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MOTTO : 

 

 

“Telah terjadi (tampak) kerusakan 

(malapetaka) di daratan dan di lautan 

karena perbuatan tangan manusia, 

supaya Allah akan merasakan kepada 

mereka sebahagian (akibat tindakan 

mereka) agar mereka  kembali (ke jalan 

yang benar)“ (QS. Ar- RUM : 41) 
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KATA PENGANTAR  

 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadhirat Allah SWT dan  atas  Rahmat 

serta Ridho-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan Buku Bunga Rampai 

Perikanan dan Kelautan dengan judul : “ Sinergitas Membangun Sektor 

Perikanan dan Kelautan Yang Berkelanjutan”. Buku ini diinspirasi melihat 

negara Indonesia memlilki potensi sumberdaya perikanan yang cukup berlimpah, 

diharapkan mempunyai peluang yang cukup besar untuk memposisikan diri 

sebagai produsen dan sekaligus sebagai eksportir utama produk perikanan di 

dunia.Permintaan terhadap produk perikanan baik untuk pasar domestik maupun 

internasional terus meningkat, seiring dengan pertumbuhan penduduk.  Namun  

kita harus tetap menjaga keberlanjutan usaha perikanan dan tetap lestarinya 

sumber daya ikan yang ada. 

Buku ini merupakan rangkaian beberapa materi berdasarkan hasil 

penelitian penulis maupun studi Pustaka yang berkaitan dengan perikanan 

tangkap, perikanan budidaya, peran pelabuhan perikanan, pemberdayaan 

nelayan, kandungan nutrisi ikan bagi manusia, pemasaran domestik dan ekspor 

serta juga langkah-langkah penyuluhan perikanan yang berkelanjutan adalah 

merupakan hasil karya tulisan dari beberapa penulis diantaranya adalah Dr.Dedi 

Supriadi,A.PI.,MM Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas 

Padjadjaran dan Owner Saung Inovasi Perikanan dan Kelautan Mina Jala Satrio 

Cirebon, Harisjon, S.Pi.,M.Si dan Restu Widayaka,A.Pi.,M.Si Dosen Politeknik 

Kelautan dan Perikanan Pariaman dan juga sebagai pengusaha perikanan 

tangkap tuna hand line serta Jimat Hikmawan, S.STPi adalah Koordinator 

Penyuluh Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertugas di 

Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Cirebon. 

Pada kesempatan ini, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang 

sebaesar-besarnya kepada : 

1. Dekan dan teman-teman dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 

Universitas Padjadjaran atas masukan dan dukungannnya selama ini. 

2. Direktur dan teman-teman dosen Politeknik Kelautan dan Perikanan Pariaman 

atas masukan dan dukungannnya selama ini 

3. Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 
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4. Dinas/Lembaga/ Balai Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan serta 

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota atas 

sinergitasnya selama ini dalam membangun sektor perikanan dan kelautan 

yang berkelanjutan. 

5. Para pemangku kepentingan yang telah banyak membantu dan bersinergi 

dalam membangun sektor perikanan dan kelautan yang berkelanjutan atas 

kerjasamanya selama ini. 

Akhirnya mudah-mudahan tulisan ini dapat digunakan sebagai acuan baik 

bagi pemerintah  sebagai penentu kebijakan, pengusaha dan pemangku 

kepantingan, serta mahasiswa yang terkait dalam sektor perikanan dan kelautan 

dalam rangka menambah wawasan pembangunan yang berkelanjutan. Tentunya 

atas bantuan semuanya semoga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah 

SWT, tidak ada gading yang tak retak, kritik dan saran yang membangun 

diharapkan dalam penyempurnaan tulisan dimasa yang akan datang. Terima 

Kasih. 

 

     Medio, Juli 2021 

 

 

 

     Tim Penulis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Buku yang ada ditangan Anda ini merupakan kumpulan tulisan (bunga 

rampai)  yang kami beri judul :  “ Sinergitas Membangun Sektor Perikanan 

dan Kelautan Yang Berkelanjutan”. Buku ini diinspirasi melihat negara 

Indonesia memlilki potensi sumberdaya perikanan yang cukup berlimpah, 

diharapkan mempunyai peluang yang cukup besar untuk memposisikan diri 

sebagai produsen dan sekaligus sebagai eksportir utama produk perikanan di 

dunia.Permintaan terhadap produk perikanan baik untuk pasar domestik maupun 

internasional terus meningkat, seiring dengan pertumbuhan penduduk.  Namun  

kita harus tetap menjaga keberlanjutan usaha perikanan dan tetap lestarinya 

sumber daya ikan yang ada. Buku ini merupakan rangkaian beberapa materi 

berdasarkan hasil penelitian penulis maupun studi Pustaka yang berkaitan 

dengan perikanan tangkap, perikanan budidaya, peran pelabuhan perikanan, 

pemberdayaan nelayan, kandungan nutrisi ikan bagi manusia, pemasaran 

domestik dan ekspor serta juga langkah-langkah penyuluhan perikanan yang 

berkelanjutan. 

Mudah-mudahan tulisan ini dapat digunakan sebagai acuan baik bagi 

pemerintah  sebagai penentu kebijakan, pengusaha dan pemangku kepantingan, 

serta mahasiswa yang terkait dalam sektor perikanan dan kelautan dalam rangka 

menambah wawasan pembangunan yang berkelanjutan. 
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BAB II 

SINERGITAS MEMBANGUN SEKTOR PERIKANAN DAN 

KELAUTAN YANG BERKELANJUTAN 

 

1. PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP YANG BERKELANJUTAN 

Oleh : Dedi Supriadi,A.Pi.,MM 

 

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas 

wilayah laut yang dapat dikelola sebesar 5,8 juta km2 yang memiliki 

keanekaragaman sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat besar. 

Potensi lestari sumber daya mikan atau maximum sustainable yield (MSY) di 

perairan laut Indonesia sebesar 6,5 juta ton per tahun, dengan jumlah tangkapan 

yang diperbolehkan sebesar 5,2 juta ton/tahun (80% dari MSY) (Kepmen KP, 

2011). Merujuk pada data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (2017), 

bahwa total potensi 12,541 juta ton/ tahun. Untuk Laut Jawa (WPP 712) total 

sebesar 1.341.632  ton/ tahun, terdiri dari ikan pelagis kecil 364.663 ton/ tahun, 

pelagis besar 72.812 ton/ tahun, demersal 657.525  ton/ tahun, lkan karang 

29.951 ton/ tahun udang penaeid 57.915  ton/ tahun,  lobster 989 ton/ tahun, 

kepiting 7.664 ton/tahun, rajungan 23.508 ton/tahun dan cumi-cumi 126.554 

ton/tahun. 

Adapun besarnya potensi perikanan tangkap di perairan umum yang 

memiliki total luas sekitar 54 juta Ha, yang meliputi danau, waduk, sungai, rawa, 

dan genangan air lainnya, diperkirakan mencapai 0,9 juta ton ikan/tahun 

Sementara, untuk perikanan budidaya, potensi yang dimilikinya adalah a) 

perikanan budidaya air laut seluas 8,3 juta Ha (yang terdiri dari 20% untuk 

budidaya ikan, 10% untuk budidaya kekerangan, 60% untuk budidaya rumput 

laut, dan 10% untuk lainnya), b) perikanan budidaya air payau atau tambak 
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seluas 1,3 juta Ha, dan c) perikanan budidaya air tawar seluas 2,2 juta Ha (yang 

terdiri dari kolam seluas 526,40 ribu Ha, perairan umum (danau, waduk, sungai 

dan rawa) seluas 158,2 ribu Ha, dan sawah untuk mina padi seluas 1,55 juta Ha) 

(Permen KP, 2012). Berdasarkan data FAO (2014) dalam Bappenas (2014), 

pada tahun 2012 Indonesia menempati peringkat ke-2 untuk produksi perikanan 

tangkap dan peringkat ke-4 untuk produksi perikanan budidaya di dunia. Fakta ini 

dapat memberikan gambaran bahwa potensi perikanan Indonesia sangat besar, 

sehingga bila dikelola dengan baik dan bertanggungjawab agar kegiatannya 

dapat berkelanjutan, maka dapat menjadi sebagai salah satu sumber modal 

utama pembangunan di masa kini dan masa yang akan datang. 

 Menurut Mallawa (2006), Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki 

potensi sumber daya ikan yang sangat besar dan memiliki keanekaragaman 

hayati yang tinggi. Perairan Indonesia memiliki 27,2 persen dari seluruh spesies 

flora dan fauna yang terdapat di dunia, meliputi 12 persen mamalia, 23,8 persen 

amfibi, 31,8 persen reptilia, 44,7 persen ikan, 40 persen moluska, dan 8,6 persen 

rumput laut. Potensi sumber daya ikan meliputi: pelagis besar, pelagis kecil, 

udang penaeid dan krustasea lainnya, demersal, moluska dan teripang, cumi-

cumi, ikan konsumsi perairan karang, ikan hias, penyu laut, mamalia laut, dan 

rumput laut. Potensi perikanan yang sangat besar tersebut dapat memberikan 

manfaat yang maksimal secara berkelanjutan bagi negara dan masyarakat 

Indonesia, bila dikelolam dengan baik dan bertanggungjawab. Hal tersebut juga 

telah diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 45 

tahun 2009 pasal 6 ayat 1 yang menegaskan bahwa pengelolaan perikanan 

ditujukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta 

terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. Namunm sayangnya, hingga kini 

sebagian besar aktivitas perikanan nasional faktanya belum memperlihatkan 

kinerja yang optimal, berkelanjutan, dan menjamin kelestarian sumbermdaya 
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ikan seperti yang diamanatkan dalam UU RI No.45/1945 tersebut. Sebagaimana 

gambaran pada perikanan tangkap, beberapa contohnya adalah: 1) masih 

maraknyamaktivitas IUU fishing; 2) gejala lebih tangkap atau overfishing di 

beberapa perairanmpantai Indonesia, akibat pemanfaatan sumber daya ikan 

yang umumnya masih bersifat open acces dan belum melaksanakan limited 

entry secara penuh; 3) masih terdapat penggunaan alat penangkapan ikan yang 

bersifat destruktif; dan 4) system pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan 

yang masih lemah dan belum efektif. Sementara pada perikanan budidaya, 

diantaranya adalah: 1) kebutuhan pakan yan masih tergantung dengan impor 

dari negara lain; 2) sebagian besar usaha perikanan budidaya di Indonesia 

belum menerapkan good aquaculture practices, sehingga aktivitasnya 

berdampak pada degradasi lingkungan yang cukup signifikan, yang akhirnya 

menimbulkan masalah penyakit, kematian massal, dan juga terjadinya 

pencemaran, baik dari limbah sisa pakan maupun dari limbah penggunaan obat-

obatan yang tidak tepat jenis dan dosis; 3) masih sering terjadinya konversi lahan 

yang tidak sesuai dengan peruntukkannya, sehingga sering menjadi ancaman 

langsung mapun tidak langsung bagi keberlanjutan usaha perikanan budidaya; 

dan 4) ketersediaan induk ikan dan udang unggulan masih sangat terbatas 

(Bappenas, 2014). 

Menurut Fauzi (2004) bahwa perikanan masih dianggap sebagai salah 

satu sektor ekonomi yang memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan suatu 

bangsa. Namun, faktanya produksi perikanan tangkap dan perikanan budi daya 

Indonesia masih berada di bawah negara-negara yang tidak memiliki potensi 

sumber daya ikan dan keanekaragaman hayati sebesar Indonesia. Produksi 

perikanan tangkap Indonesia berada di bawah Cina, Bangladesh, India, 

Myanmar, Uganda, dan Kamboja. Pada tahun 2008, produksi perikanan tangkap 

di Indonesia sebesar 323.150 ton, jauh di bawah Cina yang mencapai 2.248.177 
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ton dan juga India yang mencapai 953.106 ton. Sedangkan potensi perikanan 

budi daya Indonesia, masih di bawah Cina, India, dan Vietnam. Pada tahun 

2008, produksi perikanan budi daya Indonesia mencapai 1,690 juta ton, jauh di 

bawah Cina yang mencapai 32,736 juta ton dan juga Vietnam yang mencapai 

2,462 juta ton (FAO, 2010). 

Rendahnya produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya 

Indonesia tersebut disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal adalah faktor yang berasal dari sumber daya manusia yang berusaha di 

sektor perikanan, seperti rendahnya penguasaan teknologi penangkapan dan 

pembudidayaan ikan, dan kegiatan pasca panen, serta kegiatan penangkapan 

dan pembudidayaan ikan yang merusak ekosistem pesisir. Faktor eksternal 

berasal dari luar sumber daya manusia, yang berbentuk rendahnya dukungan 

kebijakan, seperti penganggaran dan sistem informasi, dan meningkatnya 

kegiatan illegal, unreported and unregulated fishing (Adam dan Surya, 2013). 

Menurut Kemenko Bidang Perekonomian (2011) penyebab rendahnya 

kinerja perikanan Indonesia di antaranya adalah (1) pada umumnya usaha sektor 

perikanan tidak memenuhi economy of scale, tidak menerapkan supply chain 

system secara terpadu, tidak menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

mutakhir, dan kurang/tidak ramah lingkungan, (2) kondisi infrastruktur dan 

pasokan energi yang buruk menyebabkan rendahnya konektivitas dan inefisiensi 

ekonomi, dan (3) sarana produksi jumlahnya terbatas dan harganya relatif mahal. 

Selain itu, kegiatan ekonomi illegal, rendahnya kualitas sumber daya manusia, 

ketergantungan pada teknologi impor, tidak adanya basis data dan sistem 

informasi yang komprehensif dan sahih, kurangnya kerja sama sinergis antar 

pemangku kepentingan (stakeholders) merupakan upaya-upaya yang 

menghambat kinerja perikanan di Indonesia. 
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Menurut Adam dan Surya (2013) bahwa pengembangan sumber daya 

perikanan dilakukan pada subsektor perikanan budidaya dan perikanan tangkap. 

Permasalahan pokok dalam subsektor perikanan tangkap adalah sumber daya 

perikanan yang semakin menurun akibat jumlah tangkapan ikan yang berlebih, 

dan penangkapan ikan yang tidak sah, tidak dilaporkan dan tidak dibenarkan 

(illegal, unreported, and unregulated fishing, IUU fshing). Upaya untuk 

mengembalikan kuantitas sumber daya perikanan dapat dilakukan dengan 

memperluas kawasan konservasi laut. Pemerintah Indonesia menargetkan 

luasan kawasan konservasi laut mencapai 20 juta hektar pada tahun 2020. 

Sampai pertengahan tahun 2012, Indonesia berhasil menetapkan kawasan 

konservasi laut mencapai 15,5 juta hektar atau 77,5 persen. Kawasan konservasi 

ini termasuk taman nasional laut, taman wisata alam laut, taman wisata perairan, 

suaka margasatwa laut, cagar alam laut, kawasan konservasi perairan daerah, 

suaka perikanan, suaka alam perairan, dan taman nasional perairan. Namun, 

tindakan yang terpenting dilakukan oleh pemerintah adalah menegakkan aturan 

terhadap keberadaan kawasan konservasi ini. 

Pembangunan yang berkelanjutan adalah suatu agenda pembangunan 

yang menjadi kerja global. Dalam pembangunan berkelanjutan perlu 

dikhawatirkan akan munculnya tantangantantangan global baru terkait dengan 

pengembangan ekonomi berbasis lingkungan yang menjadi salah satu isu-isu 

yang tidak ada habisnya (Prayuda dan sary, 2019). Dalam pengembangan 

konsep SDGs yang belum optimal ini perlu adanya konstribusi yang melibatkan 

peranan dari stakeholder atau dari kalangan non-pemerintah seperti, civil society 

organization, akedemisi, Mahasiswa, sektor bisnis dan swasta, serta kelompok 

lainnya. 

Konsep pembangunan berkelanjutan ini pada dasarnya telah disepakati 

oleh Indonesia sejak 2015 silam yang merupakan pembaharuan terkait konsep 
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dari Millenium Development Goals (MDGs). Kesepakatan SDGs memiliki 17 

tujuan yang didalamnya terdapat kualitas pembangunan masing-masing negara. 

Jika pada awalnya MDGs hanya memiliki 8 tujuan, konsep SDGs ini 

meningkatkan tujuan-tujuan yang mendasar pada 5 prinsip dasar yang 

menyeimbangkan dimensi sosial, ekonomi, serta lingkungan, yaitu people, 

planet, prosperty, peace, dan partnership (Prayuda dan sary, 2019). Upaya 

memanfaatkan sumber daya ikan secara optimal, berkelanjutan, dan lestari 

merupakan tuntutan yang sangat mendesak bagi sebesarnya-besarnya 

kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan 

pembudidaya ikan, pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, memperluas 

lapangan kerja dan kesempatan berusaha, serta peningkatan ekspor untuk 

menghasilkan devisa negara. Berdasarkan hal ini, guna memberikan manfaat 

yang maksimal bagi masyarakat dan negara Indonesia serta menjamin 

keberlangsungan usaha perikanan itu sendiri, maka sudah seharusnya 

pembangunan dan aktivitas perikanan nasional secepatnya diarahkan untuk 

menerapkan kaidah-kaidah perikanan berkelanjutan. Pada dasarnya 

pembangunan berkelanjutan, termasuk bidang perikanan, mencakup tiga aspek 

utama, yaitu: ekologi, ekonomi, dan sosial.Tanpa keberlanjutan ekologi, misalnya 

penggunaan teknologi yang merusak atau tidak ramah lingkungan, akan 

menyebabkan menurunnya sumber daya ikan bahkan juga bisa punah, sehingga 

akibatnya kegiatan ekonomi perikanan akan terhenti dan tentu akan berdampak 

pula ada kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat yang terlibat kegiatan 

perikanan. Kemudian, tanpa keberlanjutan ekonomi, misalnya rendahnya harga 

ikan yang tidak sesuai dengan biaya operasional, maka akan menimbulkan 

eksploitasi besar-besaran untuk dapat menutup biaya produksi yang dapat 

merusak kehidupan ekologi perikanan. Begitu pula tanpa keberlanjutan 

kehidupan sosial para stakeholder perikanan maka proses pemanfaatan 
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perikanan dan kegiatan ekonominya akan menimbulkan berbagai konflik sosial di 

masyarakat penggunanya. Dengan demikian, agar perikanan yang berkelanjutan 

tersebut dapat segera terwujud, maka tentunya harus diimbangi dengan regulasi 

dan kebijakan yang tepat dan efektif (Bappenas, 2014). Simbol 17 Tujuan Global 

SDGs seperti pada gambar 2. 

 

Gambar 1 : Simbol 17 Tujuan Global SDGs 
(Sumber : Bappenas, 2014) 

 
Perikanan berkelanjutan adalah upaya memadukan tujuan sosial, 

ekonomi dan ekologi. Konsep perikanan berkelanjutan muncul dari kesadaran 

lingkungan. Perikanan berkelanjutan dikembangkan karena kecemasan akan 

makin merosotnya kemampuan lingkungan perairan untuk menyangga 

ketersediaan sumber daya ikan. Ide awal perikanan berkelanjutan adalah dapat 

menangkap atau memanen sumber daya ikan pada tingkat yang berkelanjutan, 

sehingga populasi dan produksi ikan tidak menurun atau tersedia dari waktu ke 

waktu. Sumber daya ikan termasuk sumber daya yang dapat diperbaharui, 

walaupun demikian bukan berarti sumber daya ikan dapat dimanfaatkan tanpa 
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batas. Apabila sumber daya ikan dimanfaatkan tanpa batas atau tidak rasional 

serta melebihi batas maksimum daya dukung ekosistemnya, maka dapat 

mengakibat kerusakan dan berkurangnya sumber daya ikan itu sendiri, bahkan 

bila tidak segera diatasi juga dapat mengakibatkan kepunahan sumber daya ikan 

tersebut. Menyadari pentingnya arti keberlanjutan tersebut, maka pada tahun 

1995 badan dunia FAO merumuskan konsep pembangunan perikanan 

berkelanjutan dengan menyusun dokumen Kode Etik Perikanan yang 

Bertanggung Jawab atau Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) 

(FAO, 1995). Aktivitas perikanan yang berkelanjutan dapat dicapai melalui 

pengelolaan perikanan yang tepat dan efektif, yang umumnya ditandai dengan 

meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan manusianya serta juga 

terjaganya kelestarian sumber daya ikan dan kesehatan ekosistemnya. 

Selanjutnya, Charles (2001) dalam paradigmanya tentang Sustainable Fisheries 

System, mengemukakan bahwa pembangunan perikanan yang berkelanjutan 

harus dapat mengakomodasi 4 aspek utama yang mencakup dari hulu hingga 

hilir, yakni : 1).Keberlanjutan ekologi (ecological sustainability): memelihara 

keberlanjutan stok/biomass sumber daya ikan sehingga pemanfaatannya tidak 

melewati daya dukungnya, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas 

ekosistemnya. 2).Keberlanjutan sosio-ekonomi (socioeconomic sustainability): 

memperhatikan keberlanjutan kesejahteraan para pelaku usaha perikanan 

dengan mempertahankan atau mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang 

layak. 3).Keberlanjutan komunitas (community sustainability) : menjaga 

keberlanjutan lingkungan komunitas atau masyarakat perikanan yang kondusif 

dan sinergis dengan menegakkan aturan atau kesepakatan bersama yang tegas 

dan efektif.4) Keberlanjutan kelembagaan (institutional sustainability): menjaga 

keberlanjutan tata kelola yang baik, adil, dan bersih melalui kelembagaan yang 

efisien dan efektif guna mengintegrasikan atau memadukan tiga aspek utama 
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lainnya (keberlanjutan ekologi, keberlanjutan sosio-ekonomi, dan keberlanjutan 

masyarakat). 

Pembangunan Berkelanjutan ini dapat diimplementasikan khususnya di 

wilayah pesisir karena kekuatan pemanfaatan wilayah pesisir dapat mengurangi 

tantangan ekonomi di Indonesia. Seperti yang tertera bahwa Indonesia 60% 

masyarakatnya bekerja sebagai nelayan karena Indonesia memiliki poros 

maritim yang besar. Kemudian sumber daya lautan atau pesisir ini menyediakan 

potensi yang bernilai ekonomi serta ekologis yang tinggi, baik hayati dan non 

hayati. Maka dari itu, dalam pemberdayaan di wilayah pesisir supaya 

menguntungkan tanpa mencederain ekosistem perlu adanya konsep Blue 

Economy di mana konsep Blue Economy itu sendiri memiliki dinamika pemikiran 

konsep pembangunan berkelanjutan dengan prinsip ekologis, ekonomi, dan 

lingkungan (Prayuda dan sary, 2019). Istilah Blue Economy sebuah pemikiran 

atau paradigm yang melahirkansuatu konsep baru dengan tujuan menghasilkan 

arus pertumbuhan ekonomi sekaligus menjamin kelestarian sumber daya dan 

menjaga lingkungan dibidang kelautan dan perikanan (Sutardjo, 2012). 

Suatu model pendekatan ekonomi yang dihasilkan oleh konsep blue 

economy ini tidak lagi mengandalkan pembangunan yang bersifat kerusakan 

atau ekspolitasi sumber daya berlebihan. Artinya adalah blue economy 

merupakan pemahaman baru yang mendorong perubahan pola dan struktur 

pembangunan melalui pemanfaatan lingkungan sehingga ini merupakan sepak 

terjal bagi pembangunan dan lompatan baru untuk memperbaiki kondisi ekonomi 

masyarakat. Melalui rencana meninggalkan praktek ekonomi dengan keuntungan 

jangka pendek dan menggunakan low carbon economy atau ekonomi yang 

rendah karbon sehingga model dan konsep pendekatan blue economy ini 

nantinya diharapkan mampu meminimalisir interpendensi antara ekosistem dan 

ekonomi serta mengatasi dampak negatif seperti perubahan iklim dan 
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pemanasan global yang merupakan akibat dari aktivitas ekonomi. Sebagai 

konsep baru dalam pembangunan kelautan dan perikanan, blue economy akan 

mengarahkan pembangunan ekonomi yang seimbang antara upaya pengelolaan 

lingkungan dan pemanfaatan sumber daya kelautan yang sustain dan optimal. 

Pada prinsipnya pengaplikasian konsep blue economy di wilayah pesisir akan 

memberikan poin lebih dan berpengaruh dalam pembangunan nasional, selain 

itu juga pembangunan kemandirian dan ketahanan pangan nasional merupakan 

basis utama yang diharapkan terwujud. Blue Economy diyakini akan mampu 

mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan porsi besar bagi masyarakat 

apabila pemerintah mampu memberikan pemberdayaan bagi masyarakat yang 

tinggal dan hidup dipesisir dengan menikmati sumber daya alam tanpa merusak 

nilai-nilai ekosistem yang ada. Dalam kata lain konsep Blue Economy bukan 

hanya environmental friendly, tetapi juga menjadi multiple cash flow yang artinya 

ada keuntungan berlipat secara ekonomi karena melalui konsep ini limbah bisa 

jadi nilai ekonomi untuk menghasilkan produk lain (Prayuda dan sary, 2019). 

Masih menurut pendapat (Prayuda dan sary, 2019), sebenarnya potensi 

sumber daya alam yang ada di wilayah pesisir ini cukup besar. Dengan potensi 

maritim yang dimiliki tersebut seharusnya dapat mensejahterakan dan 

menguntungkan kehidupan masyarakat pesisir. Namun kenyataannya, 

kehidupan masyarakat wilayah pesisir senantiasa dilanda kekurangan, bahkan 

kehidupan masyarakat pesisir sering diidentikkan dengan kemiskinan. Tingkat 

kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir pada saat ini masih di bawah sektor-

sektor lain, termasuk sektor pertanian agraris. Kondisi masyarakat pesisir relatif 

berada dalam tingkat ekonomi dan kesejahteraan rendah, lingkungan 

permukiman masyarakat pesisir belum tertata dan terkesan kumuh, melihat 

kondisi tersebut, maka dalam jangka panjang tekanan terhadap sumber daya 

pesisir kian bertambah guna pemenuhan kebutuhan masyarakat. Padahal, 
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sebenarnya terdapat potensi yang besar bagi kemaritiman Indonesia apabila 

masyarakat pesisir diberdayakan akan mampu meningkatkan ekonomi nasional, 

menumbuhkan daya saing yang baik. 

Sasaran lain yang juga harus dipertimbangkan di dalam aspek 

pembangunan di Indonesia yang juga sangat penting adalah mengenai 

pemberdayaan masyarakat pesisir yang seharusnya pemerintah dapat 

memperhatikan dan mengimplementasikan SDGs dengan salah satu poin yaitu: 

“Life Below Water” (Poin 14) ditambah dengan konsep Environmentalism dan 

Liberalism dimana merupakan langkah strategis yang dapat dilakukan Indonesia 

untuk memperkuat posisinya pada bidang ekonomi yaitu dengan meningkatkan 

daya saing ekonomi Indonesia dengan menciptakan Lapangan pekerjaan baru 

disektor maritim atau perikanan. Kemudian juga merupakan salah satu pola 

kebijakan pemerintah Indonesia dalam upaya Upgrading atau meningkatkan 

daya saing ekonomi adalah dengan menetapkan kebijakan ekonomi kelautan 

dengan model Blue Economy secara liberalisme dimana Blue Economy 

merupakan instrument yang dapat digunakan untuk memperbaiki pola ekonomi 

dan menciptakan aktivitas yang bersifat jangka panjang atau berkelanjutan 

dengan bekerjasama dalam pengembangan antara stakeholder dan Masyarakat 

di wilayah pesisir (Prayuda dan sary, 2019). 

Dalam sejarahnya, pengelolaan perikanan sesungguhnya dimulai dengan 

inisiatif yang muncul dari masyarakat lokal dengan menggunakan pemahaman 

yang mereka punya (pengetahuan lokal/local knowledge; customary knowledge) 

dan kemudian dilembagakan dengan menggunakan sistem hukum adat 

(customary laws). Praktek-praktek hukum ada laut seperti Sasi di Maluku, 

Panglima Laot di Aceh atau Awig-Awig di Bali dan Nusa Tenggara Barat 

merupakan sedikit dari banyaknya contoh sistem adat perikanan ini. Bahkan 

dalam kasus Panglima Laot, rejim ini mampu bertahan lebih dari 400 tahun 
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melewati berbagai sistem pemerintahan dari sistem kerajaan, penjajahan 

Belanda, pra-kemerdekaan RI, kemerdekaan RI, Orde Baru, hingga saat ini 

(Adrianto, 2009). Konsep tersebut sebenarnya selaras dengan kondisi global 

yang menggalakkan konsep pembangunan berkelanjutan pada awal abad ke-21 

(Kompas, 2003). Konsep keberlanjutan lingkungan atau lingkungan 

berkelanjutan, merupakan konsep yang secara global sudah diaplikasikan dalam 

berbagai peraturan. Negara-negara nasional juga sudah mengaplikasikan dalam 

berbagai ketentuan di negaranya (Tripa, 2009). Beriringan dengan keberlanjutan 

lingkungan, turut pula dibicarakan tentang konsep kearifan lokal. Dua issue ini 

berkaitan satu sama lainnya. Keberlanjutan lingkungan adalah tujuan akhir, 

sedangkan kearifan lokal adalah pola untuk pencapaiannya (Adli, 2012). 

Pemanfaatan sumberdaya optimal dan berkelanjutan memiliki arti bahwa 

pemanfaatan sumberdaya tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan 

kemampuan pulihnya untuk memenuhi kebutuhan saat kini tanpa mengabaikan 

kepentingan generasi mendatang, agar pemanfaatan sumberdaya wilayah 

pesisir dan lautan dilakukan secara optimal yang mampu menjamin pengelolaan 

secara optimal dan berkelanjutan harus melibatkan semua sektor yang memiliki 

kepentingan terhadap sumberdaya laut. Sehingga tujuan akhir dari penerapan 

kebijakan yang bertumpu pada peningkatan pendapatan nelayan dan kelestarian 

sumberdaya ikan yang berkelanjutan dapat dicapai. Menurut Supriadi (2021), 

sebagai contoh peningkatan kualitas sumberdaya ikan serta Kelestarian 

lingkungan laut yang dilakukan Rukun Nelayan Cangkol Tengah Kota Cirebon 

yang berbasis kearifan lokal telah memberikan pengaruh dan peran yang besar 

kepada Masyarakat Nelayan Cangkol Tengah untuk berperan aktif dalam 

melestarikan lingkungan laut yang secara tidak langsung memberikan nilai 

ekonomi biru. Konsep kearifan lokal berbasis masyarakat yang dikenal dengan 

sebutan “dedi-dedi” diantaranya memuat beberapa kesepakatan yang telah 
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disepakati oleh masyarakat nelayan Kampung Cangkol Tengah diantaranya 

adalah : 1).Dalam kegiatan penangkapan ikan tidak boleh menggunakan 

alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, seperti : arad/ pukat appollo 

(mini trawl) dan garok (dradge). Untuk itu dalam kegiatan penangkapan 

ikan di sekitar rumpon dasar menggunakan alat tangkap ikan yang ramah 

lingkungan seperti pancing ulur berjoran dan trammel net (pada saat 

musim udang).2).Dalam pengembangkan rumpon dasar sebagai alat bantu 

penangkapan ikan harus mematuhi ketentuan dan aturan yang ada serta 

berkoordinasi dengan KUB, Rukun Nelayan, HNSI maupun Dinas terkait. 

3).Dalam kegiatan penangkapan ikan baik nelayan ataupun pemancing 

(hobbies), apabila mendapatkan ikan hasil tangkapan dengan  bobot 

kurang dari  1 ons (100 gram), maka harus/ wajib dilepas kembali (catch 

release), hal ini dikecualikan bagi ikan-ikan yang memang memiliki bobot 

kecil seperti ikan Kuniran (Upeneus sulphureus) dan jenis ikan demeral 

lainnya. 4).Dalam rangka keberlanjutan usaha penangkapan ikan dan 

kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya, maka anggota KUB wajib 

menyisihkan dana dari hasil pendapatannya untuk pengembangan rumpon dasar 

dan kegiatan sosial lainnya yang nilainya disepakati bersama. 5).Apabila ada 

nelayan/ pemancing yang melanggar dalam ketentuan ini, maka akan dikenakan 

denda yang besarnya berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan oleh 

Rukun Nelayan Cangkol Tengah. Kearifan Lokal Dedi-Dedi pada gambar 2. 
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Gambar 2. Kearifan Lokal Dedi-Dedi 

Kearifan lokal muncul sebagai penjaga atau filter iklim global yang 

melanda kehidupan manusia. Kearifan adalah proses dan produk budaya 
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manusia, dimanfaatkan untuk mempertahankan hidup. Kearifan lokal adalah 

bagian dari budaya. Kearifan lokal lebih menekankan pada tempat dan lokalitas 

dari kearifan tersebut sehingga tidak harus merupakan sebuah kearifan yang 

telah diwariskan dari generasi kegenerasi. Kearifan lokal bisa merupakan 

kearifan yang belum lama muncul dalam suatu komunitas sebagai hasil 

dariinteraksinya dengan lingkungan alam daninteraksinya dengan masyarakat 

sertabudaya lain. Oleh karena itu, kearifan lokal tidak selalu bersifat tradisional 

karena dia dapat mencakup kearifan masa kini, dan karena itu pula bisa lebih 

luas maknanya daripada kearifan tradisional (Zamzami, 2016).  

Berdasarkan sisi filosofi dasarnya, kearifan dapat dikategorikan dalam 

dua aspek, yaitu:(a) gagasan, pemikiran, akal budi yang bersifat abstrak; dan (b) 

kearifan lokal yang berupa hal-hal konkret, dapat dilihat.Kearifan lokal kategori 

(a) mencakup berbagai pengetahuan, pandangan, nilai serta praktik-praktik dari 

sebuah komunitas baik yang diperoleh dari generasi sebelumnya dari komunitas 

tersebut maupun yang didapat oleh komunitas tersebut di masa kini, yang tidak 

berasal darigenerasi sebelumnya, tetapi dari berbagai pengalaman di masa kini, 

termasuk juga dari kontaknya dengan masyarakat atau budaya lain. Kearifan 

lokal kategori (b) biasanya berupa benda-benda artefak, yang menghiasi hidup 

manusia, dan bermakna simbolik. Dalam setiap jengkal hidup manusia selalu 

ada kearifan lokal. Paling tidak, kearifan dapat muncul pada: (a) pemikiran, (b) 

sikap, dan(c) perilaku.Ketiganya hampir sulit dipisahkan. Jika ketiganya ada yang 

timpang, maka kearifanlokal tersebut semakin pudar (Ataupah, 2004). 
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2. EKONOMI RUMAH TANGGA NELAYAN SKALA KECIL                                    
DI KOTA CIREBON 

 
Oleh : Dr.Dedi Supriadi,A.Pi.,MM 

 
Kota Cirebon sebagai satu wilayah di Pantai Utara Jawa Barat memiliki 

potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar. Salah satu usaha yang telah 

dikembangkan dari potensi perikanan dan kelautan adalah usaha perikanan 

tangkap. Usaha perikanan tangkap di wilayah Kota Cirebon telah ada sejak lama 

dan berkembang sedemikian rupa serta didominasi oleh usaha perikanan 

tangkap skala kecil yang dalam pertumbuhan dan perkembangannya mempunyai 

arti yang relatif penting dalam segi sumbangannya terhadap produk domestik 

regional bruto maupun potensinya dalam menyerap bahan baku lokal dan tenaga 

kerja lokal sehingga eksistensinya dituntut untuk dapat berfungsi sebagai 

kegiatan basis ekonomi wilayah di Kota Cirebon (Supriadi, 2021). 

Keberadaan atau pertumbuhan usaha perikanan tangkap skala kecil 

diharapkan dapat memberi suatu konstribusi positif yang signifikan terhadap 

upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah ekonomi dan sosial, seperti 

tingkat kemiskinan yang tinggi, jumlah pengangguran yang besar, terutama dari 

golongan masyarakat berpendidikan rendah, ketimpangan distribusi pendapatan, 

proses pembangunan yang tidak merata antara urban dan rural, serta masalah 

urbanisasi. Sehingga dalam hal ini diperlukan strategi pengembangan usaha 

yang harus mengarah kepada spesialisasi dan perlu ditentukan prioritas industri 

yang ingin dikembangkan, yakni (1) memanfaatkan potensi keunggulan 

komparatif dan kompetitif, (2) secara potensial dapat meningkatkan total nilai 

tambah sektor manufaktur, PDRB dan PDB, serta ekspor non migas, (3) 
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meningkatkan kesempatan kerja produktif, (4) mengurangi ketergantungan 

terhadap impor, dan (5) berdampak luas bagi pengembangan/pertumbuhan 

output di sektor-sektor lainnya. Wacana ini adalah bagian dari Disertasi penulis 

yang mengadakan penelitian pada komunitas nelayan skala kecil di Kota Cirebon 

dengan penyesuaian perkembangan yang ada. 

Usaha perikanan tangkap skala kecil (small scale fisheries) merupakan 

salah satu usaha sektor perikanan yang berpotensi dalam pembangunan makro 

dan mikro ekonomi bangsa. Usaha perikanan tangkap nasional masih dicirikan 

oleh perikanan tangkap skala kecil. Hal ini dapat dibuktikan dengan keberadaan 

perikanan tangkap di Indonesia yang masih didominasi oleh usaha perikanan 

tangkap skala kecil yaitu sekitar 96%, dan hanya sekitar 4% dilakukan oleh 

usaha perikanan skala yang lebih besar (Ditjen Tangkap, 2012). Purwanti (2010) 

menyatakan bahwa pembangunan perikanan tangkap pada hakekatnya 

ditujukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan 

dan sekaligus untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan serta lingkungannya.  

