai pendekatan atau metode (Boer dan Aziz, 1995).  Jumlah tangkapan 

yang diperbolehkan (JTB) adalah 80% dari potensi maksimum lestarinya (MSY) 

(FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries, 1995). 

Nilai upaya maksimum yang didapat dari perhitungan tersebut merupakan jumlah 

upaya total dari seluruh alat tangkap yang dibakukan.  Artinya, jumlah upaya 

tangkap tidak dapat menunjukkan jumlah upaya yang sebenarnya karena terdiri 

dari berbagai jenis alat tangkap yang berbeda.   
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3.4.2.2. Tingkat Kesejahteraan Nelayan 

Data-data yang berkaitan dengan kesejahteraan nelayan adalah: 

a) Data yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran nelayan 

1. Pendapatan nelayan dari mata pencaharian sebagai nelayan dan non 

nelayan 

2. Pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti 

pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan 

3. Jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan 

a) Data pendukung lainnya 

1. Karakteristik nelayan yang menjadi responden 

2. Sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap 

3. Kelembagaan yang ada di lokasi penelitian seperti koperasi, bank, dan 

lembaga keuangan perbankan non-bank. 

4. Keberadaan fasilitas umum seperti sumur umum, air bersih, bak sampah 

dan lain-lain 

5. Sistem bagi hasil dan pasar 

6. Alat tangkap dan teknologinya 

7. Kondisi lingkungan atau ekosistem yang mempengaruhi stok ikan, kualitas 

perairan (tingkat pencemaran), kondisi mangrove, dan habitat/ekosistem 

pesisir lainnya 

Data-data tersebut kemudian dianalisis dan disajikan secara deskriptif. 
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3.4.2.3. Faktor Penyebab Utama dan Alternatif Kebijakan Penanggulangan 

Kemiskinan 

 

Data dari wawancara dengan pakar dan stakeholder, berbagai media, literatur, 

jurnal, dan artikel, dijadikan data kuantitatif yang diolah dengan menggunakan 

metode pendekatan proses hirarki analitis atau Analytical Hierarchy Process/AHP 

untuk mendapatkan hasil berupa langkah-langkah strategis atau kebijakan yang 

harus diambil berdasarkan hasil penelitian.   

Metode AHP dikembangkan oleh Thomas L. Saaty banyak digunakan pada 

pengambilan keputusan untuk banyak kriteria, perencanaan, alokasi sumberdaya 

dan penentuan prioritas dari strategi-strategi atau keadaan dalam situasi konflik 

(Saaty, 1991).  Tahapan dalam analisis data metode ini adalah: 

1). Identifikasi sistem, yaitu untuk mengidentifikasi permasalahan dan 

menentukan menentukan solusi yang diinginkan.  Tahapan ini dilakukan dengan 

cara mempelajari referensi dengan pakar yang memahami permasalahan, 2). 

Penyusunan stuktur hirarki yang diawali dengan tujuan umum, dilanjutkan dengan 

sub tujuan, kriteria, dan kemungkinan alternatif, 3). Membuat matrik 

perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh 

setiap elemen terhadap tujuan atau kriteria yang setingkat diatasnya.  Formulasi 

matrik adalah sebagai berikut: 

 

 C1 C2  Cn 

C1 1 a12  a1n 

C2 1/a12 1  a2n 

     
Cn 1/a1n 1/a2n  1 

 

A = (aij) = 
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Dalam hal ini, C1, C2, …Cn adalah set elemen pada satu tingkat keputusan dalam 

hirarki.  Kuantifikasi pendapat dari hasil komparasi berpasangan membentuk 

matriks n x n.  Nilai aij merupakan nilai matriks pendapat hasil komparasi yang 

mencerminkan nilai kepentingan CI terhadap Cj. 