Menurut Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan 

sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 

tentang Perikanan, definisi nelayan adalah orang yang mata pencahariannya 

melakukan penangkapan ikan.  Nelayan didefinisikan juga sebagai orang atau 

komunitas orang yang secara keseluruhan atau sebagian dari hidupnya 

tergantung dari kegiatan menangkap ikan. Sedangkan nelayan kecil adalah 

orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.  Townsley (1998) dalam Widodo dan 

Suadi (2008) menyatakan bahwa beberapa kelompok nelayan memiliki beberapa 

perbedaan dalam karakteristik sosial dan kependudukan.  Perbedaan tersebut 

dapat dilihat pada kelompok umur, pendidikan, status sosial, dan kepercayaan.  
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Dalam satu kelompok nelayan juga sering ditemukan perbedaan kohesi internal, 

dalam pengertian hubungan di sesama nelayan maupun di dalam hubungan 

bermasyarakat. 

Menurut Charles (2001) membagi kelompok nelayan dalam empat 

kelompok, yaitu : 

1). Nelayan subsisten (subsistence fishers), yaitu nelayan yang menangkap 

ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. 

2). Nelayan asli (native/indigenous/aboriginal fishers), yaitu nelayan yang 

sedikit banyak memiiliki karakter yang sama dengan kelompok pertama, 

namun memiliki juga hak untuk melakukan aktifitas secara komersial 

walaupun dalam skala yang sangat kecil. 

3). Nelayan rekreasi (recreational/sport fishers), yaitu orang-orang yang 

secar prinsip melakukan kegiatan penangkapan hanya sekedar untuk 

kesenangan atau olaah raga. 

4). Nelayan komersial (commercial fishers), yaitu mereka yang menangkap 

ikan untuk tujuan komersial atau dipasarkan baik untuk pasar domestik 

maupun pasar ekspor.  Kelompok nelayan ini dibagi dua, yaitu nelayan 

skala kecil dan skala besar. 

Pada sektor perikanan, khususnya sub sektor perikanan tangkap, dikenal 

secara umum pembagian menurut perikanan skala kecil atau perikanan artisanal 

dan perikanan skala besar atau perikanan industri. Murdiyanto (2004) 

menyatakan bahwa tidak ada definisi dan standar yang jelas untuk membedakan 

keduanya, akan tetapi perbedaan dapat dilihat pada operasi dan tipe teknologi 

yang digunakan, besarnya modal investasi yang ditanamkan, tenaga kerja dan 

kepemilikan usaha. Maka dalam perikanan  industri tentunya dapat dibayangkan 

sebagai kegiatan usaha penangkapan ikan yang modalnya besar, teknologinya 
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lebih tinggi dan modern, administrasi dan organisasinya lebih teratur sebagai 

suatu perusahaan.  

Selain pengelompokkan tersebut, terdapat beberapa terminologi yang 

sering digunakan untuk menggambarkan kelompok nelayan, seperti nelayan 

penuh untuk  mereka yang menggantungkan keseluruhan  hidupnya dari 

menangkap ikan ; nelayan sambilan untuk mereka yang hanya sebagian dari 

hidupnya tergantung dari menangkap ikan (lainnya dari akativitas seperti 

pertanian, buruh dan tukang) ; juragan untuk mereka yang memiliki sumberdaya 

ekonomi untuk usaha perikanan seperti kapal dan alat tangkap ; dan anak buah 

kapal (ABK/pandega) untuk mereka yang mengalokasikan waktunya dan 

memperoleh pendapatan dari hasil mengoperasikan alat tangkap ikan, seperti 

kapal milik juragan (Widodo dan Suadi, 2008). Lebih jauh Murdiyanto (2004), 

menyatakan bahwa selain dualisme dalam bentuk perikanan skala besar dan 

skala kecil seperti disebutkan diatas, dikenal pula bentuk dualisme antara yang 

diistilahkan dengan perikanan komersil dan artisanal serta perikanan pantai 

(coastal atau inshore) dan perikanan lepas pantai (offshore), yang pembagiannya 

lebih dilihat pada ukuran kapal (Indonesia dan Filipina) atau tipe alat tangkap 

(Thailand), jarak dari pantai (Hongkong dan Singapura) dan kombinasi keduanya 

(Malaysia). Oleh sebab itu tidaklah mengherankan apabila suatu usaha 

perikanan yang dinilai sebagai perikanan skala kecil disuatu Negara, kemudian 

diklasifikasikan ke dalam perikanan skala besar oleh Negara lain. 

Disamping itu menurut Widodo dan Suadi (2008) membagi nelayan 

berdasarkan daya jangkau armada perikanan dan juga lokasi penangkapan ikan, 

diantaranya adalah : 

1). Nelayan pantai atau biasa disebut perikanan pantai, adalah untuk usaha 

perikanan skala kecil dengan armada yang didominasi oleh parahu tanpa 

motor atau kapal motor tempel. 
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2). Perikanan lepas pantai untuk perikanan dengan kapasitas perahu rata-

rata 30 GT. 

3). Perikanan samudera untuk kapal-kapal ukuran besar, misalnya 100 GT 

dengan target perikanan tunggal seperti tuna 

Sedangkan Klasifikasi nelayan berdasarkan waktu kerja (Monintja, 1989) 

adalah sebagai berikut : 

1. Nelayan Penuh yaitu nelayan yang seluruh waktu kerjanya digunakan  untuk 

melakukan kegiatan operasi penangkapan ikan. 

2. Nelayan Sambilan Utama yaitu nelayan yang sebagian besar waktu kerjanya 

digunakan untuk melakukan kegiatan operasi penangkapan ikan. 

3. Nelayan Sambilan Tambahan yaitu nelayan yang sebagian kecil waktu 

kerjanya untuk melakukan kegiatan operasi penangkapan ikan. 

Hermawan (2007) mendefinisikan bahwa nelayan kecil adalah orang yang 

mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup sehari-hari. Perikanan tangkap skala kecil dapat diklasifikasikan kedalam 

kondisi/ karakter usaha dari nelayan sebagai operator usahanya. Dengan kata 

lain operator usaha perikanan tangkap skala kecil diklasifikasikan sebagai  

nelayan kecil. Menurut Manurung (1983) bahwa kriteria nelayan skala kecil 

adalah sebagai  berikut : 

1). Pendapatan per kapita lebih rendah dari ” garis kemiskinan ” konsep 

Sajogyo.  Pendapatan dihitung baik dari perikanan maupun di luar 

perikanan. 

2). Nelayan pemilik unit usaha kecil (anak buah perahu motor atau layar 

sama atau lebih kecil dari 3 orang) dan aktif ke laut sebagai nelayan ” full 

time ”. 

3). Nelayan yang tidak memiliki alat produksi (perahu dan alat 

penangkapannya).  Nelayan ini biasa disebut pendega. 
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4). Nelayan kecil umumnya memiliki tenaga kerja keluarga yang berlebihan 

hingga masih bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan 

keluarga, seperti diluar perikanan. 

5). Keadaan modal yang relatif kecil sehingga kemampuan mereka untuk 

memiliki unit usaha penangkapan adalah kecil atau sangat kecil. 

6). Pendidikan, ketrampilan dan inovasi nelayan dan anggota keluarga 

nelayan relatif rendah 

Penentuan skala ekonomi sebagai titik dasar dari penentuan skala usaha 

perikanan sebagai kriteria pembatas perikanan tangkap skala kecil mengacu 

pada kriteria Charles (2001) dan hasil studi yang dilakukan oleh Hermawan 

(2007) menyatakan bahwa kriteria tersebut diantaranya  adalah :  

1). Total investasi awal kurang dari atau sama dengan  Rp. 30.000.000,- 

2). Kepemilikan asset sendiri (bukan perusahaan milik pengusaha besar) 

3).  Wilayah penangkapan dalam zona I A 

4). Lama trip penangkapan 1 hari (one day fishing) 

5). Teknologi paling tinggi dalam operasi penangkapan ikan hanya 

menggunakan motor temple (10-25 DK) 

6). Panjang kapal yang digunakan 5 – 10 meter 

Nelayan pemilik kapal dan alat tangkapnya disebut juga nelayan juragan 

dan sebagian lagi sebagai nelayan pekerja atau biasa disebut pandega. Nelayan 

pemilik kapal sebagian ada juga yang ikut aktif menangkap ikan di laut, sebagian 

lagi tidak ikut.  Keterlibatan mereka dalam operasi penangkapan ikan akan 

mempengaruhi penerimaan dari hasil penangkapan ikan.  Biasanya penerimaan 

tiap-tiap nelayan berbeda menurut peranannya (status) yang didasarkan pada 

ketrampilan mereka dalam operasi penangkapan ikan dan diatur dengan sistem 

bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.  Sistem bagi hasil dapat berbeda 

berdasarkan jenis alat tangkap yang digunakan dan daerah konsentrasi nelayan.  
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Sistem bagi hasil sudah berjalan turun temurun akan tetapi penerimaan nelayan 

tidak hanya berbeda menurut peran (status) mereka dalam satu unit usaha 

penangkapan, jenis alat tangkap dan daerah, tetapi juga menurut skala 

usahanya. 

 Rangkuti (1995) menyatakan bahwa rumah tangga nelayan merupakan 

salah satu kelompok masyarakat dengan taraf hidup paling rendah di Indonesia.  

Untuk itu tidaklah mengherankan apabila dalam upaya menanggulangi masalah 

kemiskinan akan selalu melibatkan kelompok masyarakat ini.  Berbagai faktor 

yang mengakibatkan rendahnya produksi dan pendapatan yang dihasilkan oleh 

nelayan, diantaranya adalah keterbatasan sumberdaya perikanan, unit 

penangkapan yang masih sangat sederhana dan lemahnya kekuatan pasar. 

  Menurut Bappeda Kota Cirebon (2003) secara garis besar beberapa 

permasalahan yang dihadapi nelayan skala kecil dalam kegiatan usaha 

penangkapan ikan khususnya di wilayah Kota Cirebon, diantaranya adalah : 

1). Adanya ketergantungan pada kondisi ekosistem dan lingkungan yang 

rentan pada kerusakan khususnya pencemaran atau degradasi kualitas 

lingkungan  

2). Adanya ketergantungan pada musim ikan  

3). Adanya ketergantungan pada pasar (Market)/Fluktuasi harga 

4). Sarana penangkapan yang dimiliki nelayan kecil, belum dapat 

menjangkau daerah penangkapan yang lebih jauh (keterbatasan perahu 

dan alat tangkap) 

5). Daerah penangkapan (fishing ground) pada area yang sama 

mengakibatkan pada kejenuhan (over fishing) dan seringnya terjadi 

crossing alat (konflik sosial) 

6). Terbatasnya permodalan nelayan kecil untuk membeli sarana 

penangkapan ikan yang lebih memadai 
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7). Belum optimalnya peran Koperasi Unit Desa/Koperasi Nelayan dalam 

membantu nelayan skala kecil untuk pemenuhan kebutuhan operasional 

melaut dan pemasaran hasil tangkapan. 

 Perhatian yang lebih besar sering dipusatkan pada perikanan skala kecil 

dibandingkan perikanan skala besar, yang menurut Widodo dan Suadi (2008) 

disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah : 

1). Perikanan skala kecil umumnya memiliki ketergantungan yang sangat 

tinggi pada sumberdaya perikanan sebagai sumber mata pencaharian 

utama dan usaha ini hampir seluruhnya berbasis di daerah pantai.  

Dengan karakter seperti ini pengelolaan perikanan menjadi faktor kunci 

untuk menjamin keberlanjutan sumberdaya dan usaha pemanfaatannya. 

2). Nelayan dalam kelompok ini merupakan nelayan yang memiliki 

keterbatasan akses terhadap pekerjaan lain dan kadang mereka 

umumnya adalah masyarakat dengan tingkat penghasilan yang rendah.  

Kelangkaan sumberdaya ikan akan langsung berimplikasi terhadap 

kehidupan sehari-hari masyarakat ini. 

3). Perikanan skala ini juga memeiliki sumberdaya teknologi seperti kapal 

dan alat tangkap yang umumnya terbatas baik dari segi jumlah maupun 

kapasitas, sehingga untuk mengembangkan usaha perikanan dan 

memperluas daerah penangkapan ke laut lepas sangat sulit dilakukan. 

4). Secara tradisional perikanan skala kecil umumnya berada di luar pusat 

kekuasaan baik politik maupun ekonomi, sehingga nelayan kelompok ini 

sering memiliki posisi tawar (bergaining position) yang sangat lemah. 

5). Perikanan skala kecil sangat rentan terhadap pengaruh faktor eksternal 

dan membutuhkan berbagai upaya perlindungan. 

Hingga kini pengusaha perikanan tangkap di indonesia dikuasai oleh 

perikanan skala kecil. Sebanyak 94,44% usaha perikanan menggunakan perahu 
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tanpa motor dan perahu motor tempel dan kapal dengan mesin dalam sampai 5 

GT dan hanya mampu beroperasi pada perairan pantai. Sementara itu 

penguasaan perikanan komersial skala kecil dan menengah dengan kapal 

ukuran 5 – 30 GT sebanyak 4,44% dan perikanan komersial industri dengan 

ukuran kapal 30 GT keatas sebanyak 5,56% (Soepanto, 2002). Lebih lanjut 

dikatakan bahwa dengan daya dukung dari peralatan yang sederhana 

menyebabkan pengusahaan perikanan skala kecil memiliki jangkauan 

penangkapan hanya sepanjang pantai dan tidak dapat memanfaatkan 

sumberdaya ikan dilaut lepas (high seas). Dengan demikian aktivitas ekonomi 

perikanan masih didominasi oleh nelayan kecil dan tradisional dengan tingkat 

pendidikan yang rendah sehingga tingkat teknologi, inovasi dan penyerapan 

informasi menjadi rendah dan menyebabkan produktivitasnya menjadi rendah. 

Pembinaan nelayan dalam rangka penggunaan alat tangkap ikan ramah 

lingkungan dan pemanfaatan habitat buatan (rumah ikan dan rumpon dasar) 

dalam rangka peningkatan produksi dan kelestarian sumber daya ikan seperti 

pada  gambar 1. 

 

Gambar 1. Pembinaan Nelayan Pemanfaatan Habitat Buatan 
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Adanya keterbatasan modal yang dimiliki nelayan skala kecil 

menyebabkan terjadi kecenderungan nelayan terikat pinjaman dengan pelepas 

uang (pedagang), bahkan hubungan antara pedagang ikan dan nelayan 

cenderung bersifat eksploitatif (Qoid et al. 1993). Ketika beberapa jenis ikan 

memasuki pasar ekspor, maka jalinan hubungan nelayan dengan pedagang 

miskin meluas. Mengingat untuk melakukan penangkapan ikan kualitas ekspor 

memerlukan modal yang cukup tinggi maka cara yang paling mudah bagi 

nelayan adalah dengan menjadi clien patron-clien yang bersifat mutualistis 

(Susilo et al., 2004). Dengan mengetahui karakter perikanan skala kecil seperti 

diuraikan diatas berbagai upaya pengelolaan sering sangat sulit disusun dan 

dilakukan serta memerlukan beberapa inovasi dalam pendekatannya, seperti 

melalui pendekatan partisipatif, ko-manajemen, dan lain-lain. Pentingnya 

mengetahui kriteria suatu kelompok masyarakat nelayan adalah untuk lebih 

menjelaskan prilakunya ataupun ciri-cirinya, sehingga mudah dibedakan secara 

ilmiah dari kelompok lain. Kaitannya dengan usaha pembinaan, dengan adanya 

kriteria tersebut kita lebih mudah untuk merumuskan program yang lebih terarah.  

Dikatakan lebih mudah karena kita berhadapan dengan sekelompok masyarakat 

yang lebih homogen, baik dilihat dari segi ekonomi maupun sosial. Dengan 

program yang lebih terarah, maka diharapkan partisipasi nelayan skala kecil itu 

akan lebih meningkat.Salah satu strategi pemecahan masalahnya adalah 

dengan meningkatkan pendapatan usaha dari penangkapan ikan, yaitu dengan 

melalui usaha memperbesar jumlah tangkapan, mutu yang lebih baik, 

peningkatan harga, memperkecil ongkos/ biaya operasional melaut serta adanya 

tambahan pendapatan dari sumber lain diluar usaha penangkapan. 

Rumah tangga nelayan saat ini identik dengan kemiskinan dan kualitas 

sumberdaya manusia yang masih rendah, khususnya pada golongan nelayan 

skala kecil/ tradisional (ukuran perahu kurang dari 5 GT). Purwanti (2010) 
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mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau kelompok 

orang, laki-laki dan perempuan tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk 

mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Menurut 

Dillon (2001), karakteristik kemiskinan terdiri dari dua aspek yaitu 1). Kemiskinan 

struktural/ eksternal meliputi aspek-aspek kurangnya dukungan politik/ kebijakan 

pemerintah yang sifatnya substantif serta kurangnya akses keluar  yang sebagai 

daya dukung proses partisipatifi; 2). Kemiskinan kultural/ internal lebih 

menekankan pada sisi kemampuan yaitu budaya malas, boros dan manajemen 

rendah karena sumberdaya manusia yang rendah pula. 

Sutrisno (2011) menjelaskan bahwa sifat kemiskinan yang multidimensi 

menyebabkan pemahaman tentang kemiskinan tidak hanya berhenti pada 

masalah ketidakcukupan konsumsi semata, tetapi juga pada faktor tidak 

terpenuhinya kebutuhan dasar sebagai bentuk kemiskinan non materiil, seperti 

pendidikan, kesehatan, partisipasi politik atau kebebasan budaya. Menurut Fauzi 

(2005) bahwa hampir sebagian besar nelayan kita masih hidup dibawah garis 

kemiskinan dengan pendapatan kurang dari US$ 10 per kapita per bulan. Jika 

dilihat dari konteks Millenium Development Goal, pendapatan sebesar itu sudah 

termasuk dalam extreme poverty, karena lebih kecil dari US$ 1 per hari. Pelaku 

perikanan, khususnya mereka yang berskala kecil (perikanan pantai), masih 

tergolong masyarakat miskin. Purwanti (2010) menyatakan  bahwa realita 

rendahnya produktivitas nelayan tersebut, dapat dipahami jika wilayah pantai 

indentik dengan kemiskinan.  

Upaya pembangunan perikanan telah menciptakan devisa yang cukup 

besar, namun hanya sebagian kecil nelayan yang merasakan perbaikan 

pendapatan dan masih dalam kondisi miskin. Beberapa faktor yang 

menyebabkan kemiskinan nelayan menurut Departemen Kelautan dan Perikanan 

(2003) diantaranya adalah : 1). Rendahnya tingkat teknologi penangkapan ikan 
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yang diterapkan; 2). kecilnya sarana usaha (ukuran kapal); 3). Belum effesiennya 

sistem pemasaran hasil ikan, dan 4). Status nelayan yang sebagian besar adalah 

buruh. Selain itu pada sisi lainnya, proses diversifikasi ekonomi desa-desa 

pesisir pantai tampaknya masih berada pada tahap awal.  Secara keseluruhan 

jenis-jenis usaha kerja diluar perikanan di desa-desa masih kurang beragam.  

Jenis-jenis usaha atau pekerjaan diluar perikanan yang berkembang di desa-

desa nelayan umumnya masih merupakan rangkaian dari usaha perikanan yang 

dapat digolongkan sebagai industri pengolahan hasil perikanan skala kecil/ 

rumah tangga dan yang saat ini mulai berkembang adalah wisata mancing.  

Pencarian tambahan pendapatan rumah tangga adalah sangat lazim 

dijumpai pada masyarakat pedesaan, termasuk didalamnya adalah masyarakat 

pesisir pantai. Hal ini tentunya menandai adanya keberagaman dalam sumber 

pendapatan rumah tangga.  Pendapatan rumah tangga dalam konteks ini berasal 

dari berbagai sumber yang selalu berubah sesuai dengan kesempatannya 

terhadap musim, pasar tenaga kerja dan waktu luang setiap harinya.  Pembagian 

pekerjaan diatur sedemikian rupa diantara anggota-anggota rumah tangga 

(White dan Endang, 1980). 

Dengan melihat hal diatas adalah terjadinya perubahan struktur pekerjaan 

dan alokasi jam kerja pada rumah tangga nelayan, yang pada gilirannya akan 

menyebabkan perubahan struktur pendapatan di daerah desa pesisir pantai.  

Pada rumah tangga nelayan pendapatan utama mereka adalah dari hasil 

kegiatan melaut (penangkapan ikan) yang dilakukan oleh kepala keluarga dan 

anak laki-laki, sedangkan pencaharian tambahan pendapatan diluar kegiatan 

melaut dilakukan oleh istri dan anak perempuan dengan jenis pekerjaan yang 

beragam seperti bakul ikan, buruh ikan, buruh industri ataupun dengan membuka 

kios usaha sembako.  Dengan mencurahkan waktu kerja melaut dan non melaut 

maka alokasi waktu kerja rumah tangga nelayan akan berubah dan mereka 
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mengharapkan pendapatan yang diperoleh dapat mencukupi kebutuhan 

pengeluaran konsumsi dan investasi rumah tangga.  Maka dengan demikian 

aktivitas ekonomi rumah tangga nelayan terdapat keterkaitan antara curahan 

kerja, pendapatan dan pengeluaran rumah tangga. 

Saragih (2001) menyatakan bahwa kesempatan sektor perikanan untuk 

bertumbuh cepat masih terbuka luas, baik dilihat dari sisi penawaran ataupun 

dari sisi permintaan. Apabila dilihat dari sisi penawaran, diperkirakan potensi 

lestari sumberdaya perikanan nasional sekitar 7,7 juta ton per tahun, sementara 

tingkat produksi yang termanfaat 2,8 juta ton (36%). Kemudian dari sisi 

permintaan, konsumsi hasil perikanan akan tetap meningkat, yakni pengeluaran 

untuk konsumsi ikan segar sangat elastis. Hal ini berarti meningkatnya 

pendapatan penduduk yang diperkirakan akan meningkatkan konsumsi hasil 

perikanan yang lebih besar dari persentase peningkatan pendapatan penduduk. 

Lebih lanjut disampaikan Muhammad (2011) bahwa upaya untuk 

meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan 

secara berkelanjutan menghadapi berbagai tantangan, seperti arus globalisasi, 

yurisdiksi otonomi daerah dan pemberdayaan nelayan miskin. Peningkatan 

kesejahteraan nelayan disamping dipengaruhi oleh faktor internal seperti 

pendidikan, pengalaman, penguasaan teknologi dan akumulasi modal 

(tabungan) nelayan yang miskin, juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti 

potensi sumberdaya, mekanisme pasar dan harga ikan, yurisdiksi daerah 

otonomi, keberadaan insfrastuktur pelabuhan perikanan dan kebijakan 

pemerintah untuk meningkatkan modernisasi usaha perikanan skala kecil secara 

nasional. Pemberdayaan (empowerment) menurut Riniwati (2011) adalah suatu 

proses yang memberikan otonomi dan pengambilan keputusan lebih besar 

kepada pekerja dalam segala faktor yang mempengaruhi hasil kerja. Otonomi 

yang besar artinya manajemen tingkat lebih atas menjelaskan dan 
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mendelegasikan seluruhnya hingga perintah dan instruksi sangat sedikit. Kriteria 

pemberdayaan berdasarkan konsep Longwe adalah mencakup beberapa 

variable antara lain kesejahteraan, akses, partisipasi, penyadaran dan 

pengambilan keputusan.  

Menurut Supriadi (2012) beberapa strategi dalam pengembangan 

nelayan sekala kecil diantaranya adalah peningkatan mutu SDM (penyerapan 

tenaga kerja) yang ahli untuk mengoperasikan dan mengelola armada 

tangkapan.  Mutu sumberdaya manusia akan berpengaruh terhadap peningkatan 

kesadaran nelayan akan pentingnya pendidikan. Sehingga secara tidak langsung 

akan merangsang nelayan untuk mengenyam pendidikan anggota rumah 

tangganya ke jenjang yang lebih tinggi dari Sekolah Dasar (SD). Peningkatan 

pendidikan pada nelayan merupakan strategi jangka pendek yang harus 

dilakukan. Peningkatan kesadaran kepada masyarakat melalui pendidikan dan 

dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Peningkatan kualitas SDM baik formal 

(bangku sekolah) termasuk system kejar paket A, B, C maupun non formal (yang 

berhubungan/mendukung usaha perikanan tangkap), seperti : perbengkelan 

nelayan, usaha pengolahan hasil perikanan dan diversifikasi usaha lainnya. Pada 

saat ini program pemerintah baik pusat maupun daerah yang memberi 

kesempatan yang luas bagi seluruh warga negara yang kurang mampu untuk 

dapat meneruskan ke jenjang lebih tinggi melalui program beasiswa. Selain itu, 

peran swasta maupun BUMN telah banyak berkontribusi terhadap peningkatan 

kualitas sumberdaya khususnya masyarakat nelayan dengan memberikan 

berbagai macam pelatihan dan bantuan yang dilakukan dengan gratis melalui 

program Coorporate Social responsibility (CSR) yang merupakan bagian dari 

blue economy. Pembinaan nelayan melalui sosialisasi peraturan dan program 

bidang perikanan dan kelautan seperti pad gambar 2. 
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Gambar 2. Sosialisasi Peraturan dan Program Bidang Perikanan Dan Kelautan 

Penciptaan peluang kerja diluar melaut menjadi keharusan untuk 

meningkatkan pendapatan. Selain itu, pengaruh lain yang dapat dihasilkan 

adalah menurunnya ketergantungan melaut (penangkapan ikan) sebagai satu-

satunya sumber penghasilan oleh nelayan dan mengurangi konflik dengan 

sesama nelayan Kota Cirebon dan nelayan daerah lain. Beberapa jenis usaha 

lain yang dapat dikembangkan dan cocok dengan karakteristik nelayan adalah 

usaha yang masih berhubungan dengan dunia perikanan. Jadi bukan membuat 

dan mengembangkan usaha diluar kebiasaan masyarakat nelayan. Usaha yang 

potensial dan cocok untuk masyarakat nelayan adalah budidaya ikan air tawar 

atau payau, pengolahan ikan dan perbengkelan nelayan. 

Budidaya ikan menjadi usaha yang dapat dikembangkan oleh nelayan, 

mengingat garis pantai Kota Cirebon yang potensial sebagai lahan garapan. 

Budidaya ikan air tawar yang dapat dilakukan adalah budidaya ikan lele dalam 

kolam terpal atau ikan lainnya. Budidaya ikan air payau yang dapat dillakukan 

antara lain budidaya bandeng, budidaya udang dan lainnya. Pengolahan ikan 

juga menjadi usaha yang memiliki prospek cerah untuk mengurangi 
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ketergantungan nelayan terhadap usaha penangkapan ikan. Pengolahan ikan 

skala tradisional dengan membuat produk ikan asin, pindang, ikan asap, terasi 

atau sebagainya merupakan usaha yang dapat menambah pendapatan rumah 

tangga nelayan dari non melaut. Hanya saja dalam memulai pembuatan usaha 

diluar sektor perikanan/ kelautan, nelayan tentunya tidak memiliki permodalan 

(Supriadi,2021). 

Memperankan kembali fungsi KUD untuk lebih dominan dalam mengatur 

tata niaga perikanan merupakan salah satu butir dari indikator keberlanjutan 

secara kelembagaan. Keberlanjutan kelembagaan (institutional sustainability), 

yaitu suatu kondisi dimana semua pranata kelembagaan (institutional 

arrangements) yang terkait dengan sistem perikanan tangkap (seperti pelabuhan 

perikanan, pemasok sarana produksi, pengolah dan pemasar hasil tangkapan, 

dan lembaga keuangan) dapat berfungsi secara baik dan benar serta 

berkelanjutan. Sehingga dengan perbaikan KUD berbasis kelembagaan ini akan 

lebih mencerminkan keberpihakan pemerintah dalam upaya peningkatan 

pendapatan ekonomi masyarakat nelayan melalui jaminan harga (Supriadi,2021). 

Peningkatan curahan kerja melaut dapat dilakukan melalui perbaikan 

teknologi penangkapan ikan yang dikombinasikan dengan perbaikan mutu 

produk (perbaikan nilai tambah) untuk meningkatkan harga jual ikan. Perbaikan 

teknologi armada penangkapan ikan perlu segera dilakukan mengingat sebagian 

besar nelayan Kota Cirebon dikelola oleh nelayan skala kecil/tradisional dengan 

armada kapal yang hanya berukuran 2 - 5 GT. Dengan rendahnya daya jelajah 

dan ukuran armada penangkapan mengakibatkan keterbatasan daerah 

penangkapan hanya pada jalur 1. Jika adanya kebijakan berupa bantuan 

peningkatan ukuran armada kapal (5 - 10 GT) akan meningkatkan pula daerah 

operasi tangkapan nelayan pada jalur 2 dan 3. Seiring dengan peningkatan 

ukuran kapal yang dibarengi dengan semakin luasnya area tangkapan, maka 
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berimplikasi pula pada peningkatan produksi dan curahan kerja melaut nelayan 

pada jalur penangkapan 2 dan 3. Penggunaan alat tangkap jaring millenium 

salah satu upaya untuk meningkatkan produktifitas usaha penangkapan ikan 

seperti pada gambar 3. 

 

Gambar 3. Alat Tangkap Jaring Millenium 

Peningkatan produksi disebabkan karena semakin luasnya daerah melaut 

dimana pada daerah tersebut armada penangkapan yang beroperasi masih 

sangat minim dengan kelimpahan sumberdaya ikan yang besar. Dengan 

meningkatnya produksi tangkapan secara otomatis dibarengi dengan semakin 

tingginya curahan kerja melaut yang dibutuhkan. Hal ini akan menyebabkan 

pendapatan nelayan pandega akan terdongkrak. Hanya saja yang perlu menjadi 

perhatian ketika pendapatan pandega meningkat adalah sifat konsumtif yang 

menjadi image nelayan kecil. Umumnya nelayan baik juragan dan pandega 

membelanjakan pendapatanya untuk membeli barang-barang yang tidak menjadi 

kebutuhan pokok, tetapi pada barang-barang yang sifatnya hiburan semata. 
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Manajemen keuangan inilah yang harus diperbaiki agar ketika musim paceklik 

ikan, nelayan tidak terjerat rentenir. Mudah-mudahan dengan beberapa langkah 

diatas ekonomi rumah tangga nelayan skala kecil dapat menjadi lebih baik lagi 

(Supriadi,2021).  

 

DAFTAR PUSTAKA : 

Badan Perencana Pembangunan Daerah, 2003. Penelitian Potensi Kelautan 
Kota Cirebon. Bappeda Kota Cirebon. 

 
Charles, A.T. 2001. Sustainable Fishery Systems. Blackwell Science. Osney 

Mead. Oxford. UK. 

Departemen Kelautan dan Perikanan. 2003. Peta Kemiskinan Masyarakat 

Pesisir. Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. 

Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta. 

 

Dillon, HS.2001.Strategi Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan di 

Indonesia, (Seminar Sehari : Pemberdayaan Masyrakat Perdesaan 

Dalam Upaya Pengembangan Potensi Daerah dan Penanggulangan 

Kemiskinan), tanggal 18 Agustus 2001. 

 

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap [DJPT], 2012. Diversifikasi Usaha 

Sebagai Alternatif Mata Pencaharian Keluarga Nelayan. Makalah 

Pelatihan Diversifikasi Usaha. Semarang. 

Fauzi, A dan Anna, S. 2005. Kebijakan Perikanan dan Kelautan Isu, Sintesis dan 

Gagasan. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.   

Hermawan. et al. 2007. Analisis Keberlanjutan Perikanan Tangkap Skala Kecil di 

Kabupaten Tegal Jawa Tengah. Jurnal Kebijakan dan Riset Sosial 

Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Vol.2 N0.2. ISSN 1907-9567. 

Badan Riset Kelautan dan Perikanan. Departemen Kelautan dan 

Perikanan. Jakarta. 

Manurung, V.T. 1983.  Suatu Tinjauan Kriteria Nelayan Kecil dan Masalah 

Pembinaannya di Jawa. Prosiding Workshop Sosial Ekonomi 

Perikanan Indonesia. Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Perikanan. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 

Departemen Pertanian. Jakarta. 



 

37 

 

Muhammad, S. 2011. Kebijakan Pembangunan Perikanan dan Kelautan : 

Pendekatan Sistem. UB Press. Malang. 

 

Murdiyanto, B.. 2004. Pengenalan Sumberdaya Perikanan Pantai. Direktorat 

Jenderal Perikanan Tangkap. Departemen Kelautan dan Perikanan. 

Jakarta. 

Purwanti, H. 2010. Model Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Skala Kecil. UB 

Press. Malang. 

Qoid, A. S. Muhammad, E.Susilo dan P. Purwanti.1993. Analisis Sosial Ekonomi 

Perkreditan dan Pembiayaan Pola Pengamba pada Usaha 

Penangkapan Ikan Skala Kecil di Kecamatan Lekok dan Muncar. 

Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya. Malang. 

Rangkuti,F, H. Helmy. 1995. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Pendapatan Nelayan (Studi Kasus : di Kecamatan Percut Sei Tuan 

Kabupaten Deli Serdang). Tesis Magister Sains. KPK Universitas 

Sumatera Utara – Institut Pertanian Bogor. 

 

Riniwati, H. 2011. Mendongkrak Motivasi dan Kinerja Pendekatan 

Pemberdayaan SDM. UB Press. Malang. 

Saragih, B. 2001. Kumpulan Pemikiran Agribisnis. Paradigma Baru 

Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian. Bogor. Pustaka 

Wirausaha Muda. 

Soepanto. 2002. Meningkatkan Ekspor dan Investasi Subsektor Perikanan. 

Makalah Disajikan dalam “ Seminar Nasional Pembangunan Pesisir 

dan Kelautan Indonesia Baru “. Malang, 18 Pebruari 2002. 

Supriadi,D.2021. Model Ekonometrika Rumah Tangga Nelayan Skala Kecil. 

Lakeisha.Klaten. 

Supriadi,D.2012. Analisis Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Skala Kecil dan 

Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Dasar di Kota Cirebon, Jawa 

Barat. Disertasi. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Universitas 

Brawijaya. Malang. 

Susilo,E.D. Wisadirana, R. Syafaat, M.Musa dan Purwanti, P. 2004. Peningkatan 

Daya Adaptasi Manusia pada Lingkungan yang Sedang Berubah 

Cepat dan Multidimensional (Kasus Pada Masyarakat Tradisional). 

Pusat Penelitian Ilmu Sosial. LEMLIT Universitas Brawijaya.Malang. 

Sutrisno, E. 2011. Rekonstruksi Budaya Hukum Masyarakat Nelayan Dalam 

Mensejahterakan Nelayan ( Studi Kasus Masyarakat Nelayan Pesisir 



 

38 

 

Kota dan Kabupaten Cirebon). Disertasi S-3. Universitas Diponegoro. 

Semarang. 

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009. Tentang Perikanan. 

 

White, B, dan Endang, LH. 1980. Different and Unequal : Male and Female 

Influence in Household and community Affairs in Two West Javanese 

Villages. Rural Dynamic Study Agro Economic Survey and Center for 

Rural Sociological Research. Bogor Agricultural University. Bogor. 

Widodo, Y dan Suadi, 2008. Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut. Gadjah 

Mada University Press. Yogyakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 

 

 

 

 

 

3. EKSPOR KOMODITAS PERIKANAN 

Oleh : Dr.Dedi Supriadi,A.Pi.,MM 

 

Indonesia sebagai negara kepulauan tentunya memiliki kekayaan laut 

yang berlimpah. Tidak aneh jika dua hasil produksi perikanan seperti ikan hidup 

dan ikan konsumsi turut menjadi penyumbang ekspor yang berpengaruh bagi 

negara kita. Keduanya termasuk dalam jajaran produk Indonesia yang menjadi 

primadona ekspor (SKIPM KHP 2018). Ikan yang terdapat diperairan Indonesia 

terdiri dari berbagai macam jenis dan keunggulannya. Ikan tuna, kakap, ikan 

pedang, ikan mas, mujair adalah beberapa nama ikan yang sering dikonsumsi 

masyarakat. Besarnya jumlah ikan yang ada di perairan Indonesia 

menjadikannya sebagai salah satu komoditi ekspor yang sangat diandalkan 

dalam meningkatkan devisa negara, memperluas pasar bagi produk indonesia, 

dan memperluas lapangan pekerjaan (Kementerian Perdagangan, 2013).        

Menurut Marimin (2010), ikan konsumsi adalah semua sumber daya ikan 

yang ada di air tawar atau laut yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Ikan 

konsumsi dapat diartikan semua hayati kelautan dan air tawar yang mengandung 

protein tinggi dan mempunyai arti penting bagi kepentingan perekonomian. Ikan 

konsumsi digolongkan berdasarkan hasil upaya perolehan dan tempat habitat. 

Ikan konsumsi berdasarkan upaya perolehan yaitu ikan hasil penangkapan dan 

ikan hasil budidaya. Ikan konsumsi digolongkan berdasarkan habitatnya dikenal 

dalam tiga golongan, yaitu ikan yang hidup di perairan laut, ikan yang hidup 

diperairan  darat dan ikan yang mengalami migrasi (Anjarsari 2010). 
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Perairan Indonesia menjadi habitat 44,7 persen ikan, 40 persen moluska, 

dan 8,6 persen rumput laut (Mallawa, 2006). lndonesia juga memiliki luas 

perairan mencapai 3,25 juta km2, luas perairan kepulauan mencapai 2,95 juta 

km2, laut teritorial seluas 0,30 juta km2, dan ZEE mencapai 2,55 juta km2 (Roza, 

2017). Potensi yang dimiliki tersebut ternyata tidak berbanding lurus dengan 

produksi perikanan Indonesia. Faktanya produksi perikanan tangkap dan 

perikanan budi daya Indonesia masih berada di bawah negara yang tidak 

memiliki potensi sumberdaya ikan dan keanekaragaman hayati sebesar 

Indonesia, seperti China. Produksi perikanan tangkap dan perikanan budi daya 

Indonesia berada di bawah China (Adam, 2018). Produksi perikanan tangkap 

China tahun 2014 mencapai 14,811 juta ton, sedangkan Indonesia mencapai 

6,016 juta ton. Demikian juga dengan produksi perikanan budi daya tahun 2014, 

di mana Indonesia jauh tertinggal dengan China yang mampu menghasilkan total 

produksi mencapai 58,795 ribu ton, sedangkan Indonesia mencapai 14,330 ribu 

ton (FAO, 2016). Kemampuan China melampaui Indonesia, bisa jadi disebabkan 

armadanya yang modern dan teknologinya yang memadai sehingga kemampuan 

jelajahnya luas atau bisa disebabkan aktifitas illegal fishing yang mereka 

lakukan, mengingat adanya sejumlah infomasi mengenai aktifitas tidak sah 

nelayan China di  Samudera Atlantik (http://www.dailymail.co.uk/news/article).                                     

Menurut Dewi (2017), sumberdaya perikanan dan kelautan yang sangat besar 

dan permintaan yang tinggi baik di dalam maupun di luar negeri, merupakan 

kesempatan untuk memperbaiki perekonomian negara melalui pemanfaatan 

sumberdaya perikanan yang ada. Indonesia memiliki peluang yang sangat besar 

untuk menjadi salah satu produsen dan eksportir utama produk perikanan.  Disisi 

lain , Perubahan pola makan dari red meat ke white meat membuka peluang 

terhadap tingkat konsumsi produk perikanan pada masyarakat dunia, sementara 

disisi lain berlaku kewajiban secara legitimasi pertanggung jawaban untuk 
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menjamin bahwa pengawasan keamanan makanan dimulai dari C to T atau 

(Capture to Table) atau F to F (Farm to Fork). Peningkatan konsumsi produk 

perikanan juga menyebabkan tuntutan pasar terhadap jaminan kualitas dan 

keamanan yang selanjutnya mempengaruhi tingkat permintaan suplai bahan 

baku (”raw material”) produk perikanan yang semakin hari semakin bertambah, 

hal ini menyebabkan persaingan pasar yang terus menerus sedangkan sisi lain 

kita harus mempersiapkan eksportir perikanan yang mampu berdaya saing. Pada 

tahun 2013 total ekspor hasil perikanan dunia mencapai US$144,1 milyar atau 

meningkat sebesar 6,81% dari tahun 2012. Nilai tersebut lebih besar 

dibandingkan prediksi FAO sebelumnya yaitu sebesar US$ 132,2 milyar. 

Menurut catatan UN COMTRADE, pada tahun 2014 terdapat sepuluh negara 

eksportir perikanan dunia antara lain: Tiongkok (US$ 20,3 milyar), Norwegia 

(US$ 10,4 milyar), Thailand (US$ 7,1 milyar), Amerika Serikat (US$ 6,5 milyar), 

Vietnam (US$ 5,7 milyar), India (US$ 5,3 milyar), Chile (US$ 5,2 milyar), 

Denmark (US$ 4,7 milyar), Kanada (US$ 4,5 milyar), dan Indonesia (US$ 4,2 

milyar). Menurut Daryanto (2007) dalam Dewi (2017) sumber daya pada sektor 

perikanan merupakan salah satu sumber daya yang penting bagi hajat hidup 

masyarakat dan memiliki potensi dijadikan sebagai penggerak utama (prime 

mover) ekonomi nasional. Hal ini didasari pada kenyataan bahwa pertama, 

Indonesia memiliki sumber daya perikanan yang besar baik ditinjau dari kuantitas 

maupun diversitas. Kedua, Industri di sektor perikanan memiliki keterkaitan 

dengan sektor-sektor lainnya. Ketiga, Industri perikanan berbasis sumber daya 

nasional atau dikenal dengan istilah national resources based industries, dan 

keempat Indonesia memiliki keunggulan (comparative advantage) yang tinggi di 

sektor perikanan sebagimana dicerminkan dari potensi sumber daya yang ada. 

Namun mencermati pembangunan Indonesia selama ini sangatlah ironis karena 

secara empiris, dengan potensi yang besar, pembangunan sektor perikanan 
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kurang mendapatkan perhatian dan selalu diposisikan sebagai pingiran. Hal ini 

karena, selama ini strategi pembangunan yang berbasis sumber daya alam lebih 

mengutamakan kepada sektor pertanian dan pertambangan. Selain itu 

penekanan pembangunan sektor perikanan selama ini lebih bersifat eksploitasi 

sumber daya sehingga mengakibatkan penurunan kualitas ekosistem lingkungan 

dan tidak memperhatikan nilai tambah ekonomis yang dapat diperoleh dari sektor 

tersebut. Kesuksesan negara lain dalam pengembangan sektor perikanan seperti 

di Islandia, Norwegia, Thailand, China dan Korea Selatan, yang dalam hal 

sumber daya berada di bawah Indonesia, seharunya dapat menjadi 

pembelajaran. Pada negara tersebut, sektor perikanan mampu memberikan 

kontribusi ekonomi yang besar. Sebagai contoh Islandia dan Norwegia, 

kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 

60% dan 25%. Keadaan tersebut jauh berbeda dengan kontribusi sektor 

perikanan Indonesia terhadap PDB nasional yang hanya mencapai 6.99% pada 

tahun 2016 . 

Dengan melihat potensi dan kesuksesan negara lain, pembagunan sektor 

perikanan harusnya dapat menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang 

lebih baik dari pada keadaan sekarang. Adanya kesalahan orientasi 

pembangunan dan pengelolaan sumber daya menyebabkan Indonesia belum 

dapat mengoptimalkan manfaat dari potensi sumber daya yang ada. Hal ini 

dikarnakan oleh faktor internal seperti kelemahan strategi dan manajemen 

program pemerintah, serta aspek teknis dan regulasi seperti pembatasan kapal 

dan alat tangkap (Dewi, 2017). 

Teori konvensional tentang perdagangan internasional telah 

memperlihatkan bahwa perdagangan dunia yang bebas dapat meningkatkan 

kesejahteraan negara-negara yang terlibat dalam perdagangan tersebut. Teori 

perdagangan dunia mempunyai thesis dasar yang mengatakan bahwa setiap 
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negara memiliki keunggulan komparatif absolut dan relatif dalam menghasilkan 

suatu komoditas dibandingkan negara lain (Yusdja, 2004). Berdasarkan 

keunggulan komparatif tersebut, maka suatu negara akan mengekspor 

komoditas yang memiliki keunggulan komparatif yang lebih tinggi dan mengimpor 

komoditas yang memiliki keunggulan komparatif lebih rendah. Perdagangan 

antar-negara akan membawa dunia pada penggunaan sumber daya langka 

secara lebih efisien dan setiap negara dapat melakukan perdagangan bebas 

yang menguntungkan dengan melakukan spesialisasi produksi sesuai dengan 

keunggulan komparatif yang dimilikinya. 

Teori keunggulan mutlak (absolute advantage) dikemukakan oleh Adam 

Smith sebagaimana ditulis dalam buku „The Wealth of Nations‟ pada tahun 1776. 

Teori Absolute Advantage lebih mendasarkan pada besaran/ variabel riil bukan 

moneter sehingga sering dikenal dengan nama teori murni perdagangan 

internasional. Murni dalam arti bahwa teori ini memusatkan perhatiannya pada 

variabel riil seperti misalnya nilai suatu barang diukur dengan banyaknya tenaga 

kerja yang dipergunakan untuk menghasilkan barang. Makin banyak tenaga kerja 

yang digunakan akan makin tinggi nilai barang tersebut (Labor Theory of value) 

(Salam dan Lingga, 2013). 

Oleh karena itu sebagian besar negara-negara dunia sepakat melakukan 

liberalisasi perdagangan internasional dan bergabung dalam satu organisasi 

yang disebut World Trade Organization (WTO) yang berdiri pada tahun 1995. 

Menjadi anggota WTO berarti bersedia membuka pasar dalam negeri bagi 

produksi negara lain dan menerima segala konsekuensi perdagangan bebas. 

Kebijakan perdagangan internasional setiap negara dapat berbeda dengan 

negara lain. Sejumlah negara mungkin memilih menjalankan kebijakan 

perdagangan bebas (free trade), tetapi ada pula yang memilih menjalankan 
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kebijakan perdagangan proteksi, dan ada pula yang memilih gabungan keduanya 

(Salam dan Lingga, 2013). 

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil 

Perikanan (SKIPM KHP) mencatat, sepanjang tahun 2017 sekitar 10,9 ton 

ekspor perikanan tersebut telah mendapat sertifikasi dan bernilai Rp.1,22 triliun. 

Adapun jenis ikan yang diekspor antara lain kakap, kembung, tuna, dan tongkol. 

Sementara itu, negara tujuan ekspor utama di antaranya Taiwan, Thailand, 

Vietnam, Korea, Tiongkok, dan beberapa negara Eropa seperti Jerman Timur, 

Jerman Barat, dan Rusia (SKIPM KHP 2018). Ikan tuna merupakan salah satu 

ikan yang banyak di ekspor oleh Indonesia selama kurun waktu 25 tahun 

terakhir. Menurut Firdaus (2018), pasar ikan tuna terbesar di dunia saat ini 

adalah Jepang, Amerika Serikat dan Uni Eropa. Ekspor ikan tuna ke Jepang 

sebesar 27% , dan ke Amerika Serikat 17% sedangkan ke Uni Eropa juga cukup 

besar volume dan nilainya yaitu sebesar 12%. Indonesia menempati urutan 

kedua sebagai negara produsen ikan tuna setelah Thailand di kawasan ASEAN.  

Indonesia memiliki keunggulan komparatif (comparative advantage) 

maupun keunggulan daya saing kompetitif (competitive advantage) dalam sektor 

perikanan dan juga memiliki prospek pasar domestik (peningkatan konsumsi ikan 

nasional) dan pasar internasional (peningkatan ekspor perikanan). Indonesia 

harus memiliki daya saing yang tinggi agar masih tetap mampu mendapatkan 

manfaat dari perdagangan internasional. Produk perikanan yang memiliki daya 

saing yang tinggi sangat diharapkan untuk dapat terus eksis dan berkembang 

sehingga ekspornya makin meningkat dan dapat mendorong produksi dalam 

negeri serta meningkatkan pendapatan nelayan/pembudidaya ikan, kesempatan 

kerja dan juga devisa negara. Produk perikanan yang memiliki daya saing 

rendah perlu dikaji lebih dalam lagi, seperti mengapa hal tersebut terjadi dan apa 

yang harus dilakukan agar daya saingnya meningkat sehingga komoditas 
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tersebut tetap dapat diekspor (Septanto, 2011). Ikan kakap dan kerapu 

merupakan salah satu komoditas ekspor negara Indonesia seperti pada             

gambar 1. 

 

Gambar 1 Ikan Kakap dan Kerapu Komoditas Ekspor Indonesia 

Menurut Dewi (2017) tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan 

tersebut masih belum optimal, baik untuk pemenuhan konsumsi ikan dalam 

negeri maupun pemenuhan permintaan ekspor meskipun Indonesia merupakan 

Negara pengekspor ikan tetapi masih juga mengimpor ikan. Di lain pihak, pada 

musim panen di wilayah timur Indonesia sebagai gudang ikan masih tersedia 

banyak ikan, karena jumlah penduduk dan industri pengolahan ikan yang sedikit 

tidak mampu menyerap kelebihan tangkapan ikan. Kelebihan pasokan 

tangkapan ikan pada saat panen di wilayah timur Indonesia sering diikuti dengan 

rendahnya harga jual ikan.  
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Dilain pihak wilayah barat Indonesia dengan populasi penduduk yang besar dan 

industri pengolahan ikan yang lebih banyak masih membutuhkan pasokan ikan. 

Kelangkaan stok ikan yang diakibatkan faktor alam bersifat relatif dan musiman 

sehingga sudah dapat diketahui dan diantisipasi. Meskipun demikian ada pula 

perubahan alam yang belum dapat diantisipasi seperti pemanasan global yang 

makin meningkat. Selain faktor musim terdapat pula faktor tingginya biaya 

distribusi ikan dari wilayah timur ke wilayah barat atau ke Jawa. Tingginya biaya 

transportasi dari produsen penangkapan ikan di wilayah timur ke konsumen atau 

industri di wilayah barat berakibat tingginya harga ikan konsumsi dan mahalnya 

bahan baku untuk industri perikanan. Hal ini akan berdampak pada beralihnya 

konsumen dari konsumsi ikan ke bahan pangan lain dan ini dapat pula 

mengakibatkan berkurangnya produksi industri perikanan (pengolahan).  

Ekspor merupakan pengiriman dan penjualan barang-barang maupun 

jasa yang diproduksi didalam negeri ke luar negeri. Jumlah ekspor yang naik 

akan menyebabkan permintaan akan mata uang domestik naik dan nilai tukar 

Rupiah menguat. Jumlah ekspor yang tinggi juga mengakibatkan tenaga kerja 

pada suatu negara terserap secara penuh sehingga pengangguran berkurang 

dan meningkatkan pendapatan perkapita negara sehingga daya beli meningkat 

(Sedyaningrum 2016). Menurut Asyaria (2019) besar kecilnya volume ekspor 

akan mempengaruhi nilai devisa negara yang didapatkan. Tingginya permintaan 

dunia dan harga komoditas di pasar internasional menopang peningkatan ekspor 

berbasis sumber daya alam (Bank Indonesia 2007). 

Pasar internasional, Indonesia merupakan salah satu eksportir produk 

perikanan utama dengan menempati posisi peringkat 12. Namun, selama 

periode 2005-2009 volume ekspor ikan konsumsi di Indonesia menunjukkan 

kecenderungan menurun yaitu sebesar 1,92% per tahun (Natalia 2012). Saat ini 

walaupun Indonesia merupakan salah satu negara produsen ikan dunia dengan 
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potensi produksi yang cukup besar, akan tetapi belum dapat memanfaatkan 

potensi pasar internasional yang ada, bahkan berada dibawah Thailand dan 

Vietnam, yang masing-masing menempati peringkat 3 dan 5 (Natalia 2012). 

Melihat dari permasalahan diatas mengenai menurunnya volume ekspor ikan 

konsumsi per tiap tahunnya maka dilakukanlah riset mengenai analisis faktor-

faktor yang memepengaruhi ekspor ikan konsumsi dengan studi kasus di SKIPM 

KHP Cirebon. Menurut Subhechanis dan Soetjitpto (2010) mengenai analisis 

faktor – faktor yang mempengaruhi ekspor sub sektor perikanan di Indonesia, 

faktor – faktor yang berpengaruhnya antara lain adalah GDP nominal Indonesia , 

populasi penduduk Indonesia, dan nilai tukat riil. Sedangkan menurut Pratiwi 

(2013) yang meneliti tentang faktor – faktor yang mempengaruhi ekspor udang di 

Indonesia faktor – faktor yang memiliki berpengaruh pada kegiatan ekspor 

adalah harga udang domestik, harga udang dunia, komsumsi, import, GNP. 

Sebagai salah satu contohnya adalah Kota Cirebon, yang memiliki empat 

perusahaan eksportir komoditas hasil perikanan diantaranya adalah PT.Tonga 

Tiur Putra (PT.Putra Samudera), PD.Sambu, PD.Jaya Sakti dan PT. Timur Jaya 

Cemerlang dengan komoditas ekspor adalah rajungan dalam kaleng dan jenis-

jenis ikan konsumsi baik pelagis maupun demersal dengan negara tujuan ekspor 

Amerika Serikat, Uni Eropa, Cina, Hongkong, Singapura dan Vietnam, dengan 

besarnya produksi yang di ekspor bisa mencapai 7.000 ton per tahun dengan 

nilai uang sekitar Rp.685.000.000.000,- jika diasumsikan rata-rata kurs rupiah 1$ 

US = Rp.14.000,- . 

Berdasarkan hasil penelitian Hasanah et al. (2020), mengenai analisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor ikan konsumsi (studi kasus SKIPM KHP 

Cirebon), maka didapatkan kesimpulan bahwa faktor- faktor yang diduga 

mempengaruhi ekspor ikan konsumsi yaitu meliputi banyakanya jenis ikan yang 

diekspor, harga ikan konsumsi di dalam negeri bagi negara pengimpor, harga 
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ikan konsumsi di luar negeri, banyaknya tujuan negara ekspor, dan nilai tukar 

mata uang USD terhadap rupiah dan didapatkan faktor yang paling berpengaruh 

signifikan terhadap ekspor ikan konsumsi yaitu banyaknya tujuan negara ekspor 

dengan nilai signifikan.   Proses penanganan ikan untuk komoditas ekspor di 

PD.Sambu Kota Cirebon seperti pada gambar 2. 

 

Gambar 2. Proses Penanganan Ikan di PD.Sambu Kota Cirebon 

Untuk itu marilah kita selalu menjaga lautan kita agar tetap lestari  dan 

memberikan berkah yang berlimpah berupa kekayaan laut yang merupakan 

anugerah dari Allah SWT bagi bangsa Indonesia. 
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 4. PUASA DAN RAHASIA KANDUNGAN NUTRISI IKAN 

Oleh : Dr.Dedi Supriadi,A.Pi.,MM 

 

Bulan Ramadan telah datang dan umat muslim seluruh dunia sedang 

menjalankan ibadah puasa. Puasa bulan Romadhan adalah fardlu „ain bagi 

setiap orang Islam yang mukallaf baik laki-laki maupun perempuan. Menurut 

bahasa, puasa berasal dari bahas arab dari kata “shoum” yang berarti menahan 

diri dari segala sesuatu.Menurut istilah Agama Islam Puasa berarti menahan diri 

dari segala sesuatu yang membatalkannya selama satu hari mulai terbit fajar 

shodiq hingga terbenam matahari dengan syarat dan rukun tertentu 

(https://nublitar.or.id/pengertian-dan-dasar-disyariatkan-puasa-risalah-ramadhan-

1). Menjaga daya tahan tubuh merupakan salah satu kunci supaya puasa yang 

dijalani tetap dapat berjalan lancar. Selain itu di masa pandemic Covid-19 ini, 

menjaga daya tahan tubuh juga penting agar tidak terpapar virus berbahaya, 

diantaranya dengan mengkonsumsi menu makanan dari ikan. 

Ikan (pisces) merupakan salah satu potensi laut Indonesia yang cukup 

signifikan. Komoditas ikan sendiri disebutkan jauh hari hampir 1500 tahun yang 

lalu Allah SWT dalam Al-Qur‟an Surat An-Nahl Ayat 14 berfirman “ Dan dialah 

Allah yang menundukan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan 

daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu 

perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan 

supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu 

bersyukur. Sungguh istimewa kalau kita bicara tentang ikan (pisces), betapa 

tidak Ikan juga bersifat universal, adalah sebagai suatu komoditi yang dapat 

https://www.detik.com/tag/daya-tahan-tubuh?_ga=2.268976758.606665372.1618295508-1430207799.1618295508
https://www.detik.com/tag/puasa
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diterima oleh seluruh bangsa, ras, suku, agama dan golongan apapun diseluruh 

dunia serta dapat dikonsumsi oleh semua kelompok umur. Ikan konsumsi adalah 

semua sumber daya ikan yang ada di air tawar atau laut yang dapat dikonsumsi 

oleh manusia. Ikan konsumsi dapat diartikan semua hayati kelautan dan air 

tawar yang mengandung protein tinggi. 

Indonesia mempunyai keanekaragaman jenis ikan yang meliputi sekitar 

8.500 jenis dari sekitar 20.000 jenis ikan yang ada di dunia (Bappenas 1993). 

Berdasarkan ketentuan perikanan Undang - Undang No. 31 tahun 2004 

sebagaimana telah diubah menjadi Undang – Undang No. 45 tahun 2009 

tentang Perikanan yang mana semua kegiatan yang berhubungan dengan 

pengelolaan san pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari 

praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran dalam suatu 

sistem bisnis perikanan. Lebih lanjut menurut Suhaerah (2015) pisces atau ikan 

merupakan kelompok besar hewan bertulang belakang (vertebrata) yang jumlah 

nya mencapai dua kali lipat dari spesies burung dan melebihi tiga kali lipat dari 

reptilia dan amphibia serta tidak kurang dari tujuh kali lipat mamalia. Maka dari 

itu dapat disimpulkan bahwa definisi ikan merupakan semua jenis organisme 

yang termasuk kelas pisces yang hidupnya berada di lingkungan perairan laut 

serta jumlah nya yang begitu banyak dibandingkan jenis organisme lainnya. 

Ikan konsumsi adalah semua sumber daya ikan yang ada di air tawar 

atau laut yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Ikan konsumsi dapat diartikan 

semua hayati kelautan dan air tawar yang mengandung protein tinggi dan 

mempunyai arti penting bagi kepentingan perekonomian (Marimin 2010). Ikan 

konsumsi digolongkan berdasarkan hasil upaya perolehan dan tempat habitat. 

Ikan konsumsi berdasarkan upaya perolehan yaitu ikan hasil penangkapan dan 

ikan hasil budidaya. Ikan konsumsi digolongkan berdasarkan habitatnya dikenal 

dalam tiga golongan, yaitu ikan yang hidup di perairan laut, ikan yang hidup 
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diperairan  darat dan ikan yang mengalami migrasi (Anjarsari 2010). Ikan yang 

terdapat diperairan Indonesia terdiri dari berbagai macam jenis dan 

keunggulannya. Ikan tuna, kakap, ikan pedang, ikan mas, mujair adalah 

beberapa nama ikan yang sering dikonsumsi masyarakat. Besarnya jumlah ikan 

yang ada di perairan Indonesia menjadikannya sebagai salah satu komoditi 

ekspor yang sangat diandalkan dalam meningkatkan devisa negara, 

memperluas pasar bagi produk indonesia, dan memperluas lapangan pekerjaan 

(Kementerian Perdagangan 2013).  

Ikan merupakan salah satu bahan pangan yang cukup mudah di 

dapatkan di Indonesia. Mengingat potensi laut Indonesia yang sedemikian luas, 

ditambah lagi sumber air tawar yang cukup banyak untuk pengembangan 

perikanan darat, oleh karena itu ikan merupakan bahan pangan yang cukup 

penting bagi ketersediaan pangan di Indonesia. Kebijakan peningkatan produksi 

perikanan sangat berkaitan dengan ketersediaan ikan yang pada akhirnya akan 

mendukung sistem ketahanan pangan dimana komponen ini terdiri dari 

subsistem ketersediaan, 

distribusi, dan konsumsi (KKP, 2011). Ketersediaan ikan di Indonesia sangat 

tinggi dan harganya relatif murah. Teknologi makanan untuk mengolah ikan juga 

cukup canggih. Namun, konsumsi ikan secara nasional di Indonesia masih lebih 

rendah bila dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura. Konsumsi Ikan di 

Malaysia mencapai 56,1 kg kapita/tahun dan Singapura mencapai 48,9 kg 

kapita/tahun. Dimana jumlah tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan 

dengan anjuran konsumsi nasional di Indonesia seperti yang dikutip dari harian 

Balipost yaitu 33,14 kg kapita/tahun (Dewi et al.2018). 

 Ikan adalah sumber protein hewani kelas dua setelah daging, susu dan 

telur. Kajian mutakhir menempatkan ikan dan berbagai hasil laut sebagai sumber 

vitamin dan mineral esensial yang amat kaya. Ikan merupakan produk laut yang 
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mengandung asam lemak rantai panjang : omega‐3 (DHA) yang kurang dimiliki 

bahkan tidak dimiliki produk daratan (hewani dan nabati) dan omega‐6, yang 

berperan amat bermakna dalam pertumbuhan dan Kesehatan (Wahyuni, 2001). 

Protein berarti “pertama atau utama” merupakan makromolekul yang paling 

berlimpah didalam sel dan menyusun lebih dari setengah berat kering pada 

hampir semua organisme. Asam amino, unit struktur protein, dan peptida 

sederhana, yang terdiri dari beberapa asam amino yang digabungkan oleh ikatan 

peptida. Struktur protein yang terdiri dari polipeptida yang mempunyai rantai 

yang amat panjang, tersusun atas banyak unit asam amino (Lehninger, 1982). 

Protein merupakan suatu zat makanan yang amat penting bagi tubuh karena zat 

ini disamping berfungsi sebagai bahan bakar dalam tubuh juga berfungsi sebagai 

zat pembangun dan pengatur. Protein adalah sumber asam-asam amino yang 

mengandung unsur-unsur C, H, O dan N yang tidak memiliki oleh lemak atau 

karbohidrat (Winarno, 2004). dibandingkan dengan sumber protein lain. Ikan juga 

dapat digunakan sebagai bahan-bahan obat-obatan, pakan ternak, dan lainya. 

Kandungan kimia, ukuran, dan nilai gizinya tergantung pada jenis, umur kelamin, 

tingkat kematangan, dan kondisi tempatnya (Adawyah, 2007).  Hasil perikanan 

merupakan sumber daya alam yang sangat besar manfaatnya untuk kehidupan 

manusia. Manfaat tersebut diantaranya sebagai sumber energi, membantu 

pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh, memperkuat daya tahan tubuh, juga 

memperlancar proses fisiologis dalam tubuh. Ikan merupakan salah satu sumber 

protein yang sangat dibutuhkan oleh manusia, karena kandungan proteinnya 

tinggi, mengandung asam amino esensial yang diperlukan oleh tubuh, disamping 

itu, nilai biologisnya mencapai 90%, dengan jaringan pengikat sedikit sehingga 

mudah dicerna. Hal penting adalah harganya jauh lebih murah. 
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Jadi salah satu kunci supaya kuat menjalankan puasa Ramadhan adalah 

pilihan makanan bernutrisi yang Anda santap saat sahur. Maka cobalah 

dapatkan manfaat makan ikan yang luar biasa. Biasanya  bangun sahur saat 

menjalankan ibadah puasa untuk beberapa orang terhitung hal yang sulit. Selain 

malas karena harus bangun sebelum subuh, kesulitan lainnya adalah dalam 

memilih menu yang akan disantap pada saat sahur. Saking bingungnya, 

terkadang banyak orang memilih makanan yang tidak sehat saat sahur dan 

justru tidak menguntungkan ketika satu harian menjalankan puasa. Sementara 

itu, puasa biasanya identik dengan badan lemas. Perlunya menu makanan yang 

sehat saat sahur sebenarnya akan sangat menentukan ibadah puasa selama 

satu hari penuh. Jika makanan yang Anda konsumsi sehat dan mengandung 

banyak nutrisi, itu akan membantu. Jika tidak, itu akan sangat memengaruhi 

kondisi Anda diantaranya badan lemas merupakan salah satu kondisi yang 

sering terjadi saat puasa. Ada banyak faktor yang memicu keluhan tersebut, 

salah satunya yaitu asupan makanan yang minim nutrisi. Maka salah satu 

pilihannya agar tubuh tetap bertenaga saat puasa, mengonsumsi ikan saat sahur 

dapat menjadi solusi tepat, mengingat ikan kaya akan protein. Protein yang tinggi 

pada ikan dapat membantu tubuh meregenerasi sel-sel yang rusak dan menjaga 

massa otot tubuh (https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3627047). 

Banyak manusia mulai sadar bahwa ada hubungan antara makanan dan 

Kesehatan .Manusia telah mengetahui bahwa ikan merupakan hewan yang 

mempunyai nutrisi tinggi dan dikenal sebagai sumber protein,lemak dengan 

omega--‐3 yang bermanfaat untuk menurunkan resiko cardiovascular disease 

(CvD),mineral, dan lain-lain (Kadam and Prabhasankar, 2010). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa konsumsi ikan dapat melindungi manusia dari penyakit 

yang disebabkan karena perubahan gaya hidup di banyak negara industry di 

dunia (Larsen et al. 2011). Ikan diketahui sangat bermanfaat bagi ibu--‐ibu hamil, 

https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3616043/amankah-anak-makan-ikan-setiap-hari
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bayi dalamkandungan dan bayi. Makan ikan 2--‐3 kali dalam seminggu dapat 

menjaga Kesehatan anak--‐anak dan wanita serta keluarga secara keseluruhan. 

Ikan memberi kontribusi terhadap 180 kcal per orang per hari bagi energi dalam 

makanan (Venugopal. 2010 dalam Susanto dan Fahmi.2012). Berbagai 

penelitian menunjukkan bahwa dengan mengkonsumsi ikan bermanfaat bagi 

Kesehatan dan penurunan resiko penyakit jantung koroner, diabetes, Kesehatan 

anak, ibu hamil, artritis, kanker dan lain-lain (Larsen et al.2011; Patel et al., 2009; 

Rosell etal.,2009,Szymanski et al. 2010). Konsumsi ikan1–2 kali pe rminggu, 

khususnya ikan yang mengandung EPA dan DHA yang tinggi dapat mereduksi 

resiko penyakit jantung hingga 36 % (de Liris et al. 2009 dalam Susanto dan 

Fahmi.2012 ). Data dari European Prospective Investigation of Cancer (EPIC) 

menunjukkan bahwa orang--‐orang Inggris yang mengkonsumsi  ikan berdaging 

putih dan oily fish dapat mereduksi resiko penyakit diabetes (Patel et al., 2009). 

Peningkatan konsumsi EPA dan DHA juga dapat mereduksi dan mencegah 

beberapa penyakit antara lain arthritis, inflamasi, kanker, dan kondisi psikologis 

(Larsen et al.2011). 

Menjaga daya tahan tubuh merupakan salah satu kunci supaya puasa 

yang dijalani tetap dapat berjalan lancar. Salah satu cara yang bisa dilakukan 

untuk menjaga daya tahan tubuh adalah dengan memperhatikan pola makan. 

Mengonsumsi makanan yang kaya akan protein bisa membuat daya tahan tubuh 

terjaga. Protein bisa bantu memperbaiki jaringan tubuh serta melawan infeksi 

akibat virus dan bakteri. Selain itu, protein juga berperan sebagai pembangkit 

antibodi. Kurangnya asupan protein bisa menyebabkan gejala kelelahan. Apabila 

kita Selama berpuasa, ketika tubuh kekurangan energi, cadangan energi seperti 

glukosa dalam otot, hati, serta lemak tubuh akan digunakan untuk menghasilkan 

energi. Jika sumber energi tersebut tidak cukup, barulah cadangan protein dalam 

otot akan dipecah untuk membentuk energi. Selain kaya akan kandungan 

https://www.detik.com/tag/daya-tahan-tubuh?_ga=2.268976758.606665372.1618295508-1430207799.1618295508
https://www.detik.com/tag/puasa
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protein, ikan juga tinggi kandungan omega 3. Kandungan nutrisi tersebut telah 

terbukti dapat bermanfaat bagi tubuh, diantaranya mengurangi reaksi 

peradangan, membantu perkembangan otak anak, menurunkan kadar kolesterol 

jahat, serta mencegah penyakit jantung. Selain itu, omega 3 punya tugas penting 

dalam meningkatkan daya tahan tubuh Anda selama puasa. Pada akhirnya, 

tubuh Anda tidak akan mudah lemas dan sakit ketika menjalankan ibadah puasa 

selama bulan suci Ramadan. Salah satu sumber gizi yang dapat meningkatkan 

sistem kekebalan tubuh manusia untuk mencegah masuknya virus adalah ikan. 

Ikan mengandung vitamin A, B kompleks, C, D, E, mineral seperti salinium, zat 

besi.zinc. Kadar lemak yang cukup tinggi, atau biasa disebut fatty fish yang 

memiliki kandungan asam lemak omega-3 (EPA dan DHA) yang tinggi 

(http://news.unair.ac.id/2020/05/09). Asam lemak omega-3 pada ikan seperti ikan 

tuna, tengiri, sardines, belut, bandeng, patin, dan ikan salmon, dapat mengontrol 

rasa lapar dalam tubuh. Ketika hormon leptin terekspresi dalam tubuh kita, maka 

hormon ghrelin yang memacu kita merasa lapar, dapat ditekan ekspresinya 

ketika hormon leptin mulai terekspresi di dalam tubuh, sehingga makan ikan 

ketika waktu berbuka puasa maupun sahur dapat membantu regulasi hormon 

leptin dan ghrelin dalam tubuh manusia. Hormon leptin merupakan hormon yang 

disekresi oleh kelenjar adiposa yang mengontrol rasa lapar dengan cara 

mencegah rasa lapar yang berlebihan. Asam lemak omega-3 dapat memacu 

ekspresi hormon leptin pada tubuh, sehingga bisa menekan rasa lapar ketika 

berpuasa. 

Meskipun diolah dengan beberapa proses pengolahan seperti perebusan, 

penggorengan, pengovenan, dan pengukusan, asam lemak omega-3 dapat 

bertahan terhadap suhu tinggi hingga 180oC. Tentunya kita  masih dapat 

memanfaatkan efek dari asam lemak omega-3 terhadap rasa lapar dari ikan 

goreng, penyetan, semur ikan, maupun ikan kaleng. Vitamin-vitamin pada ikan 
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tidak tahan panas, namun pada asam lemak tidak. Secara umum, manusia 

memerlukan unsur makro nutrien seperti protein, lemak, dan karbohidrat. Selain 

itu, manusia masih membutuhkan karbohidrat, nasi, jagung, dan sayur-sayuran.  

Mengonsumsi olahan ikan, lebih baik lagi apabila didampingi dengan berbagai 

macam sayuran, buah-buahan, biji-bijian seperti nasi ataupun jagung. Hal itu 

agar kebutuhan nutrisi tercukupi. Terlepas dari itu semua mengingatkan kepada 

konsumen untuk lebih cerdas memilih kualitas ikan yang bagus, yaitu dengan 

cara mengetahui lingkungan pemeliharaan ikan tersebut. Jangan sampai ikan-

ikan diambil dari lingkungan yang berasal dari lingkungan yang terpapar polusi 

yang tinggi seperti logam berat dan bakteri merugikan. Sementara itu 

berdasarkan informasi dari Direktur Logistik Direktorat Jenderal  Pengelolaan 

Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa berdasarkan 

analisis data tahun 2020 dan prognosa 2021, kebutuhan ikan selama April-Mei 

2021 mencapai 2.522.500 ton. Sementara prognosa ketersediaan ikan sebesar 

2.696.000 ton (https://www.antaranews.com/berita/2097626/kkp). Jadi marilah 

selama Bulan Ramadhan ini perbanyak konsumsi menu makanan sahur dan 

berbuka puasa dengan varian masakan dari ikan,  dengan tetap memperhatikan 

tingkat kesegaran ikan, kemasan yang higienis dan tentunya pada kemampuan 

daya beli berdasarkan komoditas ikan yang menjadi pilihan kita.  
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5. MENGENAL PERIKANAN TUNA DI PELABUHAN PERIKANAN 

SAMUDERA (PPS) BUNGUS PADANG, SUMATERA BARAT 

 
Oleh : Harisjon,S.Pi.,M.Si 

 

Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah perairan yang 

berhubungan langsung dengan Samudera Hindia dan merupakan salah satu 

pemasok ikan Tuna di Indonesia dengan produksi yang baik. Pelabuhan 

Perikanan Samudera (PPS) Bungus sebagai satu-satunya pelabuhan perikanan 

tipe A di Sumatera saat ini, diproyeksikan dan diharapkan dapat menjadi sentra 

perikanan tangkap terutama di pesisir barat Pulau Sumatera. Melalui fungsinya 

sebagai Pelabuhan perikanan diharapkan dapat membangkitkan dan mendorong 

pertumbuhan sector lainnya secara terintegritas (multiplier effect) di kawasan 

Barat Sumatera (PPS Bungus, 2006). Berdasarkan data DKP Sumbar (2006), 

hingga tahun 2006 potensi perikanan tangkap di pesisir barat Sumatera yang 

telah dimanfaatkan baru sebesar 35% dari total potensi yang ada. Besarnya 

potensi perikanan tangkap tersebut memungkinkan untuk berkembangnya 

berbagai usaha yang terkait dengan industri perikanan tangkap di PPS Bungus, 

seperti usaha perikanan tuna long line, usaha perikanan purse seine, pabrik es 

dan cold storage, dock yard dan unit pengolahan berupa pengalengan, 

pengeringan, tepung ikan serta berbagai usaha penunjang lainnya seperti usaha 

perlatan/perbekalan melaut dan sebagainya. 

 Pelabuhan perikanan menjadi pusat perpaduan antara aktivitas 

penangkapan ikan di laut dan aktivitas pendistribusian ke daerah konsumen 

(Lubis, 2012). Pelabuhan perikanan juga menjadi suatu gambaran untuk melihat 
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kemajuan pada sektor perikanan di suatu daerah karena menjadi pintu gerbang 

dari kegiatan perikanan, apabila suatu pelabuhan perikanan berjalan dengan 

efektif dan efisien maka hampir dapat dipastikan bahwa sektor perikanannya 

berjalan dengan baik (Martunis, 2014). 

A.Definisi Pelabuhan Perikanan 

Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, 

bahwa pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan 

perairan di sekitarnya dengan batasbatas tertentu sebagai tempat kegiatan 

pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai 

tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang 

dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang 

perikanan. Secara teknis pelabuhan perikanan adalah salah satu bagian ilmu 

bangunan maritim, dimana dimungkinkan kapalkapal berlabuh atau bersandar 

kemudian dilakukan bongkar muat (Kramadibrata, 2002). Lebih lanjut 

disampaikan bahwa pelabuhan perikanan adalah pelabuhan yang digunakan 

untuk berlabuhnya kapal – kapal pengangkap ikan serta menjadi tempat 

distribusi maupun pasar ikan. Pelabuhan perikanan dapat diartikan sebagai 

suatu paduan dari wilayah perairan, wilayah daratan dan sarana – sarana yang 

ada di basis pengangkapan baik alamiah maupun buatan, dan merupakan pusat 

pengembangan ekonomi perikanan baik dilihat dari aspek produksi, pengolahan 

maupun pemasarannya (Lubis, 2012). 

Pelabuhan perikanan adalah daratan perairan yang terlindung terhadap 

gelombang yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut, meliputi dermaga 

dimana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang, gudang laut (transito) 

dan tempat-tempat penyimpanan dimana kapal membongkar muatannya, dan 

gudang-gudang dimana barang-barang dapat disimpan dalam waktu yang lebih 
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lama selama menunggu pengiriman ke daerah tujuan atau pengapalan 

(Triatmodjo, 1996). 

Pelabuhan perikanan memberikan kontribusi untuk meningkatkan produksi 

ikan, pemasukan devisa, membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan 

pemerintah lokal. Selain itu pelabuhan perikanan juga mempunyai peranan 

penting dengan segala fasilitasnya sebagai penunjang dalam pemanfaatan 

produksi pasca panen antara lain mencakup 3 (tiga) aspek yaitu (Lubis, 2012): 

1. Menunjang pembangunan ekonomi nasional maupun regional. 

2. Pembangunan industri baik hulu maupun hilir. 

3. Pembangunan masyarakat perikanan di sekitar pelabuhan perikanan 

sehingga menjadi lebih kreatif dan dinamis. 