Untuk meng-kuantitatifkan data kualitatif pada materi wawancara digunakan nilai 

skala komparasi 1 - 9.  Dalam penyusunan skala kepentingan ini digunakan 

patokan berdasarkan skala perbandingan berpasangan dalam AHP yang disajikan 

pada Tabel 2 berikut ini; 

Tabel 2. Skala Perbandingan Berpasangan dalam AHP (Saaty,1991) 

Integritas 

Pentingnya 
DEFINISI PENJELASAN 

1 Kedua elemen sama 

pentingnya 

Dua elemen menyumbangnya 

sama besar pada sifat itu 

3 Elemen yang satu sedikit lebih 

penting ketimbang yang 

lainnya 

Pengalaman dan pertimbangan 

sedikit menyokong satu elemen 

atas yang lain 

5 Elemen yang satu esensial atau 

sangat penting ketimbang 

elemen yang lainnya 

Pengalaman dan pertimbangan 

dengan kuat menyokong satu 

elemen atas yang lain 

7 Elemen yang satu jelas lebih 

penting dari elemen lainnya 

Satu elemen dengan kuat 

disokong dan dominannya telah 

terlihat dalam praktek 

9 Elemen yang satu mutlak lebih 

penting ketimbang elemen 

yang lainnya 

Bukti yang menyokong elemen 

yang satu atau yang lain 

memiliki tinggi yang mungkin 

menguatkan 

2,4,6,8 Nilai-nilai antara diantara dua 

pertimbangan yang berdekatan 

Kompromi diperlukan antara dua 

pertimbangan 

 Jika elemen i memiliki satu angka di atas ketika dibandingkan 

dengan elemen j, maka j memiliki nilai kebalikannya ketika 

dibandingkan dengan elemen i. 
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Penyelesaian matrik dilakukan untuk menentukan rangking dari kriteria dengan 

menentukan nilai eigen dengan cara mengkuadratkan matrik tersebut, dihitung 

nilai dari setiap baris kemudian dilakukan normalisasi, proses akan dihentikan 

apabila dari hasil perhitungan terdapat  perbedaan antara dari dua jumlah 

perhitungan berturut-turut lebih kecil dari suatu batas nilai tertentu.  Berdasarkan 

nilai eigen yang diperoleh, dapat diketahui kriteria yang paling penting untuk 

mengambil keputusan.  Nilai eigen adalah nilai prioritas.  Nilai eigen yang lebih 

besar pada suatu kriteria dibadingkan dengan kriteria lain, dianggap menjadi 

prioritas atau rangking pertama (misalnya pada matrik di bawah ini).  Lalu, hasil 

yang diperoleh dari metode AHP kemudian diinterpretasikan. 

 

 
C1 C2 C3 

Nilai 

Eigen 
Prioritas 

C1 1 a12 a13 0,3 1 

C2 1/a12 1 a23 0,2 2 

C3 1/a13 1/a23 1 0,1 3 

 

Pemilihan para pakar (Tabel 3) dilakukan dengan cara pemilihan secara sengaja 

dengan pertimbangan berdasarkan keperluan penelitian.  Pakar adalah pelaku 

utama dan para stakeholder yang terlibat langsung.  Pakar dianggap mempunyai 

kemampuan, mengerti, dan menguasai permasalahan pengelolaan perikanan 

tangkap dan masalah kemiskinan di Kota Bandar Lampung. 

 

 

 

 

A = (aij) = 
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Tabel 3. Profil Pakar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pakar Kualifikasi/Pekerjaan 

 

1. 

 

BOBBY 

IRAWAN,S.E.,M.Si. 

 

a. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian  pada 

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 

(Bappeda) Provinsi Lampung 

b. Aktif menulis artikel mengenai pesisir dan pulau-

pulau kecil pada media informasi internal Bappeda 

(Proyeksi) 

2. DWI GIYARTI,S.Pi. Kepala Seksi Tata Ruang dan Pemberdayaan 

Masyarakat Pesisir pada Bidang Pengelolaan Ruang 

Laut Dinas Kelautan dan Perikananan Provinsi 

Lampung 

3. INDRA GUMAY 

YUDHA,S.Pi.,M.Si. 

Staff Pengajar Program Studi Budidaya Perairan 

Universitas Lampung 

4. MARZUKI Ketua Himpunan Nelayan Seuruh Indonesia, Provinsi 

Lampung  

5. HERZA YULIANTO a. Saat ini aktif pada LSM Mitra Bentala Lampung 

b. Pernah menjadi Ketua Mitra Bentala Lampung  
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Simpulan  

Simpulan penelitian adalah sebagai berikut:  

1) Status stok sumberdaya ikan di Teluk Lampung yang menjadi daerah 

penangkapan nelayan Kota Bandar Lampung terdiri dari: 

a) Belum optimal (underfishing), yaitu jenis pelagis kecil, pelagis besar, 

binatang kulit lunak (cumi dan kerang), ikan cucut dan pari. 

b) Moderate, yaitu jenis ikan demersal. 

c) Tangkap lebih (overfishing), yaitu  jenis binatang kulit keras (udang dan 

kepiting). 