Adapun fungsi dari pelabuhan perikanan adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai pusat pengembangan masyarakat nelayan dan ekonomi 

perikanan. 

2. Tempat berlabuhnya kapal perikanan. 

3. Tempat pendaratan ikan hasil tangkapan. 

4. Tempat untuk memperlancar kegiatan –kegiatan kapal perikanan. 

5. Pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan. 

6. Pusat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan. 

7. Serta pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data.  

Berdasarkan fungsinya tersebut, maka pelabuhan perikanan memegang 

peranan penting sebagai tempat penampungan produksi perikanan dan pusat 

penjualan, proses mekanisme pengaturan harga agar tidak merugikan nelayan 

serta memperlancar pemasaran, langkah untuk mengetahui kemampuan 

pedagang dan aktifitas pemasaran, pusat penyediaan bahan makanan sumber 

protein hewani secara kontinyu bagi masyarakat pusat kehidupan masyarakat 
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nelayan, pusat aktifitas industri perikanan, langkah untuk menstabilkan 

kehidupan masyarakat dan pembangunan nasional. 

 

B.Klasifikasi Pelabuhan Perikanan 

Berdasarkan lokasi pelabuhan perikanan, pelabuhan dapat 

diklasifikasi  menjadi (Direktorat Jenderal Perikanan, 1994): 

1. Pelabuhan teluk, adalah tempat berlabuhnya kapal yang dilindungi oleh 

pulau. Agar dapat digunakan sebagai tempat berlabuh, di perlukan dasar 

perairan yang dapat menahan jangkar kapal. Dasar perairan yang 

memenuhi syarat sperti ini adalah lumpur padat, tanah liat dan pasir, 

sedangkan lumpur lembek atau batu massif yang licin tidak memenuhi 

syarat 

2. Pelabuhan luar, adalah jenis pelabuhan yang langsung berhadapan 

dengan perairan bebas. Pelabuhan yang demikian akan menghadapi 

hempasan gelombang secara langsung 

3. Pelabuhan muara, adalah pelabuhan yang merupakan gerbang ke luar 

masuk kapal dan muara tersebut cukup besar sehingga kapal dapat 

bersilang dengan aman. 

4. Pelabuhan dalam, adalah pelabuhan yang letaknya tidak berhadapan 

langsung dengan perairan bebas 

5. Pelabuhan pantai pasir, adalah pelabuhan yang dasar perairannya terdiri 

dari pantai pasir dan pecahan batu karang, bahan ini berasal dari erosi 

pantai atau dibawah arus pantai 

6. Pelabuhan sungai bagian hilir, adalah pelabuhan yang batasnya ada di 

tempat yang mendapatkan pengaruh gerakan pasang surut. 

7. Pelabuhan sungi bagian hulu, adalah pelabuhan yang letaknya di sungai 

yang dalam dan lebar sehingga kapal dapat masuk sampai ke hulu. 
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Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 

PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan, Pelabuhan Perikanan 

diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas, yaitu : 

1. Pelabuhan perikanan kelas A, yang selanjutnya disebut Pelabuhan 

Perikanan Samudera (PPS); 

2. Pelabuhan perikanan kelas B, yang selanjutnya disebut Pelabuhan 

Perikanan Nusantara (PPN) 

3. Pelabuhan perikanan kelas C, yang selanjutnya disebut Pelabuhan 

Perikanan Pantai (PPP) 

4. Pelabuhan perikanan kelas D, yang selanjutnya disebut Pangkalan 

Pendaratan Ikan (PPI). 

Pelabuhan tersebut dikategorikan menurut kapasitas dan kemampuan 

masing-masing pelabuhan untuk menangani kapal yang datang dan pergi serta 

letak dan posisi pelabuhan seperti pada tabel 1. 

Tabel 1 Karakteristik Kelas Pelabuhan PPS, PPN, PPP, dan PPI 

No 
Kriteria Pelabuhan 

Perikanan 
 

PPS PPN PPP PPI 

1. 

Daerah operasional 
kapal ikan yang 
dilayani 

Wilayah 
Perairan 
Indonesia, 
Zona Ekonomi 
Ekslusif (ZEEI) 
dan laut lepas 

Wilayah 
Perairan 
Indonesia, 
dan Zona 
Ekonomi 
Ekslusif 
(ZEEI) 

Wilayah 
Perairan 
Indonesia 

Wilayah 
Perairan 
Indonesia 

2 
Fasilitas tambat/labuh 

kapal 
>60 GT >30 GT >10 GT >5 GT 

3 
Panjang dermaga dan 

kedalaman kolam 
>300 m dan >3 

m 
>150 m 
dan>3 m 

>100 m 
dan>2 m 

>50 m dan 
>1 m 
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4 

Kapasitas 
menampung Kapal 

>6000 GT 
(ekivalen 

dengan 100 
buah kapal 

berukuran 60 
GT) 

>2250 GT 
(ekivalen 

dengan 75 
buah kapal 

berukuran 30 
GT) 

>300 GT 
(ekivalen 

dengan 30 
buah kapal 

berukuran 10 
GT) 

>75 GT 
(ekivalen 

dengan 15 
buah kapal 
berukuran 5 

GT) 

5 
Volume ikan yang 

didaratkan 
Rata-rata 50 

ton/hari 
Rata-rata 30 

ton/hari 
Rata-rata 5 

ton/hari 
Rata-rata 2 

ton/hari 

6 Ekspor ikan Ya Ya Tidak Tidak 

7 Luas lahan >20 Ha >10 Ha >5 Ha >1 Ha 

8 
Fasilitas pembinaan 
mutu hasil perikanan 

Ada Ada/Tidak Tidak Tidak 

9 

Tata ruang (zonasi) 
pengolahan/pengemb

angan industri 
perikanan 

Ada Ada Ada Tidak 

  Sumber: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.08/MEN/2012 
tentang Kepelabuhan Perikanan, 2012 

 

C.Fasilitas Pelabuhan Perikanan 

Pelabuhan harus dapat berfungsi dengan baik dalam memberi pelayanan 

dan melindungi kapal yang berlabuh dan beraktivitas di areal pelabuhan. Agar 

dapat memenuhi fungsinya pelabuhan perlu dilengkapi dengan berbagi fasilitas 

baik pokok (basic facilties) maupun fasilitas fungsional (functional facilities), 

(Direktorat Jenderal Perikanan, 1994). 

Menurut Direktorat Jenderal Perikanan (1994), tujuan dari penyediaan 

fasilitas pelabuhan dimaksudkan agar dapat menapung kegiatan perikanan 

sebagai berikut: 

1. Arus kapal-kapal perikanan yang ke luar masuk pelabuhan.  

2. Arus ikan yang didaratkan, disimpan, diproses, dan dipasarkan domestik 

atau ekspor. 

3. Arus manusia (nelayan, pedagang, dan karyawan/ pegawai). 

4. Arus alat traspotasi di darat (roda 2/3/4) yang ke luar masuk pelabuhan. 
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Beberapa fasilitas yang terdapat di Pelabuhan Perikanan (PP) atau 

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) umumnya terdiri dari fasilitas pokok dan 

fasilitas fungsional. 

1. Fasilitas Pokok 

Fasilitas pokok adalah fasilitas yang diperlukan untuk kepentingan aspek 

keselamatan pelayanan dan juga tempat berlabuh, bertambat serta bongkar 

muat. Fasilitas pokok yang harus dimiliki oleh pelabuhan perikanan terdiri dari : 

dermaga, kolam pelabuhan, jalan di komplek pelabuhan, jaringan drainase dan 

areal daratan pelabuhan (Direktorat Jenderal Perikanan, 1994). 

1. Dermaga 

Dermaga adalah suatu bangunan kelautan yang berfungsi sebagai tempat 

labuh dan bertambatnya kapal, bongkar muat hasil tangkapan dan mengisi 

bahan perbekalan untuk keperluan menangkap ikan di laut (Lubis, 2012). Dalam 

operasionalnya dermaga perlu pemeliharaan secara cermat, terutama dermaga 

yang terbuat dari kayu, agar kerusakan yang lebih berat dapat dihindarkan. 

Untuk melindungi dermaga akibat benturan kapal sewaktu kapal merapat 

dermaga harus dilengkapi dengan fender. Upaya agar kapal tidak hanyut dan 

perpindah tempat akibat arus maupun gelombang perlu disediakan sarana untuk 

tambat labuh pada kapal seperti tiang tambat, pelampung tambat, dan 

sebagainya (Direktorat Jenderal Perikanan, 1994) 

2.    Kolam Pelabuhan  

Kolam pelabuhan adalah bagian air yang menampung kegiatan kapal 

perikanan untuk bongkar maut, berlabuh, mengisi perbekalan dan memutar 

kapal. Meskipun batas lokasi kolam pelabuhan sulit ditentukan secara tepat, 

biasanya dibatasi oleh daratan, penahan gelombang atau batas administratif 

pelabuhan (Direktorat Jenderal Perikanan, 1981). 

Menurut Kramadibrata (1985), fungsi kolam pelabuhan adalah sebagai: 
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1. Alur pelayaran, merupakan pintu masuk kolam pelabuhan sampai ke   

dermaga (navigational channels). 

2. Kolam putar yaitu daerah perairan untuk berputarnya kapal (lurning basing). 

Kolam putar mempunyai diameter tempat putar (lurning circle) yang setara 

dengan dua kali panjang kapal bagi yang menggunakan kapal tunda dan 3 

atau 5 kali panjang kapal untuk yang tanpa tunda. 

Menurut Elfandi (1994), persyaratan yang harus dipenuhi untuk sebuah 

kolam pelabuhan yaitu: 

1. Cukup luas sehingga dapat menampung semua kapal berlabuh dan masih 

dapat bergerak dengan bebas. 

2. Cukup lebar sehingga kapal dapat berputar dengan bebas. 

3. Cukup dalam sehingga kapal terbesar masih bisa masuk di dalam kolam 

pelabuhan pada saat air surut.  

4. Terlindung dari angin, gelombang dan arus yang berbahaya. 

5.  Daratan Pelabuhan 

Menurut Direktorat Jenderal Perikanan (1994), daratan yang merupakan 

bagian dari pelabuhan perikanan agar dalam perencanaannya dapat 

memperhitungkan ketinggian tertentu supaya tidak terendam pada saat air 

pasang atu disapu oleh gelombang. Ketinggian sanggat perlu diperhatikan untuk 

perencanaan drainase. Tinggi daratan pelabuhan sekurang-kurangnya 50 cm di 

atas HWS (Hing water surface), sedangkan dermaga dan pinggiran lainnya 50-

70 cm diatas HWS tergantung pada tinggi gelombang di kolam pelabuhan 

tersebut. 

2.Fasilitas Fungsional 

Fasilitas fungsional adalah fasilitas yang digunakan untuk keperluan 

pendayagunakan pelabuhan yang menambah nilai guna segala kegiatan kerja di 

areal pelabuhan sehingga maanfaat dan kegiatan pelabuhan yang optimal dapat 
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dicapai. Menurut Lubis (2012), fasilitas fungsional dapat dikelompokan menjadi 

empat bagian berdasakan fungsinya yaitu: 

1. Untuk penanganan hasil tangkapan dan pemasarannya dan pengolahan hasil 

tangkapan ikan, pabrik es, gudang es, refrigrasi /fasilitas pendingin dan 

gedung-gedung pemasaran. 

2. Untuk pemeliharaan dan perbaikan armada dan alat penangkapan ikan, 

ruang mesin, tempat penjemuran alat penangkap ikan, bengkel, slipways dan 

gudang jaring. 

3. Untuk perbekalan yang terdiri dari : tangki dan instalasi air minum serta BBM 

4. Untuk komunikasi yang terdiri dari: stasiun jaringan telepon, radio SSB. 

Menurut Direktorat Jenderal Perikanan (1981), letak gedung pelelangan 

ikan harus berdekatan dengan dermaga dan terminal parkir. Lebar pelataran 

lantai gedung antara 4-8 meter dan kendaraan pengangkut sedapat mungkin 

dapat menempel pada natai pelelangan. 

Menurut Elfendi (1994), ruang untuk aktifitas lelang yang ada maka 

gedung pelelangan ikan terbagi menjadi 3 zone yaitu :  

1. Sortir atau persiapan lelang 

2. Pelelangan ikan 

3. Serta pengepakan.  

Perbandingan luas antar bagian sortir, bagian pelelangan dan bagian 

pengepakan adalah antara 1:2:1. 

D. PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA (PPS) BUNGUS 

Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus terletak di Kecamatan 

Bungus Teluk Kabung Kota Padang. Secara geografis, PPS Bungus berada 

pada koordinat 010 – 02‟ – 15” LS dan 1000 – 23‟ – 34” BT (PPS Bungus, 2006). 

Keadaan cuaca disekitar PPS Bungus secara umum sama dengan cuaca daerah 

yang dilalui oleh ekuator lainnya, yaitu angin yang bergerak dengan kecepatan 
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teratur dan curah hujan serta jumlah hari hujan yang tinggi. Kondisi perairan di 

pelabuhan ini pun cukup tenang karena terlindung oleh gugusan Kepulauan 

Mentawai. PPS Bungus memiliki areal tanah seluas 14 ha dan kolam pelabuhan 

seluas 7,5 ha. Jarak lokasi pelabuhan ini dengan pusat Kota Padang adalah 

sejauh 16 Km dan jarak menuju Bandar Udara Minangkabau sejauh 30 Km yang 

terhubung oleh jalan arteri Padang Bypass. Kondisi jalan dari dan menuju lokasi 

pelabuhan cukup baik (sudah beraspal) sehingga mudah dijangkau oleh sarana 

transportasi yang ada. Jenis-jenis angkutan umum yang tersedia diantaranya 

mobil angkutan kota, sepeda motor dan becak. Keberadaan PPS Bungus telah 

dapat dirasakan manfaatnya oleh segenap pengguna jasa di pelabuhan, 

terutama masyarakat nelayan dan pengusaha perikanan, namun sampai 

sekarang tingkat pemanfaatannya belum optimal (Luthfi, 2005). 

Pembangunan PPS Bungus berawal dari proyek Pembangunan dan 

Pengembangan Perikanan Sumatera atau lebih dikenal dengan nama Sumatera 

Fisheries Development Project (SFDP). Pembangunan ini dimulai sejak tahun 

1981 dan selesai tahun 1989 dengan sumber dana dari pinjaman Bank 

Pembangunan Asia (ADB Loan 474-INO) sebesar US$ 9.3 juta dan dana 

pendamping setiap tahun anggaran dari APBN. Pada periode ini SFDP telah 

berhasil membangun beberapa fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas 

penunjang. Pada tahun 1991, status pelabuhan ini menjadi Pelabuhan Perikanan 

Nusantara (PPN) Bungus (PPS Bungus, 2006). Perkembangan selanjutnya 

terhitung mulai tanggal 1 Mei 2001, PPN Bungus ditingkatkan statusnya menjadi 

Pelabuhan Perikanan tipe A dengan klasifikasi Pelabuhan Perikanan Samudera 

(PPS) Bungus berdasarkan SK. Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 

26/I/MEN/2001 (Vide Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor 86/M.PAN/4/2001 tanggal 4 April 2001) (Atharis, 2007). 

E.Perikanan Tuna 
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Sumberdaya tuna merupakan salah satu dari beberapa sumberdaya 

potensial yang sudah terbukti besar sumbangannya bagi perekonomian 

perikanan nasional. Produksi tuna di perairan Indonesia pada tahun 2008 adalah 

sebesar 912.847 ton yang terdiri dari Tunas, Skipjack tunas dan Eastern little 

tunas (Data Statistik Perikanan, 2009), walaupun secara nasional 

pemanfaatannya tidak merata diseluruh perairan Indonesia. Sumberdaya tuna 

cukup menyebar di perairan Indonesia, dari barat hingga ke timur dan lebih 

banyak menyebar diperairan bebas. Oleh karena itu, tidak banyak nelayan 

tradisional yang turut memanfaatkan sumberdaya ini. Pemanfaatan sumberdaya 

tuna lebih banyak dilakukan oleh perusahaan skala menengah ke atas, karena 

memerlukan investasi yang besar. Tuna menyebar luas di seluruh perairan tropis 

dan sub-tropis. Di Samudera Hindia dan Samudera Atantik, tuna menyebar 

diantara 40° LU dan 40° LS (Collete dan Naven 1983  dalam Julianingsih 2004). 

Khususnya di Indoneia, tuna hampir didapatkan menyebar di seluruh perairan 

Indonesia. Di Indonesia bagian barat meliputi Samudera Hindia di sepanjang 

pantai utara dan timur Aceh, pantai barat Sumatera, selatan Jawa, Bali dan Nusa 

Tenggara. Di perairan Indonesia bagian timur meliputi laut Banda Flores, 

Halmahera, Maluku, Sulawesi, perairan Pasifik di sebelah utara Papua dan selat 

Malaka. Salah satu faktor yang menyebabkan penyebarannya dapat meliputi 

skala ruang (wilayah geografis) yang cukup luas, termasuk diantaranya beberapa 

spesies yang dapat menyebar dan bermigrasi lintas samudera. Tuna merupakan 

jenis ikan pelagis besar yang memiliki khas sebagai perenang cepat dan peruaya 

jauh. Bentuknya menyerupai cerutu dan memanjang. Ikan tuna tergolong jenis 

ikan yang aktif dan umumnya menyebar di perairan oceanik hingga perairan 

dekat pantai.  

1.IkanTuna 
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Ikan tuna termasuk dalam keluarga Scrombidae, tubuh seperti cerutu, 

mempunyai dua sirip punggung, sirip depan yang biasanya pendek dan terpisah 

dari sirip belakang, mempunyai jari-jari sirip tambahan (finlet) di belakang sirip 

punggung dan sirip dubur. Sirip dada terletak agak ke atas, sirip perut kecil, sirip 

ekor berbentuk bulan sabit (Saanin, 1984) seprti pada gambar 1. Klasifikasi ikan 

tuna (Saanin 1984 dan FAO 2011) adalah sebagai berikut. 

Filum :Chordata 

Subfilum :Vertebrata 

Kelas :Teleostei 

Subkelas :Actinopterygi 

Ordo :Perciformes 

Subordo :Scombridae 

Famili :Scombridae 

Genus : Thunnus 

Spesies : Thunnus sp 

Gambar 1. Ikan Tuna (Thunnus sp.)  
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(Sumber: www.semuaikan.com) 
 

Ikan tuna (Thunnus sp.) merupakan ikan pelagis besar dan bernilai 

ekonomis tinggi dan tersebar hampir di seluruh perairan Indonesia. Penyebaran 

tuna di perairan sangat ditentukan oleh parameter suhu. Jenis ikan tuna mata 

besar dan tuna madidihang merupakan spesies yang paling banyak tertangkap di 

Indonesia. Berdasarkan Food and Agryculture Organization (FAO 2012), 

madidihang banyak ditemukan di bagian bawah dan di atas lapisan termoklin 

sehingga penyebaran jenis tuna banyak ditemukan di daerah tropis seperti di 

Indonesia. Ikan tuna memiliki warna biru kehitaman pada bagian punggung dan 

berwarna keputih-putihan pada bagian perut. Tubuh ikan tuna berbentuk cerutu 

menyerupai torpedo serta tertutup oleh sisik sisik kecil. Ikan tuna pada umumnya 

mempunyai panjang antara 40–200 cm dengan bobot antara 3-130 kg. Daging 

yang dimiliki berwarna merah muda sampai merah tua. Hal ini karena otot tuna 

lebih banyak mengandung myoglobin dari pada ikan lainnya (Ghufron dan Khordi  

2011). 

2.Jenis dan Morfologi Tuna di Indonesia 

Ikan tuna yang hidup di periran laut Indonesia dikelompokan menjadi dua 

jenis, yakni tuna besar dan ikan tuna kecil. Ikan tuna besar meliputi 

madidihang/Yellow fin (Thunnus albacares), tuna albakor (Thunnus alalunga), 

tuna mata besar (Thunnus obesus) dan tuna sirip biru (Thunnus maccoyii). 

Sementara itu, ikan tuna kecil terdiri dari cakalang (Katsuwonus pelamis), tongkol 

(Eutynnus affnis), tongkol kecil (Auxis thazard) dan ikan abu-abu (Thunnus 

tonggol) (Rahajeng, 2012). 

Badan tuna memanjang bulat seperti cerutu serta memiliki satu lunas kuat 

pada batang sirip ekor diapit oleh dua lunas kecil pada ujungnya. Penampang 

http://www.semuaikan.com/


 

73 

 

lintang tubuh tuna berbentuk bulat panjang atau agak membulat. Warna 

punggungnya biru tua, terkadang hampir hitam di bagian perut berwarna keputih-

putihan yang berubah bila ikan telah mati. Tuna termasuk ikan buas, karnivora, 

predator dan dapat mencapai panjang 50-150 cm. Selain itu dalam mencari 

makannya ikan tuna tebiasa untuk bergerombol (Scholling) dan kecepatan 

renangnya dapat mencapai 50 km/jam. Tuna menyebar luas diseluruh perairan 

tropis dan sub-tropis, daerah samudera Hindia dan Samudera Atlantik pada 

tingkat kedalaman 0-400 meter, suhu perairan 17-31oC dan tingkat salinitas 

berkisar antara 32-35 ppt atau periaran orsenik (Jatmiko et al. 2016). 

Tuna berada dalam rumpun kelompok thunini, yang didalamnya terdiri atas 

beberapa genus yang memiliki ukuran relatif kecil hingga yang sangat besar, 

namun pada umumnya ada 4 jenis spesies tuna yang paling banyak 

diperdagangkan dan disebut sebagai “the most important for commercial and 

recreational tunas” oleh International Seafood Sustainability Foundation (ISSF) 

dikarenakan permintaan yang besar dipasar ekspor, seperti di jepang dan 

amerika, berikut jenis ikan tuna yang temasuk keadalam “the most important for 

commercial and recreational tunas” yaitu: 

1. Tuna Sirip Kuning/ Madidihang/ Yellowfin tuna (Thunnus albacares). 
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Gambar 2. Tuna Sirip Kuning (Thunnus albacares) 

(Sumber: www.semuaikan.com) 
 

Jenis ini mudah dikenali dari ciri siripnya yang berwarna kuning. 

Masyarakat Indonesia sering disebut dengan istilah madidihang, menurut 

Ghufron dan Kordi (2011) tuna sirip kuning dapat tumbuh mencapai 239 cm 

dengan berat maksimal mencapai 2 kwintal, dapat berumur mencapai umur 9 

tahun, ikan ini tersebar luas di perairan tropis dan subtropis akan tetapi tidak ada 

pada laut Mediterania. Ikan tuna jenis ini dapat hidup di laut sampai kedalaman 

250 meter, mempunyai daya perkembangbiakan yang cepat karena hanya butuh 

waktu 1,4 sampai 4,4 tahun untuk menggandakan populasinya. Jumlah telur 

yang dihasilkan bisa mencapai sekitar 200 ribu butir. Namun, tuna sirip kuning 

jarang terlihat di sekitar karang, karena hidupnya dengan cara berkelompok 

dalam jumlah yang sedang sampai besar dan kadang juga bergerombol dengan 

ikan lumba-lumba. Ikan ini sangat sensitif terhadap kandungan oksigen yang 

terlarut dalam air laut sehingga ikan ini jarang sekali ditemukan di bawah 

kedalaman 250 meter. 

2. Tuna Mata Besar / Big-Eye Tuna (Thunnus obesus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Tuna Mata Besar / Big-Eye Tuna (Thunnus obesus)  
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(Sumber: https://www.fisheries.noaa.gov/species/atlantic-bigeye-tuna) 

 

Tuna mata besar (Gambar 3) sebagaimana penamaannya adalah jenis 

tuna yang memiliki mata besar. Tuna mata besar dapat tumbuh mencapai 2,5 

meter dengan berat hingga 210 kg. Umurnya dapat mencapai 11 tahun. Ikan 

Tuna jenis ini tersebar luas di Samudra Hindia, Lautan Atlantik dan Pasifik di 

daerah tropis dan subtropis. Ikan tuna jenis ini dapat hidup di laut lepas sampai 

kedalaman 250 meter. Musim sangat mempengaruhi keberadaan ikan tuna jenis 

ini, karena mereka hidup pada suhu 17-22. Ikan tuna mata besar yang masih 

kecil biasanya hidup bergerombol dan berada di dekat objek-objek melayang, 

seperti daun kelapa, dan sampah yang mengapung di laut (Kuncoro dan Wiharto 

2012)     

3. Tuna Sirip Biru / Bluefin Tuna (Thunnus maccoyii) 

Gambar 4. Tuna Sirip Biru / Bluefin Tuna (Thunnus maccoyii) 
(Sumber: http://go-perikanan.blogspot.com) 

 

Tuna sirip biru (Gambar 4) Tuna sirip biru mempunyai 2 jenis, yaitu tuna 

sirip biru selatan dan tuna sirip biru utara. Tuna sirip biru dapat tumbuh mencapai 

245 cm dengan berat maksimal mencapai 269 kg dan umurnya dapat mencapai 

10 tahun. Ikan jenis ini hidup di kedalaman 50-2443 meter di bawah air dan 

tersebar di Lautan Atlantik, Pasifik, dan Samudra Hindia. Jenis ini populasinya 

https://www.fisheries.noaa.gov/species/atlantic-bigeye-tuna
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semakin sedikit diperairan lepas sehingga harganya sangat mahal (Kuncoro dan 

Wiharto, 2012). 

d.Tuna Albakor / Albacore tuna (Thunnus alalunga) 

Gambar 5. Tuna Albakor / Albacore tuna (Thunnus alalunga)                              
(Sumber : https://www.hawaii-seafood.org/wild-hawaii-fish/albacore-                                    

tuna-tombo-ahi/) 
Tuna Albakor (Gambar 5) sering disebut juga dengan nama tuna putih 

karena sebagian besar dagingnya berwarna putih. Tuna Albakor termasuk jenis 

ikan tuna yang paling kecil, dapat tumbuh mencapai 1,4 meter dengan berat 60 

kg, umurnya dapat mencapai 9 tahun dan ikan tuna jenis ini tersebar luas di 

seluruh daerah tropis. Ikan ini hidup di laut lepas sampai kedalaman 600 meter, 

biasanya tuna jenis ini bergerombol dalam jumlah sangat besar dengan ikan tuna 

lainnya. Ikan ini matang kelaminnya setelah panjangnya mencapai 90 cm. waktu 

yang dibutuhkan untuk perkembangbiakannya sekitar 1,4 sampai 4,4 tahun untuk 

dapat menggandakan populasinya, serta jumlah telur yang dihasilkan dapat 

mencapai 2 juta butir (Kuncoro dan Wiharto 2012). Komoditas ikan tuna yang 

diadaratkan di PPS Bungus seperti pada gambar 6 di bawah ini. 

r%20:%20https:/www.hawaii-seafood.org/wild-hawaii-fish/albacore-
https://www.hawaii-seafood.org/wild-hawaii-fish/albacore-tuna-tombo-ahi/
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Gambar 6. Komoditas Ikan Tuna yang Didaratkan di PPS Bungus 

F. KAPAL PENANGKAPAN 

Menurut Ikhsan (2017), pendaratan ikan di PPS Bungus berasal dari hasil 

tangkapan kapal-kapal nelayan lokal (nelayan kapal tonda) dan nelayan kapal 

purse seine, hand line, long line serta kapal-kapal pengumpul dan pengangkut. 

Kapal-kapal long line dan hand line tersebut merupakan kapal pindahan dari 

Pelabuhan Muara Baru Jakarta dan Benoa Bali bekerjasama Perusahaan PT. 

Dempo Andalas Samudera yang bergerak dibidang usaha pengolahan ikan. 

Sedangkan usaha penangkapan difokuskan kepada perikanan tuna dengan 

tujuan ekspor ke negara Jepang.  Penangkapan tuna dapat digolongkan menjadi 

empat daerah penangkapan, yaitu Samudera Atlantik, Samudera Fasifik bagian 

timur, Samudera Pasifik bagian barat dan Samudera Hindia. Berikut ini adalah 

jenis ikan tuna beserta daerah penyebarannya di Perairan Pasifik dan Hindia 

(Uktolseja 1998 dalam Julianingsih 2004). Hasil tangkapan ikan tuna dari armada 

penangkapan tuna hand line di PPS Bungus seperti pada gambar 7. 
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Gambar 7. Komoditas Hasil Tangkapan Tuna Hand Line di PPS Bungus 

 
G. PENANGANAN IKAN TUNA DAN DISTRIBUSI IKAN TUNA 

Ikan tuna dapat dibagi menjadi beberapa jenis produk. Menurut Ilyas 

(1980) dalam Ross (2008), macam-macam utilisasi produk-produk ikan antara 

lain : 

1) Ikan segar adalah ikan yang baru tertangkap,dibersihkan dan 

ditanganisedemikian hingga ketika ikan tersebut sampai pada konsumen 

masih dalam keadaan segar. 

2) Ikan beku adalah ikan yang setelah diangkat dari laut dibekukan dengan suhu 

-50⁰C samapi -60⁰C, biasanya ikan ini diperuntukkan sebagai ikan ekspor. 

3) Curing adalah ikan yang diolah secara tradisional dapat diasinkan, dipindang, 

diasap atau diberikan perlakuan yang lain. 

4) Reduksi adalah sisa-sisa dari ikan yang rusak atau memiliki kualitas terendah, 

biasanya banyak ikan-ikan ini dimanfaatkan untuk tepung ikan yang biasa 

dipakai untuk pakan ternak. 

Produk-produk perikanan tergolong “most perishable foods”, yang cepat 

sekali mundur mutunya secara autolysis, biochemics, dan microbiologis, 
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terutama dipengaruhi oleh suhu. Penanganan selama proses ditribusi perlu 

diperhatikan, agar ikan yang diangkut tidak mengalami penurunan kualitas. 

Selama proses distribusi dan saat tiba di tempat tujuan, ikan dijaga agar tidak 

dicemari, kotoran, bau yang berasal dari luar dan dari wadah yang diangkut 

(Ross 2008). Ikan harus diangkut dengan suhu 0⁰C supaya kesegarannya dapat 

bertahan hingga lebih dari sepuluh hari. Berhasil atau tidaknya usaha 

mempertahankan kerendahan suhu ini juga tergantung dari mutu ikan. 

Karenanya untuk memperoleh “shelf life maximum”, hendaknya ikan yang sudah 

diberi es sebelum mengalami fase rigor mortis yaitu keadaan kaku yang 

dipengaruhi berkurangnya glikogen dalam tubuh ikan (Moeljanto 1982 dalam 

Ross 2008). Cara pendinginan selama proses distribusi dapat dilakukan dengan 

pemberian es atau penempatan ikan dalam wadah atau dalam tangki berisi air 

yang didinginkan dengan es atau direfrigerasi (Ilyas 1983 dalam Ross 2008).  

 

 

H.Ekspor Ikan Tuna  

Ikan tuna pada umumnya diekspor dalam bentuk segar utuh disiangi 

(fresh whole gilled and gutted), produk beku utuh disiangi (frozen whole gilled 

and gutted), loin (frozen loin) dan steak beku (frozen steak), serta produk dalam 

kaleng (canned tuna). Produk-produk ikan tuna tersebut sebagian besar diekspor 

kemancanegara dan hanya sebagian kecil yang dipasarkan didalam negeri. 

Sasaran ekspor ikan tuna yang terbesar adalah Jepang, Amerika, dan Uni Eropa. 

Ekspor merupakan kegiatan perdagangan baik itu barang maupun jasa 

yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain. Barang yang akan 

diekspor harus didaftarkan ke bea cukai agar dapat dikeluarkan dari Kepabeanan 

Indonesia. Ekspor ikan tuna di Indonesia cukup besar, sasaran ekspor tuna yang 

terbesar adalah Jepang. Biasanya tuna yang diekspor ke Jepang adalah tuna 
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yang masih segar untuk dibuat sashimi atau sushi. Kedua terbesar setelah 

Jepang adalah Amerika, tetapi umumnya diekspor sudah dalam bentuk kalengan 

(Zahri, 2012). 

Produksi ikan yang didaratkan periode bulan Januari sampai dengan 

bulan Desember 2014 sebanyak 2.396,50 ton, dengan nilai sebesar Rp 

79.951.368.000. Sedangkan volume produksi ikan periode bulan Januari sampai 

dengan bulan Desember 2015 sebanyak 991,18 ton dengan nilai sebesar Rp 

37.382.876.800. Apabila dibandingkan antara tahun 2014 dengan tahun 2015, 

terjadi penurunan produksi ikan yang didaratkan sebesar 1405,32 ton dan 

penurunan nilai produksi sebesar Rp 42.568.491.327. Penurunan produksi pada 

tahun 2015, adanya kebijakan tentang pangkalan pendaratan ikan kapal 

perikanan. Keseluruhan produk ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan 

Samudera Bungus mayoritas didominasi oleh jenis ikan tuna. Jenis ikan tuna 

segar dan olahan dipasarkan keluar negeri (ekspor). Produksi ikan tuna periode 

bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014 sebanyak 871,86 ton, 

dengan nilai sebesar Rp 52.643.342.000. Sedangkan produksi ikan tuna periode 

bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2015 sebanyak 502,01 ton 

dengan nilai sebesar Rp 30.427.346.000. Apabila dibandingkan antara tahun 

2014 dan tahun 2015 terjadi penurunan produksi sebesar 369,85 ton dan diikuti 

dengan penurunan nilai produksi sebesar Rp 22.215.996. Perbandingan nilai 

produksi terdapat pada Komoditas utama di PPS Bungus adalah tuna, kategori 

tuna untuk tujuan ekspor. Ekspor tuna ke Jepang dan Amerika mengalami 

peningkatan dan penurunan. Penurunan ekspor tuna mengalami penurunan dari 

tahun 2013 sampai tahun 2015. Hal ini mempengaruhi terhadap nilai produksi 

tuna. 
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6. PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN 

Oleh : Harisjon,S.Pi.,M.Si 

 

Indonesia adalah Negara Bahari. Kalimat itulah yang sering kita dengar 

semenjak kita masih kecil. Lalu terbayang dibenak kita, bagaimana jayanya 

nenek moyang kita menembus samudra, mengarungi lautan, memanfaatkan 

sumber daya kelautan dan perikanan yang ada di dalamnya. Sebutan Indonesia 

sebagai Negara Bahari bukanlah hal yang berlebihan, karena kenyataan 

menunjukkan, lebih dari tiga per empat wilayah negeri ini adalah perairan. Luas 

lautnya mencapai 5,8 juta km2 dengan garis pantai sepanjang 81.000 km. 

Didalam wilayah lautan yang begitu luas, tersimpan potensi sumberdaya alam, 

terutama sumberdaya perikanan laut yang luar biasa, baik dari segi kuantitas 

maupun diversitas. Sayangnya potensi yang demikian besar tersebut belum 

diberdayakan secara optimal, sehingga masyarakat pesisir di Indonesia masih 

berada dalam kondisi miskin, dengan kata lain masih belum sejahtera. Padahal 

menurut data yang ada, 140 juta penduduk (60%) Indonesia tinggal di wilayah 

pesisir, 80% diantaranya bergan tung pada pemanfaatan sumber daya perikanan 

(Karubaba, C.T. et al. 2001 dalam Sartika, 2010). 

Wilayah pesisir dan laut merupakan sebuah kawasan dinamis yang 

strategis untuk pengembangan berbagai sektor usaha. Berkembangnya sejumlah 

sektor usaha, dengan sejumlah stakeholder dalam pembangunan wilayah pesisir 

dan laut, tanpa adanya keterpaduan dalam pengembangannya justru akan 

menciptakan konflik-konflik baru. Untuk memecahkan permasalahan konflik antar 

kepentingan dalam pembangunan kawasan pesisir dan laut, The World 

Commission on Environment and Development (WCED) pada tahun 1987 

memberikan batasan dalam pembangunan suatu kawasan, termasuk pesisir dan 

laut. Batasan tersebut meliputi 3 dimensi utama, yaitu dimensi ekonomi (efisien 
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serta layak), social (berkeadilan) dan ekologis (ramah lingkungan). Menurut 

Fedriansyah (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Program 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Muna, mengatakan 

bahwa masyarakat pesisir identik dengan individu yang hidup di areal sekitar 

pantai yang terkadang terlupakan oleh pembangunan sebab kebijakan 

pemerintah yang hanya terfokus pada pembangunan wilayah pesisir. Hal ini juga 

didukung oleh Utami (2010) bahwa kehidupan nelayan masih menggantungkan 

nasib kepada hasil laut, yang semakin sulit sebagai sarana para nelayan 

memperbaiki kualitas hidupnya. Di sisi lain hasil tangkapan yang merupakan 

sumber utama dijual bukan kepada konsumen langsung tapi kepada tengkulak 

atau kepada nelayan lain yang kondisi ekonominya lebih baik (bakul ikan atau 

pedagang ikan), yang mempunyai 2 fungsi yaitu sebagai pedagang ikan dan 

rentenir. Nelayan harus menjual ikannya dengan harga yang sangat murah 

sebagai kompensasi pinjaman yang telah diberikan. Kondisi ini yang menjerat 

leher nelayan, yang mau tidak mau harus dijalani demi kehidupan dan di sisi lain 

mereka harus membayar bunga yang cukup tinggi. (Fedriansyah, 2008). Apabila 

generasi baru nelayan dilahirkan kembali, tentu generasi ini memilih untuk tidak 

berayah bunda nelayan. Kondisi komunitas nelayan dari dulu hingga sekarang 

status ekonominya lebih terpuruk dibandingkan profesi lainnya. Kesejahteraan 

para nelayan semakin tahun semakin memprihatinkan karena semakin 

berkurangnya target fishing bahkan sudah sampai pada titik over fishing, selain 

itu semakin menyempitnya fishing ground, dan kebutuhan hidup yang semakin 

membumbung tinggi, ditambah lagi lingkungan perairan serta ekosistemnya 

rusak baik ulah manusia maupun bencana alam.(Hidayat,2012). 

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya 

tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan caramelakukan penangkapan 
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ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah 

lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya (Imron, 2003 

dalam Nuryanto dan Haryono, 2017). Secara geografis, masyarakat nelayan 

adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di Kawasan pesisir, 

yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut (Kusnadi, 2009). 

Nelayan adalah orang yang hidup dari mata pencaharian hasil laut. Di Indonesia 

para nelayan biasanya bermukim di daerah pinggir pantai atau pesisir laut. 

Komunitas nelayan adalah kelompok orang yang bermata pencaharian hasil laut 

dan tinggal didesa-desa atau pesisir (Sastrawidjaya. 2002 dalam Nuryanto dan 

Haryono, 2017). Dilihat dari teknologi peralatan tangkap yang digunakan dapat 

dibedakan dalam dua katagori, yaitu nelayan modern dan nelayan tradisional 

(Fargomeli 2014 dalam Nuryanto dan Haryono, 2017) Nelayan modern 

menggunakan teknologi penangkapan yang lebih canggih dibandingkan dengan 

nelayan tradisional. Ukuran modernitas bukan semata-mata karena pengunaan 

motor untuk mengerakkan perahu, melainkan juga besar kecilnya motor yang 

digunakan serta tingkat eksploitasi dari alat tangkap yang digunakan. Perbedaan 

modernitas teknologi alat tangkap juga akan berpengaruh pada kemampuan 

jelajah operasional mereka (Imron. 2003 dalam Nuryanto dan Haryono, 2017). 

Seperti masyarakat yang lain, masyarakat nelayan menghadapi sejumlah 

masalah politik, sosial dan ekonomi yang kompleks. Masalah-masalah tersebut 

antara lain: Kemiskinan, kesenjangan sosial dan tekanan-tekanan ekonomi yang 

dating setiap saat, Keterbatasan akses modal, teknologi dan pasar sehingga 

mempengaruhi dinamika usaha. Kelemahan fungsi kelembagaan social ekonomi 

yang ada. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah sebagai akibat 

keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik degradasi 

sumberdaya lingkungan, baik dikawasan pesisir, laut maupun pulau-pulau kecil, 
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dan lemahnya kebijakan yang berorientasi pada kemaritiman sebagai pilar utama 

pembangunan nasional Kusnadi  (Kusnadi. 2009). Masalah aktual lain yang perlu 

diperhatikan adalah potensi berkembangnya jumlah penduduk miskin di kawasan 

pesisir cukup terbuka, disamping itu juga meningkatnya degradasi kualitas dan 

kuantitas lingkungan pesisir laut. Degradasi lingkungan ini terjadi karena 

pembuangan limbah dari wilayah darat atau perubahan tata guna lahan di 

kawasan pesisir untuk kepentingan pembangunan fisik. Kondisi demikian 

semakin menyulitkan nelayan memperoleh hasil tangkapan, khususnya di 

daerahdaerah perairan yang kondisi tangkap lebih sulit. Disamping itu juga 

disebabkan oleh karena membengkaknya biaya-biaya operasi penangkapan 

karena meningkatnya harga bahan bakar minyak (bensin dan solar), sehingga 

nelayan mengurangi kuantitas operasi penangkapan. Pengentasan kemiskinan 

nelayandapat dilakukan dengan pengembangan Koperasi Nelayan (DKP. 2003 

dalam Nuryanto dan Haryono, 2017). 

Menurut Nuryanto dan Haryono (2017), umumnya, masyarakat nelayan 

masih hidup dalam keterbatasan. Keterbatasan sosial yang dialami oleh nelayan 

memang tidak terwujud dalam bentuk keterasingan, tetapi lebih terwujud pada 

ketidakmampuan masyarakat nelayan dalam mengambil bagian dalam kegiatan 

ekonomi pasar secara menguntungkan. Ketidakmampuan nelayan 

mengembangkan organisasi merupakan akibat dari dominasi negara yang 

sangat kuat terhadap masyarakat lokal, sehingga pada tahap selanjutnya 

menyebabkan tatanan masyarakat tidak berkembang dengan baik. Adanya suatu 

sistem nilai yang dipaksakan dari atas sekaligus juga mengakibatkan terjadinya 

keterbatasan politik dari masyarakat Kelompok Nelayan, yang terwujud pada 

tidak,dilibatkannya mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses 

pengambilan keputusan, walaupun itu untuk kepentingan mereka sendiri. 
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Ironisnya, upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan 

tidak memperhatikan kondisi riil masyarakat, tetapi seringkali didasarkan 

program-program intervensi dari atas (top down). Menghadapi kenyataan kondisi 

kehidupan nelayan yang seperti itu maka ada dua pilihan yang dilakukan 

masyarakat nelayan, yaitu menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan 

atau melakukan perlawanan dengan kekerasan. Pilihan pertama tidak mungkin 

dilakukan mengingat kemiskinan yang dialami dan pendidikan yang dimiliki tidak 

mampu merespon setiap perubahan sosial ekonomi yang terjadi di sekitarnya. 

Berbagai pendekatan kebijakan pemerintah yang bersifat makro maupun mikro 

yang bertujuan untuk menekan dan memperkecil resiko dan dampak krisis 

ekonomi telah banyak dilakukan. Proses pemulihan perekonomian masyarakat 

ini menitik beratkan pada penanggulangan kemiskinan dengan program 

pemberdayaan. Pola pendekatan yang ditempuh berbasiskan pada fungsi 

penguatan kelembagaan ekonomi, pemberdayaan kemampuan masyarakat 

(SDM) serta memaksimalkan potensi lokal. Sementara itu kawasan 

pembangunan pesisir dan laut, dikatakan berkelanjutan secara ekonomi (an 

economically sustainable area) jika kawasan tersebut mampu menghasilkan 

barang dan jasa (goods and service) secara berkesinambungan (on acontinuing 

basis) dan menghindarkan ketidak seimbangan ekstrim antar sektor (extreme 

sectoral embalances) yang dapat mengakibatkan kehancuran produksi sektor 

primer, sector sekunder (manufacturing) atau sektor tersier. 

Selain  itu tingkat sosial-ekonomi yang rendah merupakan ciri umum 

kehidupan nelayan dimanapun berada. Tingkatkehidupan mereka setaraf dengan 

petani kecil, bahkan jika dibandingkan secara seksama dengan kelompok 

masyarakat lain di sektor pertanian, kelompok nelayan (khususnya nelayan 

buruh dan nelayan kecil atau nelayan tradisional) dapat digolongkan sebagai 
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lapisan sosial yang miskin. Pada umumnya kelemahan Kelompok Nelayan dalam 

bisnis adalah pada hambatan yang berkaitan dengan lemahnya manajemen 

usaha, kualitas SDM rendah, sebagai akibat dari terbatasnya akses pendidikan, 

Pola-pola pekerjaan sebagai nelayan membatasi aktivitas ke sektor pekerjaan 

lain, mengingat nelayan sangat terikat dengan pekerjaan menangkap ikan di laut, 

sehingga nelayan membatasi aktivitas ke sektor pekerjaan lain. Hal inilah yang 

menjadi penyebab banyaknya kemiskinan di kehidupan nelayan. Perangkap 

kemiskinan yang melanda kehidupan Kelompok nelayan disebabkan oleh faktor-

faktor yang kompleks. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berkaitan dengan 

fluktuasi musim-musim ikan, keterbatasan sumber daya manusia, modal serta 

akses, jaringan perdagangan ikan yang eksploitatif terhadap nelayan sebagai 

produsen, tetapi juga disebabkan oleh dampak modernisasi kegiatan 

pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut lainnya. Proses demikian masih terus 

berlangsung dan dampak lebih lanjut yang dirasakan oleh nelayan adalah 

semakin menurunnya tingkat pendapatan mereka dan meningkatnya 

pengeluaran rumah tangganya. (Nuryanto dan Haryono.2017),   

Secara umum, masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pesisir dapat 

dispesifikasi sebagai masalah di bidang pengetahuan dan ketrampilan, 

permodalan, penguasaan teknologi dan manajemen serta peranan lembaga 

(Yulistiyono, 2014). Strategi yang dapat digunakan untuk pembangunan 

masyarakat pesisir adalah membantu masyarakat pesisir agar dapat 

membangun dan berkembang atas kemampuan sendiri dengan mendasarkan 

pada pengembangan potensi alam dan sumberdaya manusia. Istilah 

pemberdayaan diambil dari bahasa asing yaitu empowerment, yang juga dapat 

bermakna pemberian kekuasaan karena power bukan sekedar daya, tetapi juga 

kekuasaan sehingga kata daya tidak saja bermakna mampu tetapi juga 
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mempunyai kuasa (Wrihatnolo dan Rianto. 2007 dalam Nuryanto dan 

Haryono,2017). Pemberdayaan masyarakat mengacu kepada kata 

empowerment, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang 

sudah dimiliki sendiri oleh kelompok masyarakat tersebut. Jadi, pendekatan 

pemberdayaan masyarakat bertitik berat pada pentingnya masyarakat yang 

mandirisebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri sehingga 

diharapkan dapat memberi peranan kepada individu bukan sekedar objek, tetapi 

justru sebagai subjek pelaku pembangunan, ikut menentukan masa depan dan 

kehidupan masyarakat secara umum. Dalam kaitannya dengan Kelompok 

Nelayan sebagai objek yang akan diberdayakan, pemberdayaan adalah upaya 

memberikan motivasi / dorongan kepada Kelompok Nelayan agar mereka 

memiliki kesadaran dan kemampuan untuk menentukan sendiri apa yang harus 

mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Dalam hal 

ini, Koperasi Nelayan berada dalam posisi yang tidak berdaya (powerless). 

Posisi yang demikian memberi ruang yang lebih besar terhadap penyalahgunaan 

kekuasaan yang berimplikasi keterpurukan Kelompok Nelayan. Dengan 

demikian, Kelompok Nelayan harus diberdayakan sehingga memiliki kekuatan 

posisi tawar (empowerment of the powerless). Dalam kaitannya dengan 

Kelompok Nelayan sebagai objek yang diberdayakan, maka pemberdayaan 

Kelompok Nelayan adalah upaya memberikan motivasi / dorongan kepada 

pelaku agar mereka memiliki kesadaran dan kemampuan untuk menentukan 

sendiri apa yang harus mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang 

mereka hadapi yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat 

dan swasta sebagai pilar utama pembangunan untuk memperoleh suatu 

perubahan kualitas hidup yang lebih baik yang bersifat kontinue/berkelanjutan. 

Pemberdayaan Kelompok Nelayan juga diarahkan untuk mendukung penciptaan 
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kesempatan kerja dan peningkatan pemasaran, antara lain melalui pening katan 

kepastian berusaha dan kepastian hukum, pengembangan sistem insentif untuk 

menumbuhkan wirausaha baru berbasis teknologi dan/atau 

berorientasipemasaran, serta peningkatan akses dan perluasan pasar 

pemasaran bagi produkproduk melalui koperasi. Dalam rangka itu, koperasi perlu 

diberi kemudahan dalam formalisasi dan perijinan usaha, antara lain dengan 

mengembangkan pola pelayanan satu atap untuk memperlancar proses dan 

mengurangi biaya perijinan.  

Pemberdayaan masyarakat di era globalisasi menghadapkan kita pada 

tantangan yang besar. Tantangan itu terlihat dalam ketidakstabilan ekologi, 

ekonomi, politik, social dan kultural yang tampak nyata dalam pelanggaran Hak 

Asasi Manusia (HAM), degradasi lingkungan, eksploitasi ekonomi dan politik. 

Menurut Kaswan dan Akhyadi (2014), mengemukakan bahwa “faktor yang 

menjadi penyebab tingginya angka pengangguran diantaranya adalah 

ketidaksesuaian antara hasil yang dicapai antara Pendidikan dengan lapangan 

kerja, ketidakseimbangan permintaan dan penawaran serta kualitas Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang dihasilkan masih rendah”. Pemerintah Indonesia 

semenjak berlakunya Otonomi Daerah telah mencanangkan gerakan 

pemberdayaan mayarakat untuk pembangunan daerah, pengentasan penduduk 

miskin dari kemiskinannya, pengembangan sumber daya manusia desa, serta 

peningkatan dan penguatan kelembagaan usaha kecil dan koperasi di seluruh 

tanah air. Menurut Marzuki (2010) menyatakan bahwa “pemberdayaan atau 

empowernment berarti pemberian daya atau kekuatan kepada seseorang karena 

dia dianggaptidak berdaya atau kekuatan yang ada sangat kecil sehingga hampir 

tidak bisa berbuat apa-apa”. Menurut sumodiningrat (1999) dalam Mardikanto 

dan Soebiato, (2013) bahwa pemberdayaan masyarakat upaya untuk 
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memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka 

miliki. Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah termasuk 

koperasi (UU No. 20/2008) adalah : a. Mewujudkan struktur perekonomian 

nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. b. Menumbuhkan dan 

mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi 

usaha yang Tangguh dan mandiri, dan c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, 

pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari 

kemiskinan. Menurut Kasmir (2006), wirausahawan (entrepreneur) adalah orang 

yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai 

kesempatan. Berjiwa berani mengambil resiko artinya bermental mandiri dan 

berani memulai usaha, tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam 

kondisi tidak pasti. Pemberdayaan merupakan akses bagi masyarakat untuk 

berdaya, mendorong dalam meningkatkan peri kehidupan yang lebih baik. Oleh 

karena itu dalam proses pemberdayaan perlu adanya kewirausahaan, yang 

mana masyarakat mempunyai kemampuan melihat dan mengambil kesempatan 

guna mengambil keuntungan. 

Berdasarkan hasil penelitian Indarti dan Wardana (2013) yang 

mengadakan penelitian pada nelayan kecil di wilayah pesisir Kota Semarang 

didapatkan beberapa kendala yang kemungkinan juga terjadi pada daerah 

lainnya di Indonesia diantaranya adalah : 1).Keterbatasan Pemanfaatan 

Sumberdaya Laut : Sumberdaya wilayah pesisir Semarang secara potensial bisa 

dikatakan luas, tetapi pada saat ini telah mengalami fenomena over fishing 

(tangkap lebih) yang menjadikan hasil laut yang didapat oleh para nelayan 

semakin berkurang. Hal ini disebabkan oleh makin bertambahnya 

jumlah/kepadatan nelayan namun tidak diimbangi oleh pencarian fishing ground 
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baru yang lebih Iuas. Daerah penangkapan ikan (fishing ground) nelayan wilayah 

pesisir kota Semarang hanya terbatas di sekitar Laut Jawa 2). Sumber Daya 

Manusia (Nelayan) Masih Rendah : Ketrampilan nelayan diperoleh secara turun-

temurun. Nelayan cenderung bersikap apatis dan tidak ada keinginan untuk 

meningkatkan ketrampilannya. Hal ini menyebabkan tidak ada peningkatan 

produksi yang signifikan. Nelayan tradisional di wilayah pesisir kota Semarang 

belum bisa melihat adanya insentif (keuntungan) dari peningkatan ketrampilan 

3).Teknologi Penangkapan Sederhana : Teknologi penangkapan ikan yang 

dipakai oleh nelayan wilayah pesisir kota Semarang sebagian besar masih 

bersifat tradisional. Hal ini dapat dilihat dari jenis perahu dan jenis alat tangkap 

yang digunakan. Perahu yang dipakai oleh nelayan wilayah pesisir Semarang 

untuk melaut umumnya berskala kecil dengan tonase tidak lebih dari 5-10 GT 4).  

Teknologi Pengolahan Ikan (Pasca Panen) yang Tradisional : Industri 

pengolahan ikan di wilayah pesisirSemarang masih terbatas produksinya untuk 

produk-produk sederhana saja seperti: ikan asin, ikan kering, petis dan terasi. 

Belum adanya investasi dalam bidang pengolahan ikan secara modern seperti 

industri pengalengan ikan, ikan beku atau industri kerupuk dan tepung ikan, 

membuat nelayan cenderung menjual ikan segar atau hasil olahan 

sederhananya saja. Hal ini jelas berdampak pada penghasilan nelayan, karena 

produk-produk tradisional tersebut hanya memiliki nilai ekonomis yang rendah 

5).Kelembagaan Ekonomi Nelayan dan Permodalan yang Lemah : Nelayan 

sangat sulit untuk mendapatkan modal, karena sifat bisnis perikanan yang 

musiman, ketidakpastian serta resiko tinggi seringnya menjadi alasan dari pihak 

pemilik modal. Ditambah lagi status pendidikan nelayan yang umumnya rendah 

membuat sulit untuk memenuhi persyaratan perolehan modal, misalnya 

collateral, insurance dan equity 6). Akses terhadap Pasar : Pasar adalah salah 
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satu faktor terpenting dan akan menjadi kendala utama apabila pasar tidak 

berkembang, oleh sebab itu membuat akses pasar adalah salah satu cara 

mengembangkan usaha. Pada dasarnya yang dihadapi masyarakat adalah pasar 

yang tidak sempurna strukturnya, monopoli pada saat nelayan membeli faktor 

produksi dan monopsoni pada saat nelayan menjual produknya. 7). Akses 

Permodalan : Masyarakat pesisir sering diidentikkan dengan masyarakat miskin. 

Permasalahan utama masyarakat pesisir Kota Semarang adalah masalah 

permodalan, terutama pada saat mereka akan melaut, para nelayan 

membutuhkan modal awal kurang lebih sebesar Rp 400.000 untuk sekali melaut 

dengan jumlah nelayan 4-5 orang. Didukung lagi waktu kerja nelayan tidak dapat 

penuh sepanjang tahun, karena sangat dipengaruhi oleh musim 8). Akses 

Kelembagaan masyarakat pesisir : Koperasi Serba Usaha Bina Usaha Mina 

Mandiri yang masih sedikit bertahan itupun tidak mengalami perkembangan yang 

signifikan karena lokasinya tidak berdekatan dengan nelayan dan kurangnya 

sosialisasi ke masyarakat nelayan 9). Aspek sarana prasarana penunjang 

Sarana prasarana penunjang usaha merupakan urat nadi dari kegiatan nelayan 

yang sangat mempengaruhi berkembangnya usaha nelayan. Hal ini ditandai 

dengan standar dermaga belum memadai, Tempat pelelangan Ikan (TPI) yang 

belum bisa bermanfaat secara maksimal malah terkesan tidak bisa berfungsi, 

keterbatasan fungsi pabrik es, langkanya BBM, terbatasnya energi listrik. Kondisi 

ini akan menyebabkan tingginya biaya operasional, kualitas rendah karena 

terbatasnya es batu dan akhirnya harga ikan menjadi rendah, ujung-

ujungnyarendahnya pendapatan nelayan. 

Mencermati hal tersebut diatas menurut Supriadi (2021) yang 

mengadakan penelitian pada nelayan kecil di Kota Cirebon, ada beberapa hal 

yang seharusnya diambil kebijakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota 
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diantaranya adalah : 1). Pemanfaatan sumberdaya optimal dan berkelanjutan 

memiliki arti bahwa pemanfaatan sumberdaya tersebut harus dilakukan dengan 

memperhatikan kemampuan pulihnya untuk memenuhi kebutuhan saat kini tanpa 

mengabaikan kepentingan generasi mendatang (Dahuri et.al, 1996). Lebih lanjut 

dikatakan, agar pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan dilakukan 

secara optimal yang mampu menjamin pengelolaan secara optimal dan 

berkelanjutan harus melibatkan semua sektor yang memiliki kepentingan 

terhadap sumberdaya laut. Sehingga tujuan akhir dari penerapan kebijakan yang 

bertumpu pada peningkatan pendapatan nelayan dan kelestarian sumberdaya 

ikan yang berkelanjutan dapat dicapai 2). Peningkatan mutu SDM (penyerapan 

tenaga kerja) yang ahli untuk mengoperasikan dan mengelola armada 

tangkapan.  Mutu sumberdaya manusia akan berpengaruh terhadap peningkatan 

kesadaran nelayan akan pentingnya pendidikan. Sehingga secara tidak langsung 

akan merangsang nelayan untuk mengenyam pendidikan anggota rumah 

tangganya ke jenjang yang lebih tinggi dari Sekolah Dasar (SD). Peningkatan 

pendidikan pada nelayan merupakan strategi jangka pendek yang harus 

dilakukan. Peningkatan kesadaran kepada masyarakat melalui pendidikan dan 

dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Peningkatan kualitas SDM baik formal 

(bangku sekolah) termasuk system kejar paket A, B, C maupun non formal (yang 

berhubungan/mendukung usaha perikanan tangkap), seperti : perbengkelan 

nelayan, usaha pengolahan hasil perikanan dan diversifikasi usaha lainnya. Pada 

saat ini program pemerintah baik pusat maupun daerah yang memberi 

kesempatan yang luas bagi seluruh warga negara yang kurang mampu untuk 

dapat meneruskan ke jenjang lebih tinggi melalui program beasiswa. Selain itu, 

peran swasta maupun BUMN telah banyak berkontribusi terhadap peningkatan 

kualitas sumberdaya khususnya masyarakat nelayan dengan memberikan 
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berbagai macam pelatihan dan bantuan yang dilakukan dengan gratis melalui 

program Coorporate Social responsibility (CSR) yang merupakan bagian dari 

blue economy 3). Penciptaan peluang kerja diluar melaut menjadi keharusan 

untuk meningkatkan pendapatan. Selain itu, pengaruh lain yang dapat dihasilkan 

adalah menurunnya ketergantungan melaut (penangkapan ikan) sebagai satu-

satunya sumber penghasilan oleh nelayan dan mengurangi konflik dengan 

sesama nelayan Kota Cirebon dan nelayan daerah lain. Beberapa jenis usaha 

lain yang dapat dikembangkan dan cocok dengan karakteristik nelayan adalah 

usaha yang masih berhubungan dengan dunia perikanan. Jadi bukan membuat 

dan mengembangkan usaha diluar kebiasaan masyarakat nelayan. Usaha yang 

potensial dan cocok untuk masyarakat nelayan adalah budidaya ikan air tawar 

atau payau, pengolahan ikan dan perbengkelan nelayan 4). Budidaya ikan 

menjadi usaha yang dapat dikembangkan oleh nelayan, mengingat garis pantai 

Kota Cirebon yang potensial sebagai lahan garapan. Budidaya ikan air tawar 

yang dapat dilakukan adalah budidaya ikan lele dalam kolam terpal atau ikan 

lainnya. Budidaya ikan air payau yang dapat dillakukan antara lain budidaya 

bandeng, budidaya udang dan lainnya. Pengolahan ikan juga menjadi usaha 

yang memiliki prospek cerah untuk mengurangi ketergantungan nelayan 

terhadap usaha penangkapan ikan. Pengolahan ikan skala tradisional dengan 

membuat produk ikan asin, pindang, ikan asap, terasi atau sebagainya 

merupakan usaha yang dapat menambah pendapatan rumah tangga nelayan 

dari non melaut. Hanya saja dalam memulai pembuatan usaha diluar sektor 

perikanan/ kelautan, nelayan tentunya tidak memiliki permodalan 5). Untuk 

mendukung pengembangan usaha tersebut sebenarnya sekarang telah banyak 

dukungan pemerintah dan swasta dalam bentuk pemberian permodalan baik 

kredit maupun hibah. Salah satunya adalah dari Bank Indonesia dalam bentuk 
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Pola Pembiayaan Usaha Kecil (PPUK) bidang Perikanan. Sebenarnya 

masyarakat nelayan memiliki usaha dan pekerjaan diluar waktu melaut antara 

lain berdagang, menjadi buruh angkut batu-bara maupun buruh bangunan. 

Namun, pekerjaan tersebut (buruh) cenderung bersifat temporal, yaitu pada saat 

adanya pembangunan perumahan. Sehingga pengembangan usaha yang tidak 

mengenal musim (budidaya dan pengolahan ikan) menjadi wajib dan segera 

dikembangkan pada nelayan Kota Cirebon 6). Selama ini, fungsi PPI (Pangkalan 

Pendaratan Ikan) di Kota Cirebon belum sepenuhya dimanfaatkan secara 

optimal. Kendala  utama yang dihadapi adalah kurangnya dukungan nelayan dan 

bakul untuk melelangkan hasil tangkapannya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). 

Selain itu, adanya pengusaan produksi ikan sepenuhnya dilakukan oleh 

tengkulak dengan ikatan (ijon) antara bakul dan nelayan yang selama ini telah 

terjalin cukup lama semakin menjadikan kondisi PPI sulit berkembang. 

Keterlibatan pemerintah untuk mengatur kembali transaksi pelelangan ikan 

melalui penguatan koperasi nelayan/Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai basis 

sistem penentu harga mutlak dilakukan. Karena selama ini keberadaan KUD 

tidak memiliki peran yang jelas dan menguntungkan bagi para anggotanya. 

Penguatan kembali fungsi KUD melalui stimulan permodalan serta dibarengi 

dengan peningkatan mutu SDM dan manajemen usaha diharapkan mampu 

mengurangi bahkan menghilangkan sistem ijon yang telah lama terjalin 7). 

Memperankan kembali fungsi KUD untuk lebih dominan dalam mengatur tata 

niaga perikanan merupakan salah satu butir dari indikator keberlanjutan secara 

kelembagaan. Keberlanjutan kelembagaan (institutional sustainability), yaitu 

suatu kondisi dimana semua pranata kelembagaan (institutional arrangements) 

yang terkait dengan sistem perikanan tangkap (seperti pelabuhan perikanan, 

pemasok sarana produksi, pengolah dan pemasar hasil tangkapan, dan lembaga 
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keuangan) dapat berfungsi secara baik dan benar serta berkelanjutan. Sehingga 

dengan perbaikan KUD berbasis kelembagaan ini akan lebih mencerminkan 

keberpihakan pemerintah dalam upaya peningkatan pendapatan ekonomi 

masyarakat nelayan melalui jaminan harga 8).Peningkatan curahan kerja melaut 

dapat dilakukan melalui perbaikan teknologi penangkapan ikan yang 

dikombinasikan dengan perbaikan mutu produk (perbaikan nilai tambah) untuk 

meningkatkan harga jual ikan. Perbaikan teknologi armada penangkapan ikan 

perlu segera dilakukan mengingat sebagian besar nelayan Kota Cirebon (154 

PMT) dikelola oleh nelayan skala kecil/tradisional dengan armada kapal yang 

hanya berukuran 2 - 5 GT. Dengan rendahnya daya jelajah dan ukuran armada 

penangkapan mengakibatkan keterbatasan daerah penangkapan hanya pada 

jalur 1. Jika adanya kebijakan berupa bantuan peningkatan ukuran armada kapal 

(5 - 10 GT) akan meningkatkan pula daerah operasi tangkapan nelayan pada 

jalur 2 dan 3. Seiring dengan peningkatan ukuran kapal yang dibarengi dengan 

semakin luasnya area tangkapan, maka berimplikasi pula pada peningkatan 

produksi dan curahan kerja melaut nelayan pada jalur penangkapan 2 dan 3. 

Peningkatan produksi disebabkan karena semakin luasnya daerah melaut 

dimana pada daerah tersebut armada penangkapan yang beroperasi masih 

sangat minim dengan kelimpahan sumberdaya ikan yang besar. Dengan 

meningkatnya produksi tangkapan secara otomatis dibarengi dengan semakin 

tingginya curahan kerja melaut yang dibutuhkan. Hal ini akan menyebabkan 

pendapatan nelayan pandega akan terdongkrak. Hanya saja yang perlu menjadi 

perhatian ketika pendapatan pandega meningkat adalah sifat konsumtif yang 

menjadi image nelayan kecil. Umumnya nelayan baik juragan dan pandega 

membelanjakan pendapatanya untuk membeli barang-barang yang tidak menjadi 

kebutuhan pokok, tetapi pada barang-barang yang sifatnya hiburan semata. 
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Manajemen keuangan inilah yang harus diperbaiki agar ketika musim paceklik 

ikan, nelayan tidak terjerat rentenir.   
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7. MENGENAL EKSPOR DAN PERDAGANGAN IKAN TUNA 

Oleh : Restu Widayaka, A.Pi.,MM 

 

Indonesia mempunyai sumberdaya ikan yang berpotensi dari segi jumlah 

dan jenisnya. Salah satu sumber hayati laut di Indonesia adalah perikanan tuna 

yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi sehingga tuna dapat dijadikan salah 

satu andalan ekspor non migas dari sector perikanan. Potensi perikanan tuna di 

Indonesia menurut Komisi Nasional Pengkajian Stok cukup besar sedangkan 

beberapa daerah tertentu tingkat pemanfaatannya masih rendah. Meskipun 

tingkat pemanfaatan ikan tuna di Indonesia sampai saat ini dapat dikatakan 

masih di bawah Total Allowable Catch (TAC) atau jumlah tangkapan yang 
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diperbolehkan, namun pengelolaan sejak dini sangat dibutuhkan mengingat sifat 

dari ikan tuna tergolong peruaya jarak jauh (Luasunaung, 2006). Dari semua alat 

tangkap yang digunakan menangkap tuna, alat tangkap long line, dan hand line 

merupakan alat tangkap yang paling banyak jumlah penggunaannya (Lintang et 

al.2012). 

Sektor perikanan memiliki kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan 

ekonomi di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, China dan 

negara-negara Eropa. Hal ini dipertegas oleh pernyataan Fauzi (2010) bahwa 

sektor perikanan di beberapa negara di dunia telah menjadi sumber “energi” 

pertumbuhan ekonomi dan juga menjadi “mesin pertumbuhan” ekonomi regional. 

Hal ini pun terjadi di Indonesia, dimana sektor perikanan terus memberikan 

peningkatan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga pemerintah 

memberikan perhatian lebih. Perhatian tersebut diimplementasikan melalui 

dukungan kebijakan fiskal dan non fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat, terutama nelayan (Samosir 2014). Hal tersebut 

menegaskan bahwa sumber daya perikanan adalah aset penting negara yang 

jika dikelola dengan baik akan memberIkan manfaat yang maksimum bagi 

masyarakat (Fauzi dan Anna 2002). 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi tuna yang 

besar. Tahun 2004 Indonesia menjadi negara nomor satu dalam memproduksi 

ikan tuna dan memiliki target meningkatan perikanan tangkap sebesar 

0,5%/tahun dari tahun 2010-2014 (Sunoko .2013 dalam Sidik et al. 2013). 

Berdasarkan data FAO 2007 produksi tuna ASEAN mencapai 26,2 persen dari 

produksi tuna dunia atau sebesar 1,7 juta ton. Volume produksi tuna, cakalang 

dan tongkol nasional tahun 2011 sebesar 955.520 ton, dimana produksi tuna 

sebesar 230.580 ton (BPS. 2012). Volume dan nilai ekspor komoditi perikanan 
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tuna mengalami peningkatan 5 tahun terakhir, menurut data statistik ekspor hasil 

perikanan pada tahun 2007 sampai tahun 2011, volume ekspor tuna memiliki 

kenaikan rata-rata sebesar 4,30% dan nilai produksinya naik sebesar 13,61% 

(KKP. 2012).  

Indonesia menjadi salah satu negara pengekspor tuna di pasar dunia. 

Negara-negara yang menjadi pangsa pasar utama tuna asal Indonesia adalah 

Jepang, Amerika dan Uni Eropa. Tahun 2011 Indonesia mengekspor 

tuna/cakalang/tongkol ke Jepang sebesar 44,604 ton dan ekpsor 

tuna/cakalang/tongkol ke USA sebesar 15,062 ton (KKP. 2012). Meningkatnya 

aktivitas perdagangan tuna dipasar dunia menyebabkan adanya peningkatan 

standar mutu hasil perikanan dari masing-masing negara. hal ini menyebabkan 

terjadinya penurunan permintaan hasil perikanan asal Indonesia. Turunnya 

permintaan tuna asal Indonesia disebabkan oleh kandungan logam berat dan 

histamin yang cukup tinggi pada hasil perikanan Indonesia. Sehingga perlu 

adanya kajian mutu pada hasil tangkapan tuna asal Indonesia dengan 

mengidentifikasi sumber tuna yang ada. Volume produksi tuna dipengaruhi oleh 

alat tangkapnya. Alat tangkap yang sering digunakan untuk menangkap tuna di 

perairan Indonesia adalah alat tangkap tuna longline. Menurut data statistik 

perikanan tangkap Indonesia tahun 2010, kenaikan rata-rata jenis alat tangkap 

tuna longline tahun 2000-2010 sebesar 23,26%, sedangkan pada alat tangkap 

jenis huhate dan pancing tonda sebesar 27,47% dan 2,40% (KKP. 2011). 

Sementara itu sumber informasi dari Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (2017) juga menyatakan bahwa Indonesia merupakan produsen ikan 

tuna terbesar di dunia dengan hasil tangkapan bernilai hingga 5 miliar dollar AS 

atau hampir setara Rp 71 triliun dalam jangka waktu satu tahun. Ikan tuna 

terbukti menjadi potensi besar bagi sumber daya perikanan di Indonesia dengan 
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produksi tuna di dunia sebesar 6,8 juta ton ditahun 2011 menyumbang nilai 

ekspor sebesar US$ 498.591.000 sama dengan 14% dari total nilai ekspor 

perikanan Indonesia. Indonesia masuk dalam jajaran negara dengan kontributor 

produksi terbesar dalam anggota Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) 

dengan rata-rata produksi tuna tahun 2009-2012 sebesar 356.862 ton per tahun 

yang diikuti oleh 32 negara.  

Ikan tuna adalah spesies ikan yang memiliki nilai ekonomis dan 

merupakan komoditas unggulan perikanan Indonesia, Ikan tuna menjadi 

komoditas penghasil devisa negara nomor dua. Ikan tuna sebagai salah satu 

komoditi andalan ekspor Indonesia dalam perikanan tangkap. Kondisi kinerja 

ekspor perikanan komoditas tuna di pasar Jepang sebagai negara tujuan utama 

ekspor tuna Indonesia, cenderung tidak mengalami peningkatan volume ekspor 

bahkan menunjukkan penurunan volume produksi ekspor (Awalia. 2020). Dwi et 

al. (2018) dalam Awalia (2020),  menjelaskan Indonesia menempati urutan kedua 

sebagai negara produsen ikan tuna setelah Thailand di kawasan ASEAN, hal ini 

disebabkan adanya perbedaan tingkat eksploitasi baik dari segi jumlah maupun 

tekhnologi penggunaan alat tangkap. Mengingat bahwa perairan Indonesia 

masih luas dan potensi lestari yang masih berada sangat jauh di atas hasil 

produksi tangkapan tuna saat ini, maka peluang untuk meningkatkan produksi 

masih besar dan berarti peluang untuk meningkatkan ekspor sebagai penambah 

devisa negara juga besar. Risna et al (2017) dalam Awalia (2020), menjelaskan 

bahwa komoditas tuna merupakan salah satu komoditas unggulan dalam 

program industrialisasi yang diusung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan 

dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi nasional khususnya 

pembangunan Kelautan dan Perikanan. Dalam pasar internasional, ikan tuna 
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merupakan komoditi dengan jumlah peminat yang tinggi terutama di negara 

Jepang. 

Ikan tuna (Thunnus sp) merupakan salah satu jenis ikan ekonomi penting 

di dunia dan merupakan perikanan terbesar ketiga di Indonesia setelah udang 

dan ikan dasar. Selain memiliki harga yang relatif mahal bila dibandingkan 

dengan harga komoditas perikanan lainnya permintaan pasar untuk komoditi ini 

terus meningkat terutama oleh negeri Jepang. Mahyuddin (2012), menyatakan 

dengan ditetapkannya komoditas tuna sebagai proyek percontohan indutrilisasi 

perikanan tangkap memiliki alasan bahwa industrilisasi perikanan tuna sangat 

penting dalam penyerapan tenaga kerja dan mendukung pasokan industrI 

dosmetik serta memperkuat pasar intenasional.Pemanfaatan perikanan tuna 

yang berkelanjutan hanya bisa dilaksanakan apabila berorientasi pada 

kepentingan dan mendapat dukungan dari masyarakat. Partisipasi masyarakat 

dalam pemanfaatan perikanan tuna yang berkelanjutan sangat diperlukan agar 

dapat berjalan dengan baik (Imron et al. 2019). 

Ikan pelagis besar salah satunya adalah jenis ikan tuna yang memiliki 

nilai ekonomis penting di dunia dan merupakan komoditi perikanan terbesar 

ketiga di Indonesia setelah udang dan ikan dasar. Ikan tuna memiliki harga yang 

relatif lebih mahal dibandingkan harga komoditas ikan lainnya dengan 

permintaan terus meningkat (Karyanto et al. 2020). 

Tuna adalah ikan laut yang terdiri dari beberapa spesies dari famili 

Scombridae, terutama genus Thunnus. Tidak seperti kebanyakan ikan yang 

memiliki daging berwarna putih, daging ikan ini berwarna merah muda sampai 

merah tua. Hal ini karena otot tuna lebih banyak mengandung myoglobin dari 

pada ikan lainnya. Beberapa spesies tuna yang lebih besar, seperti tuna sirip biru 

(bluefin tuna), dapat menaikkan suhu darahnya di atas suhu air dengan aktivitas 
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ototnya. Hal ini menyebabkan mereka dapat hidup di air yang lebih dingin dan 

dapat bertahan dalam kondisi yang beragam (Darondo et al.2014). 

Pembangunan perikanan pada dasarnya merupakan upaya manusia untuk 

memanfaatkan sumberdaya hayati perikanan dan sumberdaya perairan melalui 

kegiatan penangkapan ikan dan budidaya ikan. Kegiatan yang lain yang 

berkaitan dengan pembangunan perikanan adalah pengembangan sumberdaya 

manusia, pemanfaatan modal, pengembangan dan penerapan IPTEK, 

pengembangan produk, peningkatan pendapatan dan kesejahtraan, peningkatan 

kesempatan kerja dan pendapatan devisa negara, disertai upaya-upaya 

pemeliharaan dan kelestarian sumberdaya hayati lingkungan (Muliana,2012). 