2) Aspek penyebab rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan di Kota Bandar 

Lampung terdiri dari: 

a) Aspek alamiah meliputi kerusakan ekosistem mangrove dan terumbu 

karang serta kondisi tangkap lebih dan belum optimalnya usaha 

penangkapan. 

b) Aspek kultural meliputi tingkat pendidikan, etos kerja, minim keterampilan 

selain melaut, tidak memiliki pekerjaan sampingan dan rendahnya etos 

kerja nelayan responden.   
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c) Aspek struktural meliputi akses pinjaman modal dari perbankan maupun 

koperasi.  Persepsi nelayan responden terhadap sarana dan prasarana 

pendukung perikanan tangkap di Kota Bandar Lampung pada umumnya 

cukup baik, kecuali kondisi fasilitas handling dan processing hasil 

tangkapan.  Lingkungan pemukiman nelayan secara umum tidak teratur dan 

kumuh, dan yang memerlukan perhatian adalah ketersediaan sumber air 

bersih.   

3) Alternatif kebijakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kota Bandar 

Lampung dapat melalui:  

a) status underfishing: modernisasi armada (bantuan kapal > 30 GT), penataan 

jumlah armada, dan peningkatan SDM nelayan; 

b) status moderate: regulasi (perda zonasi), rehabilitasi ekosistem yang rusak, 

dan pengendalian pencemaran; 

c) status overfishing: pengawasan penagkapan ikan, konservasi dan 

rehabilitasi ekosistem yang rusak, dan pengendalian pencemaran. 

5.2. Saran 

Penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat meningkatkan 

pengelolaan sumberdaya ikan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan 

nelayan Kota Bandar Lampung, sebagai berikut: 

1) Saran bagi peneliti untuk penelitian selanjutnya: 

a) Data time series produksi dan upaya tangkap dengan periode yang lebih 

lama dibutuhkan untuk menganalisis pemanfaatan sumberdaya ikan agar 

hasilnya lebih informatif dan akurat.   
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b) Kajian mengenai bentuk program pemberdayaan dan kelembagaan yang 

tepat sesuai dengan karakteristik sumberdaya alam, sosial, ekonomi, dan 

budaya setempat. 

2) Saran bagi pemerintah daerah: 

a) Pemerintah menambah armada penangkapan moderen berupa bantuan 

kapal > 30 GT agar menggenjot produksi jenis ikan yang masih belum 

optimal.  Laju penangkapan ikan yang telah kelebihan tangkap perlu 

dikurangi sampai dibawah nilai Maximum Suistainable Yield/MSY. 

b) Regulasi (perda zonasi) mendesak untuk dibuat. 

c) Pengawasan dan penegakan peraturan untuk menghentikan penangkapan 

ikan dengan cara-cara destruktif, rehabilitasi ekosistem yang rusak, dan 

pengendalian pencemaran. 

d) Pemerintah menyediakan program/kegiatan yang bersifat padat karya 

sebagai kegiatan sampingan saat tidak melaut yang sesuai dengan 

kapasitas nelayan Kota Bandar Lampung. 

e) Pemerintah memfasilitasi pendidikan, pelatihan, dan pendampingan untuk 

menambah keterampilan guna mempersiapkan nelayan memiliki pekerjaan 

sampingan saat tidak melaut. 

f) Pendidikan kejuruan yang berbasis bidang kelautan dan perikanan adalah 

solusi jangka panjang untuk mengatasi tingkat pendidikan nelayan yang 

rendah. 

3) Saran bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bahwa 

nelayan harus membuka diri dalam mengadopsi perkembangan teknologi 
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penangkapan, meningkatkan etos kerja dan keterampilan selain melaut, dan 

membangun kesadaran dan kewajiban moral untuk taat dan menegakkan 

peraturan dalam pemanfaatan sumberdaya ikan. 
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