Sumberdaya tuna merupakan salah satu dari beberapa sumberdaya 

potensial yang sudah terbukti besar sumbangannya bagi perekonomian 

perikanan nasional. Produksi tuna di perairan Indonesia pada tahun 2008 adalah 

sebesar 912.847 ton yang terdiri dari Tunas, Skipjack tunas dan Eastern little 

tunas (Data Statistik Perikanan, 2009), walaupun secara nasional 

pemanfaatannya tidak merata diseluruh perairan Indonesia. Sumberdaya tuna 

cukup menyebar di perairan Indonesia, dari barat hingga ke timur dan lebih 

banyak menyebar diperairan bebas. Oleh karena itu, tidak banyak nelayan 

tradisional yang turut memanfaatkan sumberdaya ini. Pemanfaatan sumberdaya 

tuna lebih banyak dilakukan oleh perusahaan skala menengah ke atas, karena 

memerlukan investasi yang besar. Tuna menyebar luas di seluruh perairan tropis 

dan sub-tropis. Di Samudera Hindia dan Samudera Atantik, tuna menyebar 

diantara 40° LU dan 40° LS (Collete dan Naven 1983  dalam Julianingsih 2004). 

Khususnya di Indoneia, tuna hampir didapatkan menyebar di seluruh perairan 

Indonesia. Di Indonesia bagian barat meliputi Samudera Hindia di sepanjang 

pantai utara dan timur Aceh, pantai barat Sumatera, selatan Jawa, Bali dan Nusa 
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Tenggara. Di perairan Indonesia bagian timur meliputi laut Banda Flores, 

Halmahera, Maluku, Sulawesi, perairan Pasifik di sebelah utara Papua dan selat 

Malaka. Salah satu faktor yang menyebabkan penyebarannya dapat meliputi 

skala ruang (wilayah geografis) yang cukup luas, termasuk diantaranya beberapa 

spesies yang dapat menyebar dan bermigrasi lintas samudera. Tuna merupakan 

jenis ikan pelagis besar yang memiliki khas sebagai perenang cepat dan peruaya 

jauh. Bentuknya menyerupai cerutu dan memanjang. Ikan tuna tergolong jenis 

ikan yang aktif dan umumnya menyebar di perairan oceanik hingga perairan 

dekat pantai.  

Tuna adalah ikan laut pelagik yang termasuk bangsa Thunnini, terdiri dari 

beberapa spesies dari famili skombride, terutama genus Thunus. Ikan ini adalah 

perenang andal (pernah diukur mencapai 77 km/jam). Tidak seperti kebanyakan 

ikan yang memiliki daging yang berwarna putih, daging tuna berwarna merah 

muda sampai merah tua. Hal ini karena otot tuna lebih banyak mengandung 

myoglobin dari pada ikan lainnya. Beberapa spesies tuna yang lebih besar, 

seperti tuna sirip biru atlantik (Thunnus thynnus), dapat menaikan suhu darahnya 

di atas suhu air dengan aktifitas ototnya. Hal ini menyebabkan mereka dapat 

hidup di air yang lebih dingin dan dapat bertahan dalam kondisi yang beragam. 

Kebanyakan bertubuh besar, tuna adalah ikan yang memeiliki nilai komersial 

tinggi. 

Ikan tuna termasuk dalam keluarga Scrombidae, tubuh seperti cerutu, 

mempunyai dua sirip punggung, sirip depan yang biasanya pendek dan terpisah 

dari sirip belakang, mempunyai jari-jari sirip tambahan (finlet) di belakang sirip 

punggung dan sirip dubur. Sirip dada terletak agak ke atas, sirip perut kecil, sirip 

ekor berbentuk bulan sabit (Saanin, 1984) seperti pada gambar 1. Klasifikasi ikan 

tuna (Saanin 1984 dan FAO 2011) adalah sebagai berikut. 



 

106 

 

Filum :Chordata 

Subfilum :Vertebrata 

Kelas :Teleostei 

Subkelas :Actinopterygi 

Ordo :Perciformes 

Subordo :Scombridae 

Famili :Scombridae 

Genus : Thunnus 

Spesies : Thunnus sp 

Tuna merupakan jenis ikan pelagis yang mempunyai ciri utama yaitu 

sifat imigrasi yang cukup jauh bahkan ikan tuna memiliki sifat migrasi oseanik 

yang sangat jauh (highly migratory) sampai melampaui batas-batas jurisdiksi 

suatu negara. (Badrudin 2010). Ikan tuna mempunyai bermacam-macam jenis 

yaitu tuna mata besar (Big eye), tuna albakora (Albacore), tuna sirip kuning 

(Yellowfin), tuna sirip biru (Bluefin) dan tuna gigi anjing. Ikan tuna jenis yellowfin 

didominasi 80 % berukuran >100 cm tertangkap pada kedalaman 85,73-167,80 

m dengan suhu 22,20- 26,400C, big eye didominasi 60 % berukuran >100 cm 

tertangkap pada kedalaman 193,97-470,12 m dengan suhu 8,35-15,30 0C, 

albacore didominasi 64 % berukuran >100 cm pada kedalaman 85,73-124,74 m 

dengan suhu 21,41-26,40 0C dan 106luefin berukuran >100 cm tertangkap pada 

kedalaman 190,15-194,21 m dengan suhu 14,99-15,12 0C. Suhu dan kedalaman 

sebaran tuna jenis yellowfin dan albacore memiliki kesamaan yaitu pada level 

lapisan permukaan, hal ini menunjukkan perairan tropis merupakan daerah yang 
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cocok untuk menangkap yellowfin dan albacore di Samudera Hindia (Barata. A 

2011). Jenis-jenis ikan tuna tersebut diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Ikan tuna mata besar termasuk jenis ikan tuna besar, sirip dada cukup 

panjang pada individu yang besar dan menjadi sangat panjang pada individu 

yang sangat kecil. Warna perut bagian bawah dan perut berwarna putih, sisi 

garis pada ikan yang hidup sabuk berwarna biru membujur panjang 

sepanjang badan, sirip punggung pertama berwarna kuning terang, sirip 

punggung kedua dan sirip dubur berwana kuning muda, jari – jari sirip 

tambahan berwana kuning terang dan hitam   pada ujungnya seperti pada 

gambar 1. 

 
Gambar 1. Mata besar (wikipedia 2016) 

2. Madidihang tubuh yang berukuran besar, berbentuk torpedo (fasiform), 

sedikit kompres dari sisi ke sisi. Jari – jari insang 24-34 pada lengkungan 

pertama, memiiliki dua dua sirip dorsal / punggung, sirip depan biasanya 

pendek dan terpisah oleh celah yang kecil dari sirip belakang, mempunyai 

jari – jari sirip tambahan (finlet) 8-10 finlet dibelakang sirip punggung dan 

sirip anal 7-10 finlet. Memiliki sisip velfik  yang kecil, pada spesimen yang 

berukuran besar memiliki sirip dorsal kedua dan sirip anal yang sangat 

panjang sehingga mencapai 20% panjang cagak dan sirip petoralnya cukup 

panjang, biasanya lebih dari panjang sirip dorsal kedua biasanya 22-31% 
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dari panjang fork, sirip ekor bercagak agak ke dalam dengan jari – jari 

penyokong menutup seluruh ujung hipural, sirip ekornya berbentuk sangat 

ramping dan terdiri dari tiga keel, tubuhnya turtutup oleh sisik yang sangat 

kecil, berwana biru tua dan agak gelap pada bagian atas tubuhnya, sisik 

berukuran besar kadang berkembang namun jarang nampak, tanda sisik 

yang berukuran besar membentuk semacam lingkaran disekeliling tubuh 

pada bagian belakang kepala dan kemudian berkurang di bagian belakang 

sirip dorsal kedua. Ikan ekor kuning berwarna biru gelap pada sisi belakang 

dan diatas tubuhnya dengan perut kuning atau silver, sirip dorsal, sirip anal 

dan jari – jari tambahan berwarna kuning menyala, memiliki permukaan 

ventral hati yang cukup halus, ikan ekor kuning matanya kecil dan memiliki 

gigi berbentuk kerucut. Kantung renang terdapat pada jenis tuna ini seperti 

pada  gambar 2. 

 
Gambar 2. Madidihang. (wikipedia 2016) 

3. Albakora bentuk jenis albakora memanjang seperti torpedo, mata agak 

besar dan tergolong tuna besar, sirip punggung pertama berjari – jari keras 

sebanyak 13-14, sirip punggung kedua berjari – jari lemah sebanyak 14 

buah ditambah 7-8 buah jari – jari sirip yang menggantung. Sirip dubur 
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berjari – jari lemah sebanyak 14-18 buah, tapi insang pada busur pertama 

berjumlah 25-31 buah. Sirip dada tumpah memanjang seperti pedang dan 

dapat mencapai sirip punggun kedua. Suatu lunas kuat terdapat pada 

batang ekor yang diapit oleh dua lunas kecil pada ujungnya, terdapat dua 

cuping diantara dua sirip perutnya, badan bersisik kecil, sedangkan pada 

korselet terdapat sisik agak besar tapi tidak nyata. Albakora termasuk ikan 

buas, panjang badan dapat mencapai 137 cm dan umumnya berkisar antara 

40-100 cm. Warna pada bagian atas adalah hitam kebiruan dan berkilat, 

sedangkan bagian bawah berwarna putih perak. Tuna Albakor sering disebut 

juga dengan nama tuna putih karena sebagian besar dagingnya berwarna 

putih. Tuna Albakor termasuk jenis ikan tuna yang paling kecil, dapat tumbuh 

mencapai 1,4 meter dengan berat 60 kg, umurnya dapat mencapai 9 tahun 

dan ikan tuna jenis ini tersebar luas di seluruh daerah tropis. Ikan ini hidup di 

laut lepas sampai kedalaman 600 meter, biasanya tuna jenis ini bergerombol 

dalam jumlah sangat besar dengan ikan tuna lainnya. Ikan ini matang 

kelaminnya setelah panjangnya mencapai 90 cm. waktu yang dibutuhkan 

untuk perkembangbiakannya sekitar 1,4 sampai 4,4 tahun untuk dapat 

menggandakan populasinya, serta jumlah telur yang dihasilkan dapat 

mencapai 2 juta butir (Kuncoro dan Wiharto 2012). Sirip punggung pertama 

sedikit keabuan dengan warna kuning, bagian atas gelap, sirip punggung 

kedua dari dubur berwarna gelap kekuningan seperti pada  gambar 3. 
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Gambar 3. Albakora. (wikipedia 2016) 

4. Tuna Sirip Biru (Bluefin Tuna) Tuna sirip biru (Thunnus maccoyii) adalah 

spesies tuna sirip biru dari famili scombridae yang ditemukan di perairan 

belahan selatan samudra dunia antara Lintang 30°LS dan 50°LS, hingga 

60°LS. Ikan ini dapat mencapai panjang 25 m (82 ft) dan berat mencapai 

260 kg (570 lb), ikan ini termasuk salah satu ikan bertulang sejati terbesar. 

Daerah sebar ikan ini terdapat baik di perairan laut lepas ataupun sekitar 

pesisir. Tuna sirip biru adalah ikan besar berbentuk memanjang seperti 

torpedo, bersirip langsing dan agak pendek. Tubuhnya dilapisi sisik kecil. 

Warna tubuhnya adalah hitam kebiruan pada punggungnya dan putih 

keperakan pada bagian sisi dan bawah tubuh,dengan warna kuning terang 

pada sirip ekor dewasa. Sirip dada pertama berwarna abu-abu dengan 

sedikit warna kuning, sirip dada keduanya berwarna merah kecokelatan, 

sementara sirip-sirip kecilnya berwarna kuning bertepi gelap. Tuna sirip biru, 

seperti spesies tuna pelagik lainnya, termasuk kelompok ikan bertulang yang 

dapat menjaga suhu inti tubuhnya hingga 100 di atas suhu rata-rata 

lingkungannya. Keunggulan ini memungkinkan mereka menjaga tubuh 

mereka agar dapat berburu mangsa atau bermigrasi jarak jauh. Tuna sirip 
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biru adalah pemangsa oportunistik, memangsa berbagai jenis ikan, 

krustasea dan satwa laut lainnya seperti pada  gambar 4. 

 
Gambar 4. Tuna sirip biru. (wikipedia 2016) 

Proses pembongkaran kan tuna oleh awak kapal hasil tangkapan armada 

penangkapan tuna hand line di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus 

seperti pada gambar 5. 

 

Gambar 5. Proses Pembongkaran Hasil Tangkapan Tuna Hand Line                                   
di PPS Bungus 
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Ikan tuna dapat dibagi menjadi beberapa jenis produk. Menurut Ilyas 

(1980) dalam Ross (2008), macam-macam utilisasi produk-produk ikan antara 

lain : 

1) Ikan segar adalah ikan yang baru tertangkap,dibersihkan dan 

ditanganisedemikian hingga ketika ikan tersebut sampai pada konsumen 

masih dalam keadaan segar. 

2) Ikan beku adalah ikan yang setelah diangkat dari laut dibekukan dengan suhu 

-50⁰C samapi -60⁰C, biasanya ikan ini diperuntukkan sebagai ikan ekspor. 

3) Curing adalah ikan yang diolah secara tradisional dapat diasinkan, dipindang, 

diasap atau diberikan perlakuan yang lain. 

4) Reduksi adalah sisa-sisa dari ikan yang rusak atau memiliki kualitas terendah, 

biasanya banyak ikan-ikan ini dimanfaatkan untuk tepung ikan yang biasa 

dipakai untuk pakan ternak. 

Produk-produk perikanan tergolong “most perishable foods”, yang cepat 

sekali mundur mutunya secara autolysis, biochemics, dan microbiologis, 

terutama dipengaruhi oleh suhu. Penanganan selama proses ditribusi perlu 

diperhatikan, agar ikan yang diangkut tidak mengalami penurunan kualitas. 

Selama proses distribusi dan saat tiba di tempat tujuan, ikan dijaga agar tidak 

dicemari, kotoran, bau yang berasal dari luar dan dari wadah yang diangkut 

(Ross 2008). Ikan harus diangkut dengan suhu 0⁰C supaya kesegarannya dapat 

bertahan hingga lebih dari sepuluh hari. Berhasil atau tidaknya usaha 

mempertahankan kerendahan suhu ini juga tergantung dari mutu ikan. 

Karenanya untuk memperoleh “shelf life maximum”, hendaknya ikan yang sudah 

diberi es sebelum mengalami fase rigor mortis yaitu keadaan kaku yang 

dipengaruhi berkurangnya glikogen dalam tubuh ikan (Moeljanto 1982 dalam 

Ross 2008). Cara pendinginan selama proses distribusi dapat dilakukan dengan 
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pemberian es atau penempatan ikan dalam wadah atau dalam tangki berisi air 

yang didinginkan dengan es atau direfrigerasi (Ilyas 1983 dalam Ross 2008). 

Ikan tuna hasil tangkapan armada tuna hand line di PPS Bungus pada gambar 6. 

 

Gambar 6. Ikan Tuna Hasil Tangkapan Tuna Hand Line di PPS Bungus 

Ikan tuna pada umumnya diekspor dalam bentuk segar utuh disiangi 

(fresh whole gilled and gutted), produk beku utuh disiangi (frozen whole gilled 

and gutted), loin (frozen loin) dan steak beku (frozen steak), serta produk dalam 

kaleng (canned tuna). Produk-produk ikan tuna tersebut sebagian besar diekspor 

kemancanegara dan hanya sebagian kecil yang dipasarkan didalam negeri. 

Sasaran ekspor ikan tuna yang terbesar adalah Jepang, Amerika, dan Uni Eropa. 

Ekspor merupakan kegiatan perdagangan baik itu barang maupun jasa yang 

dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain. Barang yang akan diekspor 

harus didaftarkan ke bea cukai agar dapat dikeluarkan dari Kepabeanan 

Indonesia. Ekspor ikan tuna di Indonesia cukup besar, sasaran ekspor tuna yang 

terbesar adalah Jepang. Biasanya tuna yang diekspor ke Jepang adalah tuna 

yang masih segar untuk dibuat sashimi atau sushi. Kedua terbesar setelah 
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Jepang adalah Amerika, tetapi umumnya diekspor sudah dalam bentuk kalengan 

(Zahri, 2012). 

Pemisahan mutu ikan tuna dilakukan oleh checker dengan melihat 

kondisi daging yang diambil dari bagian tubuh tuna yaitu bagian bawah sirip 

pectoral dan bagian ekor atau caudal. Pengambilan daging dari bagian bawah 

sirip pectoral dan bagian ekor berdasarkan pada pertimbangan pemotongan 

bagian tubuh tuna. Kesalahan dalam pengecekan daging tuna akan 

meninggalkan bekas hasil dari pencekeran, dan hal ini akan menurunkan harga 

tuna. Pengecekan kualitas tuna oleh checker menggunakan batang besi yang 

disebut spike untuk mengambil irisan daging dari tubuh ikan. Hasil dari 

pengecekan kualitas ikan dapat digolongkan menjadi 12 tingkatan mutu atau 

grade yaitu AAA, AAF, AF, AA, A+, A, A-, B+, B, B-, C/reject, D/Oba. Masing-

masing grade memiliki ciri dan harga yang berbeda (Sidik et al. 2013). 

Tabel. 1. Grade pada ikan tuna dan ciri-ciri khususnya 

No Tingkatan 

Grade 

Ciri Khusus 

 

Pelangi 

Daging Minyak Warna Sashi/Bolo

ng 

1  AAA  Kenyal  banyak minyak  merah terang 

cerah segar  

tidak ada  tidak ada  

2  AAF  Kenyal  banyak minyak  merah terang 

agak cerah 

segar  

tidak ada  tidak ada  

3  AF  Kenyal  ada minyak 

lumayan 

banyak  

merah terang 

sangat segar  

tidak ada  tidak ada  

4  AA  Kenyal  ada minyak 

sedikit  

Merah terang  tidak ada  tidak ada  

5  A+  Kenyal  ada minyak 

sedikit  

Merah  tidak ada  tidak ada  
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6  A  Kenyal  ada minyak 

lebih sedikit 

dari grade A+  

Merah  tidak ada  tidak ada  

7  A-  Kenyal  ada minyak 

sedikit  

merah/terang  tidak ada  tidak ada  

8  B+  Kenyal  tidak ada 

minyak/lemak  

merah sedikit 

redup  

tidak ada  pelangi  

ada dan 

tipis  

9  B  Kenyal  sedikit minyak  merah agak 

pucat  

tidak ada  pelangi 

sedikit 

tebal  

10  B-  Sedikit kenyal  tidak ada 

minyak/lemak  

kondisi minyak 

jelek  

tidak ada  pelangi 

tebal  

11  Reject/ C  Lembek  tidak ada 

minyak/udah 

putih  

burem atau 

merah gelap  

tidak ada  pelangi 

tebal  

12  Oba/D 

(daging 

hitam)  

Putih susu 

pucat/   

daging 

mateng, 

kasar, lembek  

 

gak ada 

minyak  

merah gelap  ada sashi/ 

bolong  

pelangi 

tebal  

Sumber : (Sidik et al. 2013) 

Menurut Sidik et al (2013), perbedaan ciri khusus ikan tuna didasarkan 

pada kondisi daging, banyaknya minyak, warna daging, sashi/ bolong pada 

daging dan terlihatnya warna pelangi pada daging.Ikan tuna yang memilliki 

kualitas bagus adalah ikan tuna yang memiliki kondisi daging yang kenyal, 

banyak minyak, warna daging cerah, tidak ada kerusakan pada daging seperti 

adanya sashi atau bolong dan tidak terlihat adanya gredasi warna pelangi pada 

daging.Sedangkan tuna yang memiliki kualitas yang buruk memiliki kondisi 

daging yang lembek/pucat, tidak ada minyak, warna daging merah buram/gelap, 

ada sashi/bolong dan adanya gredasi warna pelangi pada daging. Pemisahan 

mutu ikan tuna dilakukan oleh checker seperti pada gambar 7. 
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Gambar 7. Pemisahan Mutu Ikan Tuna Dilakukan Oleh Checker 

Distribusi ikan tuna hasil tangkapan armada penangkapan tuna hand line di 

Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus ke perusahaan eksportir seperti 

pada gambar 8. 

 

Gambar 8. Distribusi Hasil Tangkapan Ikan Tuna ke Perusahaan Eksportir 
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8. PENINGKATAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PESISIR 
DI NAGARI TIKU SELATAN KECAMATAN TANJUNG MUTIARA 

KABUPATEN AGAM SUMATERA BARAT 
 

Oleh : Restu Widayaka, A.Pi.,M.Si 

 

Nagari Tiku Selatan berada di Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten 

Agam, Provinsi Sumatra Barat. Luas Nagari Tiku Selatan: 31,42 kilometer 

persegi atau 15,27 persen dari luas wilayah Kecamatan Tanjung Mutiara.Nagari 

Tiku Selatan adalah ibu kota kota kecamatan, berjarak 20 kilometer dari ibu kota 

kabupaten dan 92 kilometer dari ibu kota provinsi. Peta Nagari Tiku disajikan 

pada gambar 1. 



 

120 

 

 

 

Gambar 1.Peta Nagari Tiku Selatan 
Sumber : TikuSelatan-Wordpress.com 

 
Nagari Tiku Selatan berpenduduk 12.107 jiwa (2017) terdiri dari 6.071 laki-laki 

dan 6.036 perempuan.Nagari Tiku Selatan terdiri dari 7 jorong, yakni : 

1. Gasan Kaciak 

1. Banda Gadang 

2. Pasa Tiku 

3. Pasia Tiku 

4. Sungai Nibung 

5. Kampung Darek 

6. Pasia Paneh 

Nagari atau desa adat Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, 

Kabupaten Agam, Sumatera Barat, terletak di pinggir pantai Samudra Hindia dan 

berada di daerah perbatasan antara Kabupaten Agam dengan Kabupaten 

Padang Pariaman. Nagari dengan jumlah penduduk 13.951 jiwa dari 3.054 

kepala keluarga yang tersebar di tujuh jorong ini memiliki potensi kelautan 

dengan hasil ikan dan objek pariwisata di sekitar pantai serta memiliki kebun 

sawit cukup luas.Ketujuh Jorong itu adalah Gasan Kaciak (1.141 ha), Jorong 
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Banda Gadang (724 ha), Jorong Pasa Tiku (111 ha), Jorong Pasia Tiku (100 ha), 

Jorong Kampuang Darek (520 ha), Jorong Pasia Paneh (605 ha) dan Jorong 

SungaI Nibung (385 ha). 

Pemerintah nagari memperoleh dana desa Rp.1,22 miliar pada 2019. 

Dana ini dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan dalam 

meningkatkan kapasitas pelaku pariwisata, pelatihan usaha mikro kecil 

menengah, pengolahan ikan asin dan juga pembangunan infrastruktur.Semua 

program itu berdasarkan usulan dari masyarakat saat musyawarah nagari yang 

telah diadakan sebelumnya.Usulan ini disesuaikan dengan Rancangan 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Agam agar sinkronisasi 

pembangunan tercapai dan manfaat pembangunan dirasakan masyarakat 

sekitar. Dari dana desa sebelumnya, pemerintah nagari telah membangun jalan 

rabat beton sepanjang 1.565 meter, irigasi sepanjang 840 meter dan jembatan 

darurat sepanjang 52 meter. “Pembangunan rebat beton, irigasi dan jembatan ini 

untuk memudahkan transportasi masyarakat dalam membawa hasil pertanian, 

menuju objek wisata dan penyediaan sumber air untuk pertanian dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata WaliNagari Tiku Selatan Adang 

Karman. 

Masyarakat wilayah Tiku Selatan umumnya mata pencahariannya 

sebagai nelayan merupakan pendapatan yang utama, selain nelayan ada juga 

kawasan wisata Bahari. Daerah Tiku Selatan adalah salah satu penyuplai ikan 

diwilayah Sumatra Barat. Mata pencaharian sebagai nelayan merupakan 

pendapatan utama bagi masyarakat perikanan di Tiku Selatan.Pekerjaan utama 

sebagai nelayan ini dihadapkan pada faktor ketidakpastian yang meningkat dari 

waktu ke waktu baik faktor alam maupun ekonomi. Faktor alam diantaranya 

faktor musim yang sulit untuk diprediksi sedangkan faktor ekonomi adalah 
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semakin tingginya biaya melaut, hasil tangkapan yang cenderung menurun dan 

fluktuasi harga ikan.Faktor musim yang menyebabkan terjadinya hasil tangkapan 

yang rendah dan berakhir pada masa paceklik yang berulang setiap tahun 

merupakan permasalahan klasik. Hal ini juga terjadi di kawasan lain pada saat 

musim paceklik, hasil tangkapan ikan di kawasan Tiku Selatan ini mengalami 

penurunan, sehingga perlu adanya diversifikasi alat tangkap dan pemberian 

mata pencaharian alternatif selain perikanan tangka.  

Tiku Selatan juga sebagai daerah  penyuplai ikan masyarakat Tiku 

Selatan juga mempunyai hasil pengolahan ikan dari hasil tangkapan Nelayan. 

Contohnya pengolahan Ikan asin,pengolahan Cumi,pengolahan Kerupuk Ikan. 

Hasil pengolahan juga bisa membantu sIstem ekonomi di Tiku Selatan, dengan 

adanya hasil pengolahan masyarakat pun juga aktif dalam organisasi Koperasi 

simpan pinjam sebagai faktor pendorong pengusaha-pengusaha kecil. Salah 

satunya adalah Koperasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir 

(KOPPEMP), juga ada faktor pendukung seperti tempat wisata Pantai Pasia Tiku 

yang terletak di Nagari Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten 

Agam.Disitu para pengusaha pengolahan dapat menjual produk-produk 

pengolahan kepada wisata yang berkunjung. 

A. Usaha Perikanan Tangkap 

Pada umumnya di wilayah Tiku Selatan, mata pencaharian 

masyarakatnya sebagian besar adalah Nelayan.Tiku Selatan juga salah satu 

daerah penyuplai ikan diwilayah Sumatera Barat. Adapun kegiatan 

masyarakakat untuk pergi kelaut mereka menggunakan jenis armada 

penangkapan,dan berikut ini adalah penjelasan tentang armada penangkapan 

yang ada di Tiku Selatan : 

1.Jenis Kapal 
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Bagan merupakan salah satu jenis alat tangkap ikan yang dioperasikan 

pada malam hari dengan bantuan cahaya/light fishing. Penangkapan ikan 

dengan memanfaatkan cahaya sebagai alat bantu biasa disebut dengan light 

fishing (Sitompul 2016). Perbedaan warna cahaya lampu yang digunakan dalam 

penangkapan ikan akan menghasilkan perbedaan pada jumlah tangkapan 

(Derec 2009). Hal ini diakibatkan oleh kebiasaan dan jenis ikan tersebut yang 

tertarik pada warna dan intensitas sinar tertentu. Salah satu faktor yang 

menentukan berkumpulnya jenis ikan pelagis yang mempunyai sifat fototaksis 

positif disekeliling cahaya lampu adalah tergantung dari kekuatan dan warna 

cahaya yang digunakan (Ayodhyoa 1981). Nelayan Tanjungpandan 

menggunakan dua warna cahaya lampu dalam operasi penangkapan ikan yaitu 

warna lampu kuning dan warna lampu putih. Pengaruh warna lampu pada 

kegiatan light fishing menunjukkan warna cahaya lampu kuning dan putih 

mendapatkan hasil tangkapan paling baik dibandingkan dengan warna hijau, 

merah, biru dan orange (Gustaman et al. 2012). 

 

Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 06 Tahun 2010 

tentang Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara 

Republik Indonesia,BAHWA kelompok jenis alat penangkapan ikan jaring angkat 

adalah kelompok alat penangkapan ikan terbuat dari bahan jaring berbentuk segi 

empat dilengkapi bingkai bambu atau bahan lainnya sebagai rangka yang 

dioperasikan dengan cara dibenamkan pada kolom perairan saat setting dan 

diangkat ke permukaan saat hauling yang dilengkapi dengan atau tanpa lampu 

pengumpul ikan untuk untuk menangkap ikan pelagis. 

2.Alat Tangkap 
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Alat tangkap bagan merupakan salah satu jenis alat tangkap yang cukup 

banyak digunakan di Indonesia dengan beberapa alasan, seperti pengoperasian 

kapal yang tergolong mudah dan biaya investasi yang digunakan juga dapat 

digolongkan murah, serta penggunaan alat-alat yang masih 

sederhana.Banyaknya penggunaan alat tangkap bagan tidak lepas dari 

perkembangan wilayah, kemudahan teknologi, tingkat investasi yang rendah, 

dan metode penangkapan yang bersifat one day fishing.Selain hal-hal teknis 

tersebut, tingginya penggunaan bagan juga disebabkan tingkat efektivitas unit 

penangkapan bagan untuk menangkap ikan-ikan pelagis. Berikut merupakan 

kelompok jenis alat tangkap jaring angkat (lif nets) : 

1).Anco 

Salah satu alat tangkap yang diharapkan dapat meningkatkan produksi 

perikanan adalah Anco (lift Net). Alat tangkap ini ditujukan untuk menangkap 

ikan pelagis, terutama ikan pelagis yang memiliki nilai ekonomis dan 

menguntungkan bagi nelayan. Menurut Ayodhyoa (1981) menyatakan bahwa 

untuk mencapai hasil tangkapan yang menguntungkan, penentuan fishing 

method yang tepat haruslah didasari pengetahuan tentang fish behavior dan 

keadaan perairan. Pengetahuan tentang fish behavior merupakan salah satu 

kunci dari suatu metode yang umum telah diketahui, juga mengetahui metode 

baru. Anco adalah jaring angkat yang dipasang diperairan, berbentuk empat 

persegi panjang, terdiri dari jaring yang keempat ujungnya diikat pada dua 

bambu yang dibelah dan kedua ujungnya dihaluskan (diruncingkan) kemudian 

dipasang bersilangan satu sama lain dengan sudut 90 derajat. Berdasarkan cara 

pengoperasiannya, Anco tetap diklasifikasikan ke dalam kelompok jaring angkat 

(lift nets) (Subani dan Barus, 1989).  Anco adalah sejenis jaring angkat (lift nets) 

yang dioperasikan dengan tangan. Alat tangkap ikan ini terdiri dari jaring 
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berbentuk persegi yang keempat ujungnya diikatkan pada dua batang bambu 

atau kayu yang dipasang bersilang tegak lurus.Jaring ini lalu digantungkan pada 

sebatang galah, dengan mengaitkan atau mengikatkan titik persilangan bambu 

tadi di ujung galah. Tangkul dioperasikan dengan cara merendam jaring dalam 

posisi mendatar di perairan dan kemudian mengangkatnya setelah beberapa 

saat didiamkan.  Konstruksi anco dapat dilihat pada gambar 2. 

                

 

Gambar 2.Konstruksi Anco 
Sumber: https://www.google.com/search?rlz 

 
 
 
 

 
 

2).Bagan Tancap 

Bagan tancap (stationary lift net) adalah alat penangkap ikan yang 

dioperasikan dengan cara diturunkan ke kolom perairan dan diangkat kembali 

setelah banyak ikan di atasnya. Dalam pengoperasiannya, tidak dapat dipindah-

pindah dan sekali dipasang (ditanam) berarti berlaku untuk selama musim 

penangkapan.Beda antara bagan tancap dan anco tetap dan jaring bandrong 

adalah bagan tancap memiliki rumah penjaga, gulungan (roller), tali tarik, dan 

gelangan pengikat dengan jaring.Bagan tancap diklasifikasikan ke dalam 

https://www.google.com/search?rlz
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kelompok jaring angkat (lift net) (Subani dan Barus 1989). Bagan tancap sangat 

jauh berbeda dari bagan perahu dan bagan rakit dalam penentuan daerah fishing 

ground.Pada bagan perahu atau bagan rakit, pengoperasiannya dapat dilakukan 

secara berpindah-pindah sehingga dapat mengikuti gerombolan ikan ataupun 

daerah yang dianggap berpotensi memiliki sumber daya pelagis kecil yang 

banyak, namun bagan tancap merupakan alat tangkap yang pasif yang cuman 

menunggu datangnya ikan.  Menentukan daerah pemasangan alat bagan 

tancap, harus diperhatikan sumber biota yang tersedia dalam perairan sekitar 

daerah tersebut. Konstruksi bagan tancap dapat dilihat pada gambar 3. 

 

Gambar 3.Konstruksi Bagan Tancap 
Sumber: https://www.google.com/search?rlz 

 
 

 
3).Bagan Rakit 

Bagan rakit (raft lift net) adalah suatu alat penangkap ikan yang 

dioperasikan dengan cara menurunkan jaring ke kolom perairan, kemudian 

diangkat apabila sudah banyak ikan di atasnya, bagian bawah berbentuk rakit 

seingga dapat berpindah-pindah ke lokasi yang terdapat banyak ikan. Bagan 

rakit diklasifikasikan ke dalam kelompok jaring angkat (lift net) (Subani dan Barus 

1989). Perbedaan yang signifikan antara bagan perahu dan bagan rakit, yakni 

berada pada baian bawah kontruksi yang berbeda, pada bagan rakit berbentuk 

https://www.google.com/search?rlz
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seperti rakit pada umumnya sehingga pergerakan atau perpindahan dari satu 

tempat ke tempat lain akan lebih lambat dan terbatas, baik jarak dan 

kecepatannya. Konstruksi bagan rakit dapat dilihat pada gambar 4. 

 

Gambar 4. Bagan Tancap (A); Bagan Rakit (B) 

Sumber : Genisa (1998) 

 
4).Bagan Perahu 

Bagan perahu (boat lift net) adalah alat penangkap ikan yang 

dioperasikan dengan cara diturunkan ke kolom perairan dan diangkat kembali 

setelah banyak ikan di atasnya. Dalam pengoperasiannya, menggunakan perahu 

untuk berpindah-pindah ke lokasi yang diperkirakan banyak ikannya. Bagan 

perahu diklasifikasikan ke dalam kelompok jaring angkat (lift net) (Subani dan 

Barus 1989).Bagan perahu harus memiliki kelengkapan, seperti lampu yang 

digunakan sebagai atraktor atau pengumpul ikan, kru kapal (ABK) yang bekerja 
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dalam pengoperasian alat dan jaring, dan kapal yang dapat membantu para agar 

dapat berpindah-pindah dalam menemukan fishing ground. 

Target utama penangkapan ikan dari bagan perahu nelayan, yakni jenis-

jenis ikan pelagis kecil, namun tidak menutup kemungkinan apabila yang 

tertangkap adalah ikan demersal. Hasil tangkapan yang didapatkan di indonesia, 

biasanya terdiri atas berbagai jenis ikan. Hal tersebut disebabkan indonesia 

adalah negara tropis sehingga memiliki ikan yang multispesies sehingga sering 

sekali mendapatkan ikan by catch atau bukan spesies yang ditargetkan. Dalam 

penentuan lokasi penangkapan (fishing ground) bagan perahu sama seperti alat 

tangkap lainnya di indonesia yang masih menggunakan sistem tradisional. 

Bagan perahu memiliki kesulitan dalam menentukan daerah penangkapan ikan 

sehingga dapat mengakibatkan hasil tangkapan yang tidak pasti.Penentuan 

daerah penangkapan ikan masih berdasarkan metode pendugaan (trial error). 

Oleh karena itu, diperlukan adanya metode lain untuk memastikan daerah 

penangkapan ikan agar dapat mengetahui gerombolan ikan dengan 

menggunakan alat fish finder. Fish finder merupakan alat bantu dengan 

memanfaatkan “echo” dalam pendeteksian ikan. 

 

Gambar 5.Konstruksi Bagan Perahu 
(Sumber: Najmuddin (2011) 
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Perikanan Tangkap merupakan usaha penangkapan ikan dan organisme 

air di laut,danau dan sungai. Perikanan tangkap sebagian besar dilakukan di 

laut,terutama di sekitar pantai dan landasan kontinen. Biasanya masyarakat di 

daerah Tiku Selatan melakukan kegiatan penangkapan mengunakan 

transportasi kapal,dan ada beberapa jenis kapal armada dan hasil tangkapan 

berdasarkan dari data PPI Tiku Wilayah II seperti dsajikan pada tabel 1 dan 2. 

Tabel 1.Data Armada Kapal  

No. Nama Kapal Nama Pemilik GT No. dan  Tgl. SIPI/SIKPI 

    No Tanggal 

1. KM. Srijaya -011 Efri Gusnedi 30 26.20.1398.30.00254 27-Jul-21 

2. KM. Srijaya -09 Efri Gusnedi 46   

3. KM. P.Bundo -04 Agusti  26.20.1398.30.00255 28-Jul-21 

4. KM. Bintang Laut -11 Jon Efendi 36 26.20.0001.47.00883 13-Feb-21 

5. KM. Bintang Samudera -04 Jon Efendi 44   

6. KM. Bintang Samudera -12 Jon Efendi 27   

7. KM. Bintang Samudera -14 Jon Efendi 18   

8. KM. Bintang Samudra -09 Jon Efendi 22 26.20.1398.30.00231 8-Jul-21 

9. KM. Bintang Timur -102 Irman 28 26.20.1398.30.00314 21-Oct-21 

10. KM. Kinantan -32 Naisar 30 26.19.1398.30.00332 27-Nov-20 

11. KM. Saiyo -02 M. Alamsyah 43 26.20.0001.47.00907 16-Feb-21 

12. KM. Saiyo -03 Asril 40 26.20.0001.47.00908 16-Feb-21 

13. KM. Karya Samudera  -01 Naswan Efendi 44 26.20.0001.47.42433 2-Feb-20 

14. KM. Karya Samudera  -02 Naswan Efendi 28   

15. KM. Karya Samudera  -07 Naswan Efendi 43 26.19.0001.47.42435 2-Feb-20 

16. KM. Akbar  -01 Saiful Ardi 30 26.20.1398.30.00254 27-Jul-21 

 

 

Tabel 2.Hasil Tangkapan 

 Tanggal  Nama Pemilik GT Jenis Ikan Jumlah Alat Tangkap  Harga 
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Berangkat Datang Bongkar Kapal/Pengusaha   Ikan/Kg Utama/Tambaha

n 

Ikan/Kg 

15/12/20 16/12/20 17/12/20 Anugrah Illahi 46 Tongkol 1,500 Bagan 25,000 

16/12/20 17/12/20 17/12/20 Srijaya 28 Tongkol 1,000 Bagan 18,000 

16/12/20 17/12/20 18/12/20 P.Bundo  36 Gambolo 1,500 Bagan 18,000 

17/12/20 18/12/20 18/12/20 Bintang Samudera 44 Tongkol 1,500 Bagan 18,000 

17/12/20 18/12/20 18/12/20 Karya Samudera 28 Teri 1,000 Bagan 25,000 

17/12/20 18/12/20 18/12/20 Famili 30 Tongkol 2,000 Bagan 18,000 

19/12/20 20/12/20 20/12/20 Srijaya 30 Teri 1,500 Bagan 13,000 

19/12/20 20/12/20 20/12/20 Akbar 28 Cakalang 1,000 Bagan 18,000 

20/12/20 21/12/20 21/12/20 Bintang Samudera 36 Tongkol 1,500 Bagan 13,000 

20/12/20 21/12/20 21/12/20 P.Bundo 43 Tongkol 1,200 Bagan 25,000 

20/12/20 21/12/20 21/12/20 Bintang Samudera 28 Cumi-Cumi 1,000 Bagan 18,000 

20/12/20 21/12/20 21/12/20 Karya Samudera 44 Tongkol 2,000 Bagan 18,000 

21/12/20 22/12/20 22/12/20 P.Bundo 44 Selar 2,000 Bagan 40,000 

21/12/20 22/12/20 22/12/20 Bintang Samudera 30 Selar 500 Bagan 18,000 

21/12/20 22/12/20 22/12/20 Karya Samudera 28 Selar 2,000 Bagan 20,000 

21/12/20 22/12/20 22/12/20 Akbar 35 Selar 1,500 Bagan 20,000 

22/12/20 23/12/20 23/12/20 Famili 44 Cakalang 1,500 Bagan 20,000 

22/12/20 23/12/20 23/12/20 Anugrah Illahi 35 Selar 1,200 Bagan 20,000 

22/12/20 23/12/20 23/12/20 Bintang Samudera

  

44 Cakalang 1,000 Bagan 25,000 

22/12/20 23/12/20 23/12/20 Srijaya 46 Gambolo 1,500 Bagan 25,000 

23/12/20 24/12/20 24/12/20 Kinantan 30 Tongkol 1,200 Bagan 18,000 

23/12/20 24/12/20 24/12/20 Akbar 30 Tongkol 1,000 Bagan 18,000 

23/12/20 24/12/20 24/12/20 P.Bundo 28 Tongkol 1,500 Bagan 18,000 

27/12/20 28/12/20 28/12/20 Anugrah Illahi 35 Gambolo 1,000 Bagan 25,000 

27/12/20 28/12/20 28/12/20 Bintang Samudera 44 Tongkol 1,500 Bagan 18,000 

 
 
B. Usaha Perikanan Budidaya 

Usaha perikanan budidaya yang terdapat di daerah Tiku Selatan adalah 

Budidaya Udang Vaname yang terletak di Desa Pasia Paneh. Salah satu usaha 
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budidaya perikanan di desa adalah usaha pembesaran udang vaname milik 

Bapak Hasbi dengan luas tanah kurang lebih                                     

hektare.Terdapat 8 kolam dengan tiap kolam seluas 2.200   . Luas bangunan 

600    dengan kapasitas produksi 6 Ton. Bentuk wadah setiap kolam berbentuk 

Persegi Panjang menggunakan wadah Plastik HDPE.Dengan tinggi hingga 

Pematang 150 cm,tinggi air 130 cm dan bentuk pintu air Pipa air menggunakan 

Pipa Sentral dengan bahan Pipa PVC 8 inch.Jumlah pintu air ada 16 dengan tiap 

kolam dengan jumlah 2 pintu air per kolam.Salinitas yang digunakan pada medi 

budidaya menggunakan Salinitas 12 dengan ph media budidaya 7,8-7,9 derajat 

Celcius.Arus yang digunakan adalah kincir dengan media air tawar dari sumur 

dan air laut dari pantai. Tambak udang vaname milik Bapak Hasbi disajikan pada 

gambar 6. 

 

Gambar 6.Tambak Udang Vaname Pasia Paneh 

Jenis komoditi yang di budidayakan di Tiku Selatan adalah udang 

Vaname dengan padat tebar 150 meter, lama pemeliharaan kurang lebih                      

3 bulan 2 minggu,siklus pertahun 50 % dengan hasil 6 ton persiklus jika dikalikan 

dengan pertahunnya adalah 18 ton pertahun.Bibit tersebut di peroleh dari daerah 

Chelsea Lampung.Adapun beberapa tahapan budidaya udang vaname yaitu : 

1).Persiapan Wadah dan Media 
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Periapan wadah dan media sangat penting dilakukan karena akan 

menentukan lancar tidaknya proses budidaya udang.Persiapan pada tambak 

dengan dasar plastic HDPE dengan cara : 

1. Perbaikan dan perawatan konstruksi tambak. 

2. Pencucian dan pengerian kolam. 

3. Penyemprotan kaporit atau kapur di bawah HDPE. 

4. Repair (Proses penambalan lubang). 

5. Cek kondisi kincir (cek kebersihan,tes kelayakan,perbaikan dan 

pergantian oli). 

6. Pemberian additive pra isi air ( pemberian HCL, kapur,klorin dasar). 

7. Isi air dan setting kincir. 

8. Sterilisasi (kapur,cup risulfat,pondfost,kaporit). 

9. Pembentukan air (permentasi dan pemupukan,pembentukan plankton). 

 

Gambar 7.Pemasangan Kincir di Kolam Tambak 

 

2).Pemberian Pakan 

Jenis pakan yang dgunakan pada tambak pembesaran Udang Vaname di 

Pasia Paneh menggunakan jenis pakan,pakan Nol,1A,2P.Alasan pembudidaya 

menggunakan jenis pakan ini adalah agar lebih cepat untuk pertumbuhan 

udang.Adapun dosis yang diberikan dengan takaran 2,4 ton perhari dan 7,2 ton 
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persiklus.Perharinya pembudidaya memberikan pakan 4x dalam sehari dengan 

waktu tertentu yaitu pada pukul 05.30,10.30,01.00,dan 20,30 sesuai dengan 

aturan pakan.Pemberian pakan dilakukan dengan cara ditebar di kolam 

tujuannya agar dapat secara langsung dimakan udang.Adapun pengontrolan 

pakan pada media budidaya dengan cara control anco.Dan pemberian suplemen 

bakteri dengan tujuan untuk makanan sampingan. 

3).Pengendalian hama dan Penyakit 

Pengendalian hama dan penyakit pada budidaya udang vaname 

dilakukan sejak persiapan tambak, pemasukan air, pemilihan benur, dan selama 

masa pemeliharaan.Jenis hama yang pernah menyerang komoditas udang 

vaname adalah Parasit,virus dan Mio.Pencegahan hama dan penyakit dilakukan 

dengan cara : Kontrol jumlah dan jenis plankton agar seimbang dan tidak terjadi 

crash plankton serta pengaporan dan pengangkatan. Upaya untuk pencegahan 

dan membrantas penyakit yang menyerang dengan cara membersikan 

lingkungan disekitar tambak. 

4).Hasil Panen 

Waktu panen udang vaname dilakukan pada usia 3 bulan 20 hari dengan 

ukuran 30 ekor 1kg udang vaname.Dalam 1 tahun pembudidaya dapat 

melakukan pemanena sebanyak 3 kali dalam 1 tahun.Teknis pemanenannya 

dapat dilakukan dengan menggunakan jala tebar maupun jala tarik.Panen 

sebaiknya dilakukan oleh orang yang berpengalaman, karena sifat udang yang 

mudah rusak jika tidak ditangani dengan baik. Udang yang rusak tentu dapat 

menurunkan harga jualnya di pasar.Pemilik usaha pembudidaya juga pernah 

mengalami gagal panen selama 2 tahun ini pembudidaya 1 kali gagal 

panen.Penyebab gagal panen adalah faktor cuaca,hama,air yang susah di tukar 

dan listrik mati. 
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C. Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 

Pengolahan Ikan merupakan upaya yang dilakukan terhadap 

sumberdaya ikan melalui proses pengolahan secara tradisional maupun modern, 

baik secara fisika, kimia, mikrobiologis atau kombinasinya, untuk dijadikan 

produk akhir yang dapat berupa ikan segar, ikan beku dan bentuk olahan 

lainnya, guna mengawetkan dan memperbaiki penampakan. Daerah Tiku 

Selatan terdapat beberapa Pengolahan Ikan yaitu : 

1. Pengolahan Ikan Teri 

2. Pengolahan Ikan Asin 

3. Pengolahan Rakikm Maco dan 

4. Pengolahan Udang Goreng 

Beberapa pengolahan tersebut Masyarakat Tiku Selatan dapat membuka 

suatu bidang usaha untuk perkembangan ekonomi Masyarakat,dan bahan 

produk juga tidak sulit untik di dapatkan karena langsung dari nelayan 

sekitar.Biasanya masyarakat menjual keluar dari wilayah Tiku selatan seperti 

Pasar-Pasar yang ada di daerah Provinsi Sumbar.Dan ada juga yang langsung 

menjual langsung di daerah tersebut dengan di dukung objek Wisata Bahari 

yang ada di Tiku Selatan. Pedagang ikan di daerah Tiku Selatan mempunyai 

aktivitas rutin untuk mendapatkan ikan yang akan mereka jual dengan menunggu 

kapal penagkap ikan di Pelabuhan PPI Tiku Selatan pada pukul 05.30-10.30 

WIB.Setelah kapal penangkap ikan tiba para pedagang melakukan pelelangan 

ikan untuk mendapatkan ikan yang akan mereka jual ke pasar.Lokasi pasar juga 

tdak jauh dari pelabuhan kurang lebih 1 km. Kegiatan usaha pengolahan ikan 

asin disajikan pada gambar 8. 
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Gambar 8. Kegiatan Penjemuran Usaha Pengolahan Ikan Asin 

Kegiatan pengolahan ikan di Nagari Tiku Selatan ada bermacam – 

macam, salah satunya  pengolahan ikan untuk di olah menjadi makanan khas 

Kabupaten Agam yaitu Rakik Maco dan Salalauak. Makanan khas Kabupaten 

Agam ini di olah dengan ikan dan Udang untuk di jadikan dijadikan sebagai 

bahan campuran pembuatan makanan khas Agam tersebut.Untuk memenuhi 

bahan bakunya, ikan dan Udang tersebut langsung di beli ke 

produsennya/nelayannya. Jika di lihat dari kualitas bahan bakunya di daerah 

tersebut, kualitas bahan bakunya nya berbeda – beda. Jika kita langsung 

membeli bahan bakunya ke nelayannelayan langsung, kualitas bahan bakunya 

itu sangat baik dan bagus. Apabila kita bandingkan dengan kualitas bahan 

bakunya yang di pasar, itu kualitas bahan bakunya mulai berkurang, dan itu bisa 

dilihat dari kesegaran ikannya.Untuk menjaga dan mengawetkan bahan – bahan 

bakunya tersebut, para pengolah ikan menggunakan es batu agar ikan – ikan 

tersebut terjaga kesegarannya. Jenis – jenis ikan yang di jadikan bahan baku 

pembuatan Rakik Maco dan Salalauak ada 3 jenis, yaitu : 

1). Ikan Maco dengan harga RP.10.000/kg. 

2). Ikan Tri dengan harga RP.80.000/kg. 

3). Udang Kecepe dengan harga RP.50.000/kg. 

 Pengolahan ikan tersebut agar menjadi Rakik Maco dan Salalauak, para 

pengolah ikan di Nagari Tiku Selatan melakukannya dengan proses produksi 
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semi modern. Untuk membuat hasil olahannya, para pengolah perlu 

mempersiapkan bahan – bahannya, seperti tepung, ikan, minyak, garam, 

penyedap rasa, kompor, kuali, dan lain sebagainya, Kemudian campurkan 

tepung, bawang pre, garam, kunyit, dan penyedap rasa, Lalu aduk adonan 

hingga merata, setelah itu cetak adonan tersebut menggunakan loyang, baru di 

goreng hingga kecoklatan, kemudian baru di angkat dan siap di nikmati. Para 

pengolah ikan ini mampu mampu membuat 500 keping Rakik maco dan 500 

buah Salalauak. Setelah selesai hasil produksi atau olahan tersebut di jual 

langsung ke konsumen, dan ada juga yang memesan dari luar kota. Dan untuk 

sumber modalnya, rata – rata para pengolah ikan memiliki modal sendiri dengan 

jumlah modal awal RP.300.000, alasannya karena biaya produksinya yang 

terjakau.Jika dilihat dari hasil mutu akhir produk yang dihasilkan, produk tersebut 

sangat bermutu baik, serta kehigienisannya juga terjaga.Kendala yang sering di 

alami para pengolah ikan dalam menjalankan usahanya ialah masalah cuaca, 

jika hari hujan pembeli pun berkurang. 

Nagari Tiku Selatan terdapat 12 pedagang yang mengolah ikan menjadi 

Rakik Maco dan Salalauak. Dalam melakukan pemasaran hasil produksi, para 

pedagang langsung menjualnya ke konsumen, dan juga dipasarkan ke luar 

kotaseperti Kota Medan dan Pekan baru. Dan ada juga yang memesan langsung 

ke para pedagangnya. Para pengolah ikan dan pedagang Rakik Maco dan 

Salalauak di Nagari Tiku Selatan juga mengikuti organisasi yang bernama 

Organisasi Maco Lestari, dan manfaat dari adanya organisasi tersebut terhadap 

usaha mereka adalah mereka bisa bekerja sama dan mengolah ikan sacara 

bersama – sama, serta mereka juga mudah mendapatkan informasi tentang cara 

pengolahan dan cara pemasarannya. 

D.Wisata Bahari 
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Nagari Tiku Selatan dengan jarak dari Kota Padang sekitar 100 km ini 

memiliki banyak potensi wisata bahari berupa pemandangan pantai dan perairan 

dengan terumbu karang yang alami.Pemandangan pesisir pantainya khas, masih 

asri, berpasir putih dengan garis pantai yang luas dan kontur wilayah yang cukup 

landai berhadapan langsung dengan Samudera Hindia.Di sini juga terdapat 

fenomena alam yang menarik di mana terdapat laguna seperti danau berawa-

rawa berisi air asin yang terpisah dari laut dan terhalang gundukan pasir pantai 

dan batu karang. Objek Wisata Pasia Tiku di Nagari Tiku Selatan, Kabupaten 

Agam. Tak hanya itu, nyiur melambai pepohonan kelapa yang rindang di 

sepanjang jalan dan pantai, hingga pohon pinus yang ditanam sepanjang tepi 

pantai tumbuh menjulang tinggi dan tertata apik sehingga memanjakan 

mata.Objek wisata tersebut di antaranya Bandar Mutiara, Pasia Tiku, Pulau 

Ujung dan Pulau Tangah.Di sepanjang jalan menuju Objek Wisata, misalnya, 

Pasia Tiku, terdapat puluhan pedagang yang berjualan kuliner khas seperti sala 

ikan dan peyek, juga gulai kepala ikan dan gulai ikan hiu.Nagari ini memang 

mempunyai ragam wisata kuliner pesisir yang khas, seperti kuliner berbahan 

dasar ikan.Di sekitar objek wisata juga terdapat industri rumah tangga ikan asin 

dengan harga yang cukup murah.Nagari ini juga memiliki objek wisata sejarah 

berupa bangunan peninggalan zaman penjajahan dan cerita Kualo Banda Mua 

sebagai cikal Bakal Nagari Tiku Selatan.Sejumlah objek wisata itu ramai 

dikunjungi setiap hari libur, karena selain objek wisata sejarahnya dan kuliner 

khasnya, pengunjung tampaknya juga menikmati keindahan alam dan sejuknya 

udara. 

Menurut data Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga Kabupaten Agam 

pada 2018, jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Objek Wisata Bandar 

Mutiara 13.818 orang dan Objek Wisata Pasia Tiku 84.982 orang. Sementara 
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wisatawan mancanegara ke Objek Wisata Bandar Mutiara 26 orang dan Objek 

Wisata Pasia Tiku 171 orang. Kedua objek wisata itu mendapatkan kucuran 

dana pemerintah dalam membangun berbagai fasilitas pendukung. Ke depan, 

Pemerintah Nagari Tiku Selatan akan mengembangkan juga Pulau Ujung dan 

Pulau Tangah. 

E.Membangun Transparansi 

Pemerintah Nagari Tiku Selatan mengundang wali jorong, tokoh adat, 

tokoh agama, Badan Musyawarah (Bamus) dan masyarakat untuk menghadiri 

pertemuan dalam membahas program kerja sebelum dimulai. Dalam pertemuan 

itu, pemerintah nagari menyampaikan rencana kerja yang akan dilakukan terkait 

lokasi pembangunan, pelaksanaan kegiatan, anggaran yang dikucurkan dan 

tenaga kerja yang dilibatkan. Dengan pola itu, masyarakat ikut mengetahui  

proses pelaksanaan kegiatan sehingga pembangunan pun berjalan tanpa 

halangan di lapangan dan setiap ada permasalahan bisa diselesaikan dengan 

baik. Pemerintah nagari juga memiliki kebijakan untuk menghentikan program 

kerja apabila ada gangguan atau masyarakat tidak mendukung program 

pembangunan tersebut. 

 Pemerintah nagari juga akan mengalihkan anggaran ke area lain apabila 

masyarakat tidak mendukung, seperti dalam hal pembebasan lahan untuk 

membangun jalan, mempersulit rekanan dalam bekerja atau mengambili bahan 

bangunan. Jorong tersebut tidak akan dikucurkan dana tahun berikutnya sampai 

adanya kesepakatan di tengah-tengah masyarakat, kata Adang Karman. Ini 

bentuk sanksi tegas yang diberikan kepada jorong yang tidak mendukung 

program inovasi pembangunan di nagari itu, agar pembangunan berjalan dengan 

baik, ujarnya. Kebijakan itu telah disetujui oleh Badan Musyawarah dan tokoh 

adat di daerah itu, sehingga pemerintah nagari tidak akan ragu-ragu dalam 

memberikan sanksi bagi jorong. “Kebijakan itu telah diterapkan beberapa tahun 
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lalu dan kita pernah memberikan sanksi kepada Jorong Pasia Paneh akibat 

pembangunan rajang diganggu masyarakat,” kata wali nagari dua periode ini. 

 Perangkat Nagari Tiku Selatan bekerja setiap hari, tanpa mengenal hari 

libur dalam menjalankan program pembangunan fisik yang menggunakan dana 

desa. Pada hari kerja Senin sampai Jumat dimanfaatkan untuk meninjau 

pekerjaan ke lapangan dan hari Sabtu sampai Minggu digunakan untuk 

membuat laporan kegiatan. Intinya, perangkat nagari tidak ingin menunda 

seluruh pekerjaan yang ada sehingga kantor nagari yang berdekatan dengan 

Kantor Camat Tanjungmutiara tidak pernah tutup, ujarnya. Dengan sistem itu, 

seluruh program tidak ada yang tertunda dan pembangunan sesuai dengan 

jadual yang telah ditentukan.Kebijakan itu datang setelah wali nagari 

memberikan kepercayaan penuh kepada seluruh perangkat nagari setempat, 

sehingga mereka bekerja tanpa ada paksaan dan tekanan.Mereka bekerja 

sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada dalam menjalankan 

pekerjaan. Selain itu diperlukan peningkatan dalam penyuluhan tentang 

kebersihan dan mengolah sampah yang baik oleh perangkat desa setempat, 

serta menanamkan sikap kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. 
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9. POTENSI DAN PERAN PENYULUHAN PADA PEMBUDIDAYA IKAN LELE   
DI KECAMATAN HARJAMUKTI KOTA CIREBON 

 
Oleh : Jimat Hikmawan,S.STPi 

Kota Cirebon terletak pada 06º41 Lintang Selatan dan 108º33 Bujur 

Timur dan  pada pantai Utara Pulau Jawa, bagian timur Jawa Barat, memanjang 

dari barat ke timur ±11  Km  dengan  ketinggian  dari  permukaan  laut  ±5  M  

(termasuk  dataran  rendah).  Kota  Cirebon  dapat  ditempuh  melalui  jalan  

darat  sejauh  130  km  dari  arah  Kota  Bandung  dan  258 km dari arah Kota 

Jakarta. Batas-batas  wilayah  kota  Cirebon  adalah  sebelah  utara  Sungai  

Kedung  Pane,  sebelah  Barat  Sungai  Banjir  Kanal, sebelah Selatan Sungai 

Kalijaga  dan sebelah timur Laut Jawa  Kota  Cirebon  memiliki  luas  wilayah  

administrasi  37,36  km²  yang  terbagi  kedalam  lima  kecamatan,  yaitu:  

https://tikuselatan-wordpress.com/
https://www.google.com/search?rlz
https://www.google.com/search?q=bagan+perahu
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Harjamukti,  Lemahwungkuk,  Pekalipan,  Kejaksan  dan  Kesambi.  Harjamukti  

memliki  luas  wilayah  yang  paling  besar  mencapai  47,15%,  sementara  

Pekalipan  paling  kecil  hanya mencapai 4,18%. Ketinggian  kota  Cirebon  di  

atas  permukaan air laut rata-rata ± 5 meter.  Sedangkan kecamatan paling tinggi 

di  atas permukaan air laut yaiu kecamatan  Harjamukti  dengan  ketinggian  6  

sampai dengan 200 meter (BPS Kota Cirebon, 2021). 

Keadaan Geografi dan iklim Kecamatan Harjamukti sebagai bagian dari 

wilayah Kota Cirebon memiliki luas sekitar 17,62 kilometer persegi (km2 ) atau 

sekitar 47,175 persen dari total wilayah Kota Cirebon yang memiliki luas sekitar 

37,5 kilometer persegi (km2), memiliki rata-rata ketinggian di atas permukaan 

laut (dpl) 6 - 26 meter, dan rata-rata suhu 28,09 derajat Celcius. Jarak antara 

kantor kelurahan dengan pusat-pusat pemerintahan, khususnya dengan kantor 

kecamatan, cukup bervariasi yang terlihat dari jarak antara kantor kelurahan dan 

kantor kecamatan berkisar antara 0.5 kilometer sampai 3,1 kilometer. Kondisi 

jarak ini terlihat semakin menjauh dari kantor kelurahan ke pusat pemerintahan 

kota .Namun demikian, keadaan jarak ini dimungkinkan tidak terlalu berpengaruh 

terhadap proses komunikasi antara kelurahan dengan kecamatan dan kota, 

dikarenakan relatif mudah dijangkau dalam waktu yang relatif singkat. Data 

Demografi penduduk di Kecamatan Harjamukti pada tabel 1. 

Tabel 1. Data Demografi Penduduk di Kecamatan Harjamukti  

No. KELURAHAN JUMLAH PENDUDUK 

Laki-laki Perempuan Jumlah  

1. Argasunya 9.542 9.175 18.717 

2. Kalijaga 16.379 15.736 32.115 

3. Harjamukti 10.016 9.802 19.818 

4. Kecapi 11.787 11.683 23.470 

 Larangan 7.325 7.560 14.885 

JUMLAH Kecamatan 

Harjamukti 55.049 53.956 109.005 

              Sumber : BPS Kota Cirebon Tahun 2021 
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Sesuai dengan wilayah binaan serta data Kelompok Wilayah Harjamukti 

berdasarkan Kelas Kemampuan Kelompok disajikan pada tabel 2. 

Tabel 2. Data Kelompok dan Kelas Kemampuan Kelompok 

     No. Nama Kelompok/ 
Ketua Kelompok 

Komoditas 
Kelas 

Kelompok 
Jumlah 
Anggota 

Luas Lahan 

1. -  Bintang Terang 
  ( Arion Suparman ) 

Lele Pemula 13 600 m² 

2. -SumberRejeki 
Argasunya 
  ( Sobirim ) 

Lele dan 
Nila 

Pemula 10 800 m² 

3.    Pokdakan Kamal   
Sejahtera 
  ( Leman Marka ) 

Gurame Pemula 10 300 m² 

4. Mulya Jaya 
( Sumanta) 

Lele Pemula 10 300 m² 

5 Pokdakan Pilar Mandiri Lele Pemula 10 1. m² 

Sumber : Data Pribadi (2021) 

Pembangunan nasional sektor kelautan dan perikanan merupakan proses 

yang bertujuan untuk memperkuat posisi pelaku utama dan keluarganya serta 

pelaku usaha di semua sektor sesuai dengan usahanya, agar lebih baik, lebih 

menguntungkan, lebih sejahtera, mandiri, terampil, dinamis, efisien dan 

professional, serta berdaya guna dengan tetap memperhatikan lingkungan yang 

terpelihara dan lestari. Pelaku Utama Perikanan ditempatkan bukan sebagai 

obyek melainkan sebagai subyek yang menetapkan tujuan, mengendalikan 

sumberdaya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya, 

sehingga diharapkan pelaku utama bisa menjadi tonggak terbentuknya 

kelembagaan pelaku utama perikanan sebagai organisasi yang kuat dan mandiri 

dalam mencapai tujuan bersama dari anggotanya. Mengingat saat ini di 

lingkungan masyarakat telah tumbuh beberapa kelembagaan pelaku utama dan 

pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan, maka dibutuhkan penyuluhan yang 

diarahkan kepada penumbuhan dan 18 pengeembangan kelembagaan pelaku 

utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Kelembagaan pelaku utama 

dan pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan merupakan sebuah upaya 

untuk meningkatkan kemampuan pembudidaya ikan, nelayan dan pengolah ikan 
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melalui pendekatan kelompok sehingga kelembagaan pelaku utama dan pelaku 

usaha kelautan dan perikanan mampu tumbuh dan berkembang lebih baik. 

Orientasi dari proses tersebut diharapkan mampu menumbuhkembangkan 

kelembagaan pelaku utama  dan pelaku usaha Perikanan yang mandiri. 

Berdasarkan Keputusan Menteri KP Nomor : 14 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama 

Perikanan , maka kelompok perikanan dibagi dalam 3 (tiga) kelas yaitu:                                                         

1).Kelas Pemula, merupakan kelas terbawah dan terendah dari segi    

kemampuannya, dengan  batas nilai skoring penilaian 0 sampai dengan 350. 

2).Kelas Madya, merupakan kelas menengah dimana kelembagaan pada kelas    

madya sudah   melakukan kegiatan perencanaan meskipun masih 

terbatas,dengan batas nilai skoring 351 sampai dengan 650. 3).Kelas Utama, 

merupakan kelas yang tertinggi dimana kelembagaan pada kelas utama sudah 

melakukan kegiatan dalam perencanaan sampai pelaksanaan  meskipun masih 

terbatas, dengan batas nilai skoring 651 sampai dengan 1.000. 

             Rendahnya jumlah kelompok perikanan mandiri (madya dan utama) 

yang saat ini hanya berjumlah lebih kurang 10 persen saja dari total populasi 

kelompok perikanan sejumlah kurang lebih 64.659 kelompok, maka harus segera 

dilakukan pembenahan kelompok perikanan agar meningkat kemampuan dan 

kapasitasnya untuk segera divalidasi penilaian kelasnya sehingga meningkat 

kemampuan kelas kelompok perikanan menjadi mandiri. Kelompok mandiri 

merupakan kelompok dengan kemampuan pada tingkatan kelas madya dan/atau 

kelas utama yang memiliki karakteristik yang telah ditetapkan.Pusat Pelatihan 

dan Penyuluhan Kelautan Perikanan (KP) sebagai instansi Pembina jabatan 

fungsional Penyuluh Perikanan berkomitmen bahwa Kelompok Pelaku Utama 

Perikanan Mandiri menjadi prioritas penting dan sebagai target capaian kinerja 
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penyuluhan KP, sehingga dalam proses pencapaiannya dibutuhkan Pedoman 

Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan kelas kelompok pelaku utama 

perikanan. Adapun tujuan kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kelas 

Kelompok adalah sebagai berikut : a) Sebagai indikator kinerja bagi Penyuluh 

Perikanan dalam melaksanakan pendampingan kelompok perikanan; b) Sebagai 

acuan dalam rangka pembinaan kelembagaan Pelaku Utama Perikanan. 

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan dalam peningkatan penumbuhan kelompok,  

diantaranya adalah : Kriteria Pelaku Utama yang ditumbuhkan menjadi Kelompok 

Perikanan diantaranya adalah harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut : 

a). Mempunyai tujuan, minat dan kepentingan yang sama terutama dalam bidang 

usaha perikanan. b). memiliki usaha perikanan c). memiliki kesamaan-kesamaan 

dalam tradisi/kebiasaan, domisili, lokasi usaha, statu ekonomi, bahasa 

d). memiliki saling ketergantungan antar individu e).mandiri dan partisipatif; 

f).selalu mendapatkan binaan dari penyuluh perikanan; 

           Tahapan Penumbuhan Kelompok Pelaku Utama Perikanan diantaranya 

adalah : a). Penyuluh memberikan sosialisasi tentang Penumbuhan Kelompok 

kepada pelaku utama perikanan dan masyarakat b). Kegiatan ini dapat dilakukan 

selama 1 hari, dengan tujuan agar masyarakat memahmi tentang penumbuhan 

kelompok, adapun yang dapat didapat dari kegiatan ini adalah identifikasi  

wilayah,data luas lahan, peta wilayah c). Penyuluh melakukan koordinasi dengan 

pelaku Utama membahas rencana penumbuhan kelompok d). Kegiatan ini 

maksimal dilakukan selama 3 hari dengan output adalah rencana pembentukan   

kelompok, adapun yang harus dipersiapkan adalah identifikasi wilayah, data 

lahan pelaku   utama, data anggota kelompok, dan peta wilayah desa e).  Proses 

Penumbuhan Kelompok Proses penumbuhan kelompok ini melibatkan aparat 
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desa,pelaku utama perikanan, masyarakat dan penyuluh, waktu pelaksanaan 

selama 1 minggu.  

 Keluaran dari kegiatan ini luas wilayah kelompok, pemilihan pengurus 

eklompok, daftar hadir dan daftar anggota/pemilik lahan. 

-Pembuatan berita acara Penumbuhan kelompok (1hari) 

-Kelompok dan anggota membuat Berita Acara Penumbuhan kelompok 

-Permohonan pengesahan Berita Acara Penumbuhan Kelompok (1hari) 

-Pelaporan berita acara penumbuhan kelompok ke Dinas (1hari) 

-Berita acara penumbuhan diterima oleh kelompok (1hari) 

-Penilaian Kelas Kelompok yang ditumbuhkan (2Minggu) 

-Pengukuhan Kelas Kelompok Pemula (1hari) 

            Peningkatan Kelas Kelompok pada tahapan dan  

kriteria Kelompok Pemula yang ditingkatkan diantaranya adalah : 1). Kelompok 

yang telah berdiri minimal 2 tahun 2). Kelompok yang telah mempunyai sertifikat 

kelas pemula 3). Kelompok yang dibina oleh penyuluh perikanan 

4). Kelompok yang telah mampu merencanakan menyusun Rencana Usaha 

Kelompok (RUK), Rencana Usaha Bersama (RUB), Rencana Kegiatan kelompok 

lainnya, dan analisa kelayakan usaha 5).Kelompok yang memiliki AD/ART 

kelompok, memiliki papan struktur organisasi, memiliki papan nama identitas 

kelompok, memiliki stempel dan kop surat kelompok, memiliki sekretariat 

kelompok dan menaati peraturan kelompok 6).Kelompok yang selalu 

melaksanakan pertemuan kelompok, melaksanakan SOP teknologi sesuai 

dengan bidang usaha, menyusun dan mengisi buku administrasi kelompok, 

Menyusun dan mengisi buku keuangan kelompok, melaksanakan Pengelolaan 

Usaha, melaksanakan pengembangan usaha, melaksanakan pengembangan 

jejaring dan kemitraan, melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dan 
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melaksanakan pelayanan jasa informasi, permagangan dan pelatihan 

7).Kelompok yang telah mampu melakukan evaluasi kinerja keuangan 

organisasi/kelembagaan, menyusun laporan hasil evaluasi dan rekomendasi 

perbaikan, melakukan penyesuaian sesuai hasil rekomendasi,melaksanakan 

monitoring dan pengawasan oleh auditor/pengawas 8).Kelompok yang telah 

mampu melaksanakan pembinaan SDM pengelola/pengurus dan kelompok dan 

mengembangkan kader-kader pemimpin. Karakteristik Kelompok Perikanan 

Mandiri Kelembagaan pelaku utama perikanan adalah kumpulan para pelaku 

utama yang terdiri dari   nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan 

yang terikat secara informal atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta 

di dalam lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang ketua kelompok pelaku 

utama kelautan dan perikanan. Kelompok Perikanan Mandiri dicirikan dengan 

ikatan yang terbentuk pada kelompok tumbuh berkembang menuju kemampuan 

kelompok untuk mengatur dan mengarahkan diri sendiri dengan memanfaatkan, 

mengolah dan mengelola optimalisasi potensi sumberdaya untuk kesejahteraan 

anggotanya. 

          Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 14 

Tahun 2012 bahwa penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku 

utama perikanan merujuk kepada lima tolok ukur, yaitu a). perencanaan, b). 

kemampuan berorganisasi, c).akses kelembagaan, d) kemampuan wirausaha, 

dan e). kemandirian. Kelompok Perikanan Mandiri terklasifikasi menjadi 2 kelas, 

yaitu : a). Kelompok Madya, dengan batas nilai skoring 351 s.d 650, dan b). 

Kelompok Utama, dengan batas nilai skoring 651 s.d 1.000. 

           Kelompok perikanan mandiri secara umum memiliki ciri sebagai berikut : 

1). Adanya aturan/norma yang disepakati dan ditaati bersama dalam bentuk 

AD/ART; 2). Adanya pertemuan/rapat pengurus yang diselenggarakan secara 
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berkala dan berkesinambungan. Pertemuan yang diadakan secara berkala dan 

berkesinambungan akan berdampak pada terjadinya keakraban anggota, 

terjadinya forum diskusi untuk memecahkan masalah-masalah dalam 

berusaha dan langkah-langkah pemecahan secara bergotong royong; 

3). Tersusunnya rencana kerja kelompok secara bersama dan dilaksanakan oleh 

pelaksana sesuai kesepakatan bersama, dan setiap akhir pelaksanaan dilakukan 

evaluasi secara partisipasi, Rencana kerja kelompok ini dalam bentuk Rencana 

Definitif Kelompok (RDK)/Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK); 

4). Memiliki pencatatan/pengadministrasian yang rapih, baik administrasi umum/ 

kesekretariatan, mapun administrasi keuangan sampai ke tingkat seksi; 

5). Memiliki kegiatan kegiatan usaha bersama di sektor hulu dan hilir, KPUP 

memberi kemudahan bagi anggota untuk memperoleh sarana produksi, 

pengolahan, dan pemasaran; 6). Memiliki usaha secara komersial dan 

berorientasi pasar, dalam hal ini kelompok memberi informasi    akan komoditas 

yang dibutuhkan pasar dan mengupayakan kemudahan agar anggota dapat 

mengusahakan komoditi tersebut; 7). Tersedianya pelayanan informasi dan 

teknologi untuk usaha para pelaku utama perikanan pada umumnya dan anggota 

kelompok pada khususnya, Dalam hal ini kelompok dapat melaksanakan 

kegiatan pengembangan usaha perikana bekerjasama dengan sumber teknologi 

seperti lembaga penelitian, penyuluh, swasta, dan lain-lain ;8). Terjalinnya 

kerjasama antara kelompok dengan pihak lain. Kerjasama dapat dilakukan 

dalam berbagai kegiatan seperti pengembangan teknologi, penyediaan sarana 

produksi dan pemasaran; dan 9). Adanya pemupukan modal usaha baik iuran 

dari anggota atau penyisihan hasil usaha/kegiatan kelompok. 

Kegiatan usaha kelompok dapat berupa pelayanan jasa saprokan, jasa 

pemasaran, jasa penjualan saprokan, jasa simpan pinjam, jasa keahlian dari 
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anggota kelompok seperti membuat pakan ikan. 

          Tahapan Peningkatan Kelas Kelompok diantaranya adalah : a). Penyuluh 

perikanan Kab/Kota menyiapkan instrumen, menyusun dan menetapkan jadwal 

penilaian dan pelaporan hasil secara berjenjang b). Penyuluh Perikanan 

menetapkan metodologi penilaian c). Penyuluh Perikanan melakukan sosialisasi 

instrumen, metodologi, jadwal dan pelaksana penilaian kepada Tim Penilaian 

d). Penyuluh bersama Tim Penilai melaksanakan penilaian Peningkatan Kelas 

kelompok e). Penyuluh dan Tim Penilai melakukan verifikasi data hasil penilaian                             

Penyuluh Perikanan melakukan klasifikasi penilaian sebagai berikut : 

a).0-350 Kelas Pemula ; b). 351-650 Kelas Madya : c). 651-1000 Kelas Utama 

Penyuluh Perikanan mengusulkan kenaikan kelas kelompok 

a). Pemula ke Madya (Camat Setempat) ; b). Madya ke Utama (Bupati) 

Penyuluh Perikanan mendampingi proses penerbitan sertifikat pengukuhan dan 

selanjutnya Sertifikat pengukuhan diserahkan kepada kelompok perikanan. 

Dalam perikanan budidaya, frase “individu dan badan usaha” merujuk 

kepada perorangan atau badan usaha yang mengelola seluruh atau sebagian 

aktivitas pemeliharaan ikan dan sampai dengan memanen hasilnya. Definisi 

perikanan budidaya ini akan berubah arti menjadi perikanan tangkap jika produk 

akhir dari sistem tersebut atau panen dilakukan secara terbuka oleh masyarakat. 

Contoh kongkritnya adalah jika dalam suatu badan air, seperti waduk, ditebar 

dengan benih ikan budidaya dalam bentuk ranching yang hasilnya bisa diambil 

oleh siapa saja (open access), maka sistem ini dikategorikan sebagai perikanan 

tangkap dan bukan perikanan budidaya (Edwards dan Demaine, 1997). 

Pembedaan konsep antara perikanan budidaya dan tangkap ini masih menjadi 

bahan perbedaan pendapat di diskusi ruang-ruang akademis dan publik. Hal ini 

terutama terjadi untuk beberapa spesies ikan yang masing mengandalkan benih 
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dari alam (napoleon dan kerapu). Dengan merujuk pada definisi Edwards dan 

Demaine (1997), jenis-jenis ikan tersebut yang telah mengalami masa 

pemeliharaan di ruang/media budidaya dan akses panennya dikontrol oleh 

individu atau badan usaha dapat dikategorikan sebagai ikan budidaya. 

Persamaan persepsi tentu saja perlu dilakukan antar pemangku kepentingan 

terkait lama pemeliharaan atau fase hidup ikan untuk konsistensi pengkategorian 

ikan hasil budidaya atau penangkapan. 

KARTU KUSUKA 

Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) diterbitkan Kementrian 

Kelautan dan Perikanan dengan Peraturan Menteri. Peraturan Menteri KKP 

Nomor 39 tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. 

Kartu Kusukan ditujukan untuk perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha 

kelautan dan perikanan, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan serta 

menciptakan efektivitas dan efisiensi program Kementerian Kelautan dan 

Perikanan agar tepat sasaran dan pendataan kepada pelaku usaha kelautan dan 

perikanan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-

KP/2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan ditetapkan 

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada tanggal 28 Agustus 2017 

di Jakarta. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-

KP/2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan diundangkan oleh 

Widodo Ekatjahjana, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI 

pada tanggal 5 September 2017 di Jakarta. Agar setiap orang mengetahuinya 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2017 tentang 

Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan ditemptkan dalam Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1220. Kusuka merupakan bagian dari 

Satu Data KKP seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan 
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Perikanan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan 

Perikanan. 

Manfaat Kartu Kusuka 

Kartu Kusuka memiliki manfaat bagi pelaku usaha perikanan dan kelautan untuk: 

1). Memudahkan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam mengakses 

transaksi online. 2).Memudahkan akses pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) 

kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan 3). Memudahkan dalam pengajuan 

asuransi nelayan. 

Tata Cara Mendapatkan atau Mendaftar Kartu Kusuka 

1.Secara Online : a).Mendaftar pada situs https://satudata.kkp.go.id/. b). 

Menunggu proses administrasi dari administrator 

2.Secara Langsung : a). Datang langsung ke Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten/Kota atau UPT di lokasi terdekat. b). Mengisi formulir permohonan 

penerbitan Kartu Kusuka. c). Menyiapkan fotokopi KTP orang perseorangan atau 

penanggung jawab korporasi. d). Melampirkan surat keterangan dari kepala 

desa/lurah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bekerja sebagai pelaku 

usaha kelautan dan perikanan untuk perseorangan. e). Fotokopi Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP) untuk korporasi. f).Masa berlaku Kartu Kusuka selama lima 

tahun dan dapat diperpanjangan g).Seluruh proses permohonan penerbitan, 

perubahan, perpanjangan, dan penggantian kartu Kusuka tidak dikenakan biaya. 

Fungsi Kartu Kusuka 

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri KKP Nomor 39 tahun 2017 tentang 

Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Ketentuan tersebut menjelaskan 

bahwa Kartu KUSUKA berfungsi sebagai: a). identitas profesi Pelaku Usaha 

kelautan dan perikanan; b).basis data untuk memudahkan perlindungan dan 

pemberdayaan Pelaku Usaha kelautan dan perikanan; c).pelayanan dan 

https://satudata.kkp.go.id/
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pembinaan Pelaku Usaha kelautan dan perikanan; dan d).sarana untuk 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Kementerian. 

Ruang Lingkup Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan 

Pasal 3 Permen KKP 39/207 menjelaskan tentang siapa itu Pelaku Usaha 

Kelautan dan Perikanan. Yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Kelautan dan 

Perikanan adalah: 1). Nelayan yang terdiri dari nelayan kecil, nelayan tradisional, 

nelayan buruh, dan nelayan pemilik 2). Pembudi daya ikan yang terdiri dari 

pembudi daya ikan kecil, penggarap lahan, dan pemilik lahan.3).Petambak 

garam, yakni petambak kecil, penggarap tambak, dan pemilik tambak. 4). 

Pengolah ikan 5). Pemasar Perikanan 6). Penyedia jasa pengiriman produk 

kelautan dan perikanan 

Informasi apa dalam Kartu Kusuka 

Pasal 6 Permen Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan 

menjelaskan apa yang termuat dalam Kartu KUSUKA, yaitu: 1). Nama pelaku 

usaha; 2).Profesi pelaku usaha; 3). Alamat pelaku usaha; 4).Nomor Induk 

Kependudukan orang perseorangan atau penanggung jawab korporasi: 5).Masa 

berlaku; 6). Kode QR Identitas dan informasi tambahan di kartu Kusuka: 

a).Tempat dan tanggal lahir perseorangan atau penanggung jawab korporasi; 

b).Profesi tambahan pelaku usaha; c).Tahun register; d).Nomor telepon; e). 

Sarana dan prasarana produksi yang digunakan. 

Kartu Kusuka berlaku di seluruh Indonesia selama menjadi pelaku usaha 

kelautan dan perikanan dan diperpanjang setiap lima tahun. Kartu Kusuka ini 

penting dan bermanfaat bagi Penentu Kebijakan, Satu Data Indonesia dan maka 

Data identitas dari Kartu Kusuka digunakan sebagai database tunggal pelaku 

usaha kelautan dan perikanan yang dimanfaatkan kementerian untuk 
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menentukan kebijakan terkait program perlindungan dan pemberdayaan pelaku 

usaha kelautan dan perikanan. Foto Kartu KUSUKA pada gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kartu Kusuka 

 
 Menurut Nefri (2017), Komunikasi sangat penting dalam berbagai 

kehidupan manusia dan memberikan manfaat bagi kelangsungan dan aktivitas 

manusia, sekaligus merupakan bagian dari kehidupan manusia, terutama dalam 

melakukan interaksi sosial. Pada hakikatnya komunikasi adalah proses 

penyampaian pesan-pesan yang bermakna antara individu-individu yang 

melakukannya, khususnya dalam hal menciptakan kesamaan persepsi maupun 

persamaan. Di lain pihak komunikasi itu akan mengalami kegagalan apabila 

berlangsung tidak seperti yang diharapkan. Penyuluhan adalah suatu pernyataan 

antar manusia yang berkaitan dengan kegiatan semua bidang kehidupan baik 

secara perorangan maupun kelompok yang sifatnya umum dengan 

menggunakan lambang-lambang tertentu dalam usaha meningkatkan nilai 

tambah dan pendapatan. Peranan komunikasi melalui penyuluhan terhadap 

pengetahuan dan kemampuan masyarakat adalah suatu kegiatan komunikasi 

dimana proses yang dialami mereka yang disuluh sejak mengetahui, memahami, 
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mentaati, dan kemudian menerapkannya dalam kehidupan yang nyata dalam 

suatu proses komunikasi. Dengan demikian terlihat bagaimana pentingnya 

memenuhi persyaratan komunikasi yang baik untuk tercapainya hasil penyuluhan 

yang baik (Wardhani 2005). Sehingga dapat dikatakan bahwa peranan 

komunikasi melalui penyuluhan terhadap pengetahuan dan kemampuan 

masyarakat bukan saja dimaksudkan untuk mempengaruhi sikap dan tingkah 

laku komunikan akan tetapi lebih dari itu. Setiap penyuluh dalam harus bisa 

menjadi komunikator yang handal agar apa yang sampaikan dapat diterima 

sasaran dengan baik. Namun, setiap komunikator belum tentu penyuluh karena 

tujuan orang berkomunikasi kadangkala hanya sebagai menyampaikan pesan 

saja tidak sampai membimbing dan mengarahkan sasaran agar dapat 

menerapkan pesan dalam kehidupan sehari-hari (Kamaruzzaman 2016). 

Sehubungan dengan kejadian ini didalam peranan komunikasi melalui 

penyuluhan dalam perhatian kita harus dipusatkan kepada sasaran, sebab 

memang pihak inilah yang ingin kita beri informasi dan pihak ini pula yang kita 

harapkan tanggapannya. Namun bukan berarti respon yang bukan dapat 

sasaran diabaikan, karena hal itu dapat membahayakan karena mereka adalah 

bagian dari masyarakat sasaran, sehingga akan berakibat fatal bila pihak-pihak 

berkuasa atau yang punya pengaruh dalam masyarakat yang bersangkutan 

secara formal maupun informal bila diabaikan terutama bila responnya negatif. 

Salah satu contoh strategi penyuluhan dan pembinaan yang telah 

diterapkan dalam rangka pegembangan budiaya ikan lele pada kelompok binaan 

dengan memperhatikan potensi usaha budidaya ikan lele di Kota Cirebon 

mempunyai prospek baik karena sebagian besar penduduknya membudidayakan 

ikan lele dan memiliki sekitar 17,62 kilometer persegi (km2 ) atau sekitar 47,175 

persen dari total wilayah Kota Cirebon yang memiliki luas sekitar 37,5 kilometer 
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persegi (km2),  Konsumsi ikan lele yang semakin meningkat merupakan peluang 

untuk pengembangan budidaya pembesaran ikan lele. Tujuan dari kegiata 

penyuluhan perikanan ini adalah untuk mengetahui potensi budidaya 

pembesaran ikan lele (Clarias sp.), untuk mengetahui potensi pasar budidaya 

pembesaran ikan lele (Clarias sp.), serta untuk mengetahui strategi 

pengembangan budidaya pembesaran ikan lele (Clarias sp.) dan intinya 

pendapatan bagi pelaku usaha yang lebih maju di Kecamatan Harjamukti Kota 

Cirebon. Pembinaan pada kelompok yanga ada seprti pada gambar 2 dan 

gambar 3 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pembinaan Pada Kelompok Budidaya Lele Kolam Terpal 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Pembinaan Pada Kelompok Budidaya Lele Kolam Semen 
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Hasil penyuluhan perikanan ini menunjukkan bahwa: 1) Pendapatan 

usaha budidaya ikan lele di Kecamatan Harjamukti adalah menguntungkan, 

dengan rata-rata pendapatan pembudidaya satu periode pada luasan kolam (120 

m2) adalah sebesar Rp 14.654.436 2) Faktor-faktor berpengaruh secara 

signifikan terhadap pendapatan pembudidaya ikan lele di di beberapa Kelurahan 

seperti Kelurahab Harjamukti, Argasunya dan Kelurahanlainnya di Kecamatan 

Harjamukti adalah biaya benih, biaya pakan, jumlah produksi, harga jual, biaya 

tenaga kerja dan biaya vitamin dan obat-obatan 3) Pemasaran ikan lele di 

Kecamatan Harjamukti terdapat 3 saluran pemasaran yaitu saluran I 

(pembudidaya – pedagang pengumpul/ tengkulak), saluran II (pembudidaya – 

pedagang pengumpul/tengkulak – pedagang besar – rumah makan), saluran III 

(pembudidaya – pedagang pengumpul/tengkulak – pedagang besar – pedagang 

pengecer – konsumen). 
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10. PENYULUHAN BERKELANJUTAN PADA  MASYARAKAT 
PERIKANAN DI KOTA CIREBON 

 
Oleh : Jimat Hikmawan,S.St.Pi 

Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku 

usaha agar mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dalam 

mengakses informasi informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya 

lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, 

pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam 

pelestarian fungsi lingkungan hidup (UU No. 16 Tahun 2006). 

Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan 

pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan. Sumberdaya hayati 

perairan tidak dibatasi secara tegas dan pada umumnya mencakup ikan, amfibi 

dan berbagai avertebrata penghuni perairan dan wilayah yang berdekatan, serta 

lingkungannya. Menurut UU RI no. 45/2009 tentang perikanan, kegiatan yang 

termasuk dalam perikanan dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan 

sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis 

perikanan. Dengan demikian, perikanan dapat dianggap merupakan usaha 

 Penyuluhan Perikanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama 

serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan 

mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, 

permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan 

produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan, serta 
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meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup (Permen KP 

Nomor 38 Tahun 2013). 

Kota Cirebon memiliki 5 kecamatan dan 22 Kelurahan yang memiliki 

potensi perikanan yang cukup tinggi. Hal tersebut di dukung oleh sumber daya 

alam yang sangat mendukung kegiatan perikanan dengan adanya pesisir laut 

pantura menjadikan 5 (lima) kecamatan ini sebagai lokasi agrowisata dan 

agribisnis perikanan. Besarnya potensi perikanan di daerah ini menjadikan 

penyuluhan tentang perikanan menjadi salah satu aspek penting yang dapat 

menunjang peningkatan pemberdayaan potensi perikanan seperti kelompok 

nelayan, kelompok pembudidaya ikan dan kelompok pengolah dan pemasaran di 

Kota Cirebon. Penyuluhan perikanan memiliki peran strategis dalam 

pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, sebagai sistem 

pendidikan non formal berperan dalam transformasi perilaku pelaku utama dan 

pelaku usaha dalam pengembangan usaha kelautan dan perikanan yang lebih 

baik. Kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di di  5 (lima) kecamatan ini 

pelaksanaan (aksi penyuluhan), dan evaluasi. Kegiatan perencanaan meliputi 

pengumpulan data potensi perikanan dan penyusunan program kerja yang akan 

dilakukan. Pelaksanaan (aksi penyuluhan) yang dilakukan meliputi pertemuan 

kelompok, kunjungan kelompok, pendataan kartu kusuka, pendampingan 

program bantuan dari dinas, dan demonstrasi cara pengolahan hasil perikanan. 

Kegiatan evaluasi dilakukan sebelum dan sesudah pelaksanaan aksi 

penyuluhan, aspek yang dinilai meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan dengan instrument evaluasi berupa kuisioner. 

Kota Cirebon memiliki 5 kecamatan dan 22 kelurahan. Pada tahun 2021, 

dengan luas wilayah 37,36 km² . Data Kecamatan dan luas wilayah disajikan 

pada tabel  1. 



 

158 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel 1. Data Kecamatan dan Luas Wilayah 
 

No. Kecamatan Luas 
Wilayah 

Jumlah 
Kelurahan 

Daftar 
Kelurahan 

1 Kesambi 
8,06 5 

1. Drajat 
2. Karyamulya 
3. Kesambi 
4. Pekiringan 
5. Sunyaragi 

2 Pekalipan 1.56 4 1. Jagasatru 
2. Pekalangan 
3. Pekalipan 
4. Pulasaren 

3 Harjamukti 
17,62 

5 1. Argasunya 
2. Harjamukti 
3. Kalijaga 
4. Kecapi 
5. Larangan 

4 Lemahwungkuk 6,51 4 1. Kesepuhan 
2. Lemahwungkuk 
3. Panjunan 
4. Pegambiran 

5 Kejaksan 3,61 4 1. Kebonbaru 
2. Kejaksan 
3. Kesenden 
4. Sukapura 

 TOTAL 37,36 22  

Sumber : BPS, 2021 
 
Dalam Undang -Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan 

Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, disebutkan bahwa: 

1. Materi penyuluhan dibuat berdasarkan kebutuhan dan kepentingan pelaku 

utama dan pelaku usaha dengan memperhatikan kemanfaatan dan 

kelestarian sumber daya pertanian, perikanan, dan kehutanan. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Drajat,_Kesambi,_Cirebon
https://id.wikipedia.org/wiki/Kesambi,_Kesambi,_Cirebon
https://id.wikipedia.org/wiki/Pekiringan,_Kesambi,_Cirebon
https://id.wikipedia.org/wiki/Sunyaragi,_Kesambi,_Cirebon
https://id.wikipedia.org/wiki/Jagasatru,_Pekalipan,_Cirebon
https://id.wikipedia.org/wiki/Pekalangan,_Pekalipan,_Cirebon
https://id.wikipedia.org/wiki/Pekalipan,_Pekalipan,_Cirebon
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulasaren,_Pekalipan,_Cirebon
https://id.wikipedia.org/wiki/Kesambi,_Cirebon
https://id.wikipedia.org/wiki/Argasunya,_Harjamukti,_Cirebon
https://id.wikipedia.org/wiki/Harjamukti,_Harjamukti,_Cirebon
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalijaga,_Harjamukti,_Cirebon
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecapi,_Harjamukti,_Cirebon
https://id.wikipedia.org/wiki/Larangan,_Harjamukti,_Cirebon
https://id.wikipedia.org/wiki/Pekalipan,_Cirebon
https://id.wikipedia.org/wiki/Kesepuhan,_Lemahwungkuk,_Cirebon
https://id.wikipedia.org/wiki/Lemahwungkuk,_Lemahwungkuk,_Cirebon
https://id.wikipedia.org/wiki/Panjunan,_Lemahwungkuk,_Cirebon
https://id.wikipedia.org/wiki/Pegambiran,_Lemahwungkuk,_Cirebon
https://id.wikipedia.org/wiki/Kebonbaru,_Kejaksan,_Cirebon
https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksan,_Kejaksan,_Cirebon
https://id.wikipedia.org/wiki/Kesenden,_Kejaksan,_Cirebon
https://id.wikipedia.org/wiki/Sukapura,_Kejaksan,_Cirebon
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2. Materi penyuluhan sebagaimana dimaksud diatas berisi unsur seperti pada 

contoh pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan modal sosial 

serta unsur ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, 

hukum, dan pelestarian lingkungan. 

3. Materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang akan disampaikan 

kepada pelaku utama dan pelaku usaha harus mendapat rekomendasi dari 

lembaga pemerintah, kecuali teknologi yang bersumber dari pengetahuan 

tradisional. 

4. Lembaga pemerintah pemberi rekomendasi wajib mengeluarkan segera   

rekomendasi setelah proses pengujian dan administrasi selesai. 

5.  Teknologi tertentu sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan oleh Menteri. 

6. Ketentuan mengenai pemberian rekomendasi pada materi penyuluhan 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 

Metode penyuluhan perikanan harus memenuhi prinsip berdasarkan  (Permen 

KP No.30/2014) diantaranya adalah : 

1. mampu mendorong tumbuhnya swadaya, dan kemandirian pelaku utama dan 

pelaku usaha;  

2. efisien dan efektif dalam penggunaan biaya, waktu dan tenaga;  

3. menjamin keberlanjutan penyelenggaraan penyuluhan; 

4. mendorong partisipasi aktif sasaran penyuluhan; 

5. sesuai dengan kondisi sasaran penyuluhan;  

6. memungkinkan dapat disampaikan materi yang sesuai, cukup dalam jumlah 

dan mutu, tepat sasaran   dan waktu, mudah diterima dan dimengerti, 

penggunaan fasilitas dan media secara berhasil guna; dan  

7. kerja sama dan partisipasi.  
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Media penyuluhan perikanan dalam bentuk folder adalah lembaran kertas 

yang dilipat dua atau tiga lipatan yang berisi pesan penyuluhan dalam bentuk 

tulisan gambar (foto atau ilustrasi).Folder adalah semacam booklet (buku kecil) 

yang tak berjilid. Mungkin hanya terdiri dari satu lembar yang dicetak di kedua 

permukaannya. Tapi bisa juga dilipat di bagian tengahnya sehingga menjadi 

empat halaman. Atau bisa juga dilipat tiga sampai empat kali hingga menjadi 

beberapa halaman. Penggunaan folder atau leaflet umumnya dilakukan untuk 

pemasaran aneka produk dan juga untuk penyebaran informasi politik dan kita 

juga tahu bahwa  perkembangan dan Kemajuan teknologi perikanan saat ini 

telah dirasakan begitu semakin pesat, hal ini juga dapat kita rasakan bersama. 

Kemajuan Perkembangan Teknologi yang merupakan Tuntutan untuk 

meningkatkan kualitas produksi memang tidak dapat dibiarkan begitu saja. 

Pengaruh berbagai Tehnologi dan informasi yang berkaitan dengan hal-hal 

tersebut juga perlu disalurkan dengan cepat dari sumber pesan kepada sasaran, 

yakni pelaku utama, Pelaku usaha dan keluarganya serta masyarakat perikanan 

lainnya. Oleh karena itu peranan media penyuluhan perikanan benar-benar 

sangat penting dan selalu dibutuhkan sebagai penyalur pesan terbaik kepada 

sasaran, apakah itu berupa informasi maupun Teknologi baru dibidang 

Perikanan 

Peranan media penyuluhan perikanan sebagai media belajar dalam 

kegiatan penyuluhan perikanan sebagai berikut : 

a. Memberi pengalaman belajar yang integral dari kongkrit ke abstrak.  

Salah satu contohnya penyuluhan perbaikan mesin kapal pada nelayan pada 

gambar 1. 

 

 

 

http://penyuluhpi.blogspot.com/2012/11/peranan-media-penyuluhan-perikanan.html
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Gambar, 1.Perbaikan mesin kapal perikanan 

 

Merubah peran seorang Penyuluh ke arah yang lebih positif dan 

produktif, Juga masih banyak manfaat-manfaat lainnya yang belum sempat 

ditulis Pelaku utama belajar dimulai dari situasi nyata dilapangan melalui 

pengalam langsung Pelaku utama belajar dimulai dari situasi nyata dilapangan 

melalui pengalam langsung sebagai contoh saja misalnya, Melalkukan kegiatan 

Perbaikan alat tangkap Mesin Perikanan, maka kegiatan yang berhubungan 

dengan perbaikan meliputi perawatan dan seterusnya sehingga akan terkait, 

mulai dari cara pembongkaran, penggantian elemen pemasangan kembali 

sampai mesin bagus normal dan yakin akan keamanan dan kenyamanan. Bisa 

juga dengan contoh-contoh lainnya seperti Pembuatan rumpon dasar untuk 

tempat menempelnya telur ikan. Pelaku utama secara berkelompok belajar 

membuat rumpon dasar yang baik, Cara belajar tersebut disebut cara belajar 

Lewat pengalaman (CBLP). Hasil pengamatan dicatat oleh pelaku utama, 

kemudian didiskusikan bersama secara priodik. 

Selanjutnya pelaku utama belajar melalui berbagai media penyuluhan 

perikanan lainnya antara lain: spesimen, poster, leaflet, folder, gambar, slide, flm 

dan sebagainya. Materi pelajaran tidak terbatas pada hama/penyakit saja tetapi 

berkembang dengan materi yang terkait seperti Tehnik pemijahan, tehnik 

pembesaran ikan, cara mencegah hama dan penyakita pada budidaya, musuh 

alami, pemupukan kolam, fisiologi berbagai jenis diperairan atau tanaman dan 

http://penyuluhpi.blogspot.com/search/label/PELAKU%20UTAMA
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sebagainya sampai panen, artinya bahwa kegiatan Penyuluhan selalu berkaitan 

dan materipun disesuaikan dengan kebutuhan yang ada pada sasaran. Teknik 

penyuluhan perikanan dengan Slide/media bahan tayang disajikan pada gambar 

2 di bawah ini. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Gambar 2. Penyuluhan perikanan dengan Slide/media bahan tayang 

 
Dengan demikian memberi pengalaman yang luas dan terpadu. 

Pengalaman-pengalaman yang diperoleh dan kongkrit kearah abstrak penyuluh 

perikanan sebagai mitra pelaku utama berfungsi untuk membantu/membimbing 

proses belajar atau pembelajaran dalam Usahanya sehingga dapat berhasil 

dengan baik, bagus dan sempurna. 

b. Memungkinkan proses belajar dapat berlangsung secara terus menerus dan 
berkelanjutan 

 
Teknologi selalu berubah dan berkembang, Oleh karena itu media penyuluhan 

perikanan harus selalu menyalurkan pesan/informasi yang mutakhir. Siaran 

pedesaan misalnya adalah media penyuluhan perikanan yang harus selalu siap 

menyalurkan perkembangan tehnologi yang mutakhir tersebut. Salah satu 

http://sasaran./
http://penyuluhpi.blogspot.com/search/label/PELAKU%20UTAMA
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contohnya adalah Mensosialisasi Terkait Peraturan KKP Kepada Pelaku 

Utama/Usaha seperti pada gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Mensosialisasi Terkait Peraturan KKP Kepada Pelaku Utama/Usaha 

c. Memungkinkan proses belajar secara mandiri. 

Tersedianya berbagai macam media penyuluhan perikanan seperti: 

brosur, kaset rekaman, folder, leaflet, lembaran informasi perikanan (Liptan) dan 

lain-lain, memungkinkan untuk terjadinya proses belajar secara mandiri. Secara 

umum, manfaat media dalam proses pembelajaran adalah memperlancar 

interaksi antara sang pembawa pesan dengan sang Penerima (sasaran) 

sehingga apa yang disampaikan akan lebih efektif dan efisien. Salah satu 

contohnya adalah Membuaat label dan packaging pada produk olahan perikanan 

seperti pada gambar 4. 
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            Gambar 4. Membuaat label dan packaging pada produk olahan perikanan 

 

Secara lebh khusus ada beberapa manfaat media Penyuluhan dalam 

proses pembelajaran yaitu : 

1.   Penyampaian materi penyuluhan dapat dilaksanakan sesuai dengan 

kebutuhan sasaran. 

1. Proses Penyampaian pesan dalam Kegiatan Penyuluhan menjadi lebih jelas 

dan menarik 

2. Proses Penyampaian pesan / Informasi teknologi/pembelajaran menjadi lebih 

interaktif,Efisiensi dalam waktu dan tenaga, Meningkatkan kualitas hasil yang 

disampaikan 

4.  Media memungkinkan proses kegiatam penyuluhan dapat dilakukan dimana 

saja. kapan saja,dan untuk siapa saja. 

5. Media dapat menumbuhkan sikap positif sasaran terhadap pesan yang berupa 

materi, informasi teknologi, dan proses belajar dalam berusaha dibidang 

Pengetahuan, ketrampilan maupun Sikap. 

Diantaraanaya adalah yang telah dilaksanakan dalam kegiatan 

penyuluhan adalah Memfasilitasi Akses Informasi Dan Teknologi Pelaku Utama 

Dan Pelaku Usaha Kelautan dan perikanan di Kota Cirebon, seperti pada 

gambar  5. 

 
 
 
 

http://penyuluhpi.blogspot.com/2012/11/media-penyuluhan-perikanan.html
http://penyuluhpi.blogspot.com/
http://penyuluhpi.blogspot.com/search/label/SASARAN
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Gambar 5. Memfasilitasi Akses Informasi Dan Teknologi Pelaku Utama Dan 

Pelaku Usaha KP 

Berkenaan dengan fungsi media dalam penyuluhan Perikanan, 

khususnya media visual,yaitu sebagai: fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi 

kognitif, dan fungsi kompensatoris. Media penyuluhan Perikanan juga diharapkan 

dapat memenuhi tiga fungsi utama apabila media itu digunakan untuk 

perorangan, kelompok, atau Umum misalnya kelompok pendengar yang besar 

jumlahnya, yaitu: 

(1)    Memotivasi minat atau tindakan, 

(2)    Menyajikan informasi dan 

(3)    Memberi instruksi.” 

Pemakaian media dalam proses kegiatan Penyuluhan dilakukan 

dengan  tujuan agar dapat membangkitkan keinginan yang baru guna 

menimbulkan Minat, yakni untuk mencoba menerapkan, membangkitkan 

motivasi dan rangsangan kegiatan Penyuluhan, dan bahkan membawa 

pengaruh-pengaruh psikologis terhadap sasaran sehingga dapat merubah 

dirinya untuk meningkatkan Pengetahuan ketrampilan dan sikap. Pelaksanaan 

Demplot/percontohan Budidaya Ikan Lele seperti pada gambar 6. 

 

 

 

 

 

http://penyuluhpi.blogspot.com/2012/11/peranan-media-penyuluhan-perikanan.html
http://penyuluhpi.blogspot.com/2012/02/4.html
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Gambar 6. Pelaksanaan Demplot/percontohan Budidaya Ikan Lele 

Jadi Peranan Media Penyuluhan Perikanan sangatlah penting dan hal itu 

diperlukan agar pelaksanaan Kegiatan dapat dilaksankan secara konsisten, 

berkesinambungan dan teratur namun memenuhi target. Berdasarkan UU No 16 

tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 

maka pihak yang paling berhak memperoleh manfaat penyuluhan meliputi: 

A. Sasaran utama penyuluhan yaitu pelaku utama dan pelaku usaha. 

1.Pelaku utama kegiatan perikanan adalah nelayan, pembudidaya ikan, dan   

pengolah ikan. 

2.Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum 

yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola sebagian atau seluruh 

kegiatan usaha perikanan dari hulu sampai hilir. 

Sasaran antara penyuluhan yaitu pemangku kepentingan lainnya yang 

meliputi kelompok atau lembaga pemerhati pertanian, perikanan, dan kehutanan 

serta generasi muda dan tokoh masyarakat. Pada dasarnya sasaran penyuluhan 

adalah manusia biasa dengan segala keterbatasan dan kelebihan masing-

masing, di mana secara umum kondisi yang demikian sangat mempengaruhi 

efektivitas penyuluhan. Beberapa hal yang perlu diamati pada diri sasaran 

penyuluhan adalah ada tidaknya motivasi pribadi sasaran penyuluhan dalam 

melakukan suatu perubahan.Sasaran penyuluhan sebenarnya tidak hanya 

individunya saja, tetapi meliputi juga keluarganya, kelompok masyarakat yang 

terlibat langsung maupun tidak langsung dalam usahanya. 

http://penyuluhpi.blogspot.com/2012/11/peranan-media-penyuluhan-perikanan.html
http://penyuluhpi.blogspot.com/2012/02/4.html
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B. Pelaku penyuluhan perikanan meliputi : 

1.Penyuluh PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang 

berwenang dalam jabatan fungsional penyuluh perikanan dan Penyuluh 

Perikanan Bantu ( PBB) dalam jabatan penyuluhan perikanan 

2.Penyuluh Swasta adalah seseorang yang diberi tugas oleh perusahaan yang   

terkait dengan usaha perikanan, baik secara langsung atau tidak langsung 

melaksanakan tugas penyuluhan perikanan 

3.Penyuluh Swadaya 

Kegiatan Pelaksanaan kujungan kelompok oleh Penyuluh Perikanan (ASN),  

Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) dan Penyuluh Perikanan Swadaya seperti 

pada gambar 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Pelaksanaan kujungan kelompok oleh Penyuluh Perikanan (ASN),  
Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) dan Penyuluh Swadaya 

 

Beberapa hal utama yang dilakukan dalam penyelenggaraan penyuluhan 

adalah sebagai berikut: 

1.Mewujudkan sistem penyuluhan perikanan yang menjamin terselenggaranya 

penyuluhan perikanan secara produktif, efektif dan efisien, dinamis dan 

profesional 
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2.Mengembangkan model model penyuluhan perikanan partisipatif untuk 

membangun kemampuan pelaku utama dan pelaku usaha yang mandiri dan 

mampu menolong dirinya sendiri. 

3.Menjadikan penyuluh perikanan sebagai konsultan serta mitra sejati pelaku 

utama dan pelaku usaha dalam pendampingan pengembangan kemampuan 

berusaha bisnis perikanan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan, 

peningkatan nilai tambah, peningkatan daya saing yang akhirnya akan mampu 

meningkatkan pendapatan keluarga. 

4. Memfasilitasi proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha; 

5. Mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber 

informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya agar mereka dapat 

mengembangkan usahanya; 

6.Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan 

pelaku utama dan pelaku usaha; 

7.Membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuh kembangkan 

organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, 

menerapkan tata kelola berusaha yang baik, dan berkelanjutan; 

 Penyuluh perikanan dalam hal ini berperan penting sebagai agent of 

change yang dapat menyokong kinerja sistem penyuluhan tersebut. Selain itu, 

prinsip mengutamakan kebutuhan pelaku utama harus tetap menjadi paradigma 

dominan dalam penyelenggaraan sistem penyuluhan tersebut. Implikasinya, 

ketika profesi penyuluh perikanan telah secara formal dilegitimasi oleh 

pemerintah, maka kompetensi penyuluh menjadi penting untuk senantiasa 

dikembangkan sesuai perubahan yang terjadi. Atas dasar itulah, pembahasan 

tentang kompetensi penyuluh penting dilakukan sebagai respon atas diakuinya 

profesi penyuluh perikanan. Keberhasilan penyuluh perikanan dalam menghantar 



 

169 

 

pembudidaya perikanan, nelayan, pengolah dan pemasar hasil perikanan untuk 

meningkatkan efisiensi usahanya, mengembangkan kelompok dan organisasi 

sosial ekonomi, menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan akan 

berbanding lurus dengan kinerja, dan pencapaian tujuan pembangunan 

perikanan itu sendiri (Amanah, 2008). 
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engan memanjatkan puji syukur ke hadhirat Allah SWT 

dan atas rahmat serta ridha-Nya akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan buku bunga rampai perikanan dan kelautan 

dengan judul: “Sinergitas Membangun Sektor Perikanan dan 

Kelautan Yang Berkelanjutan”. Buku ini diinspirasi melihat 

negara Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan yang 

cukup berlimpah, diharapkan mempunyai peluang yang cukup 

besar untuk memposisikan diri sebagai produsen dan sekaligus 

sebagai eksportir utama produk perikanan di dunia. Permintaan 

terhadap produk perikanan baik untuk pasar domestik maupun 

internasional terus meningkat, seiring dengan pertumbuhan 

penduduk. Namun kita harus tetap menjaga keberlanjutan usaha 

perikanan dan tetap lestarinya sumber daya ikan yang ada. 

Buku ini merupakan rangkaian beberapa materi berdasarkan 

hasil penelitian penulis maupun studi pustaka yang berkaitan 

dengan perikanan tangkap, perikanan budidaya, peran pelabuhan 

perikanan, pemberdayaan nelayan, kandungan nutrisi ikan bagi 

manusia, pemasaran domestik dan ekspor serta juga langkah-

langkah penyuluhan perikanan yang berkelanjutan adalah 

merupakan hasil karya tulisan dari beberapa penulis di antaranya 

adalah Dr. Dedi Supriadi, A.PI., MM., dosen Fakultas Perikanan 

D 
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dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran dan owner Saung 

Inovasi Perikanan dan Kelautan Mina Jala Satrio Cirebon; 

Harisjon, S.Pi., M.Si.; dan Restu Widayaka, A.Pi., M.Si., dosen 

Politeknik Kelautan dan Perikanan Pariaman dan juga sebagai 

pengusaha perikanan tangkap tuna hand line serta Jimat 

Hikmawan, S.STPi., adalah Koordinator Penyuluh Perikanan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertugas di Dinas 

Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Cirebon. 

Pada kesempatan ini, penulis tidak lupa mengucapkan 

terima kasih yang sebaesar-besarnya kepada: 

1. Dekan dan teman-teman dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu 

Kelautan Universitas Padjadjaran atas masukan dan 

dukungannya selama ini. 

2. Direktur dan teman-teman dosen Politeknik Kelautan dan 

Perikanan Pariaman atas masukan dan dukungannya selama ini 

3. Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan 

Penyuluhan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

4. Dinas/Lembaga/Balai Lingkup Kementerian Kelautan dan 

Perikanan serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan 

Kabupaten/Kota atas sinergitasnya selama ini dalam 

membangun sektor perikanan dan kelautan yang berkelanjutan. 

5. Para pemangku kepentingan yang telah banyak membantu dan 

bersinergi dalam membangun sektor perikanan dan kelautan 

yang berkelanjutan atas kerja samanya selama ini. 

Akhirnya mudah-mudahan tulisan ini dapat digunakan 

sebagai acuan baik bagi pemerintah sebagai penentu kebijakan, 

pengusaha dan pemangku kepentingan, serta mahasiswa yang 

terkait dalam sektor perikanan dan kelautan dalam rangka 

menambah wawasan pembangunan yang berkelanjutan. Tentunya 

atas bantuan semuanya semoga mendapatkan balasan yang 

setimpal dari Allah SWT. Tidak ada gading yang tak retak, kritik 
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dan saran yang membangun diharapkan dalam penyempurnaan 

tulisan di masa yang akan datang. Terima Kasih. 

     Medio, Juli 2021 

     Tim Penulis 
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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

 

 

 

 

uku yang ada di tangan Anda ini merupakan kumpulan 

tulisan (bunga rampai) yang kami beri judul:  “Sinergitas 

Membangun Sektor Perikanan dan Kelautan yang 

Berkelanjutan”. Buku ini diinspirasi melihat negara Indonesia 

memiliki potensi sumber daya perikanan yang cukup berlimpah, 

diharapkan mempunyai peluang yang cukup besar untuk 

memposisikan diri sebagai produsen dan sekaligus sebagai 

eksportir utama produk perikanan di dunia. Permintaan terhadap 

produk perikanan baik untuk pasar domestik maupun internasional 

terus meningkat, seiring dengan pertumbuhan penduduk. Namun 

kita harus tetap menjaga keberlanjutan usaha perikanan dan tetap 

lestarinya sumber daya ikan yang ada. Buku ini merupakan 

rangkaian beberapa materi berdasarkan hasil penelitian penulis 

maupun studi pustaka yang berkaitan dengan perikanan tangkap, 

perikanan budidaya, peran pelabuhan perikanan, pemberdayaan 

nelayan, kandungan nutrisi ikan bagi manusia, pemasaran domestik 

dan ekspor serta juga langkah-langkah penyuluhan perikanan yang 

berkelanjutan. 

Mudah-mudahan tulisan ini dapat digunakan sebagai acuan 

baik bagi pemerintah sebagai penentu kebijakan, pengusaha dan 

pemangku kepentingan, serta mahasiswa yang terkait dalam sektor 

perikanan dan kelautan dalam rangka menambah wawasan 

pembangunan yang berkelanjutan. 

B 
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1. PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 

YANG BERKELANJUTAN 
 

Oleh: Dr. Dedi Supriadi, A.Pi., MM. 

 

 

 

 

ndonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia 

dengan luas wilayah laut yang dapat dikelola sebesar 5,8 juta 

km
2
 yang memiliki keanekaragaman sumber daya kelautan dan 

perikanan yang sangat besar. Potensi lestari sumber daya ikan atau 

maximum sustainable yield (MSY) di perairan laut Indonesia 

sebesar 6,5 juta ton per tahun, dengan jumlah tangkapan yang 

diperbolehkan sebesar 5,2 juta ton/tahun (80% dari MSY) (Kepmen 

KP, 2011). Merujuk pada data dari Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (2017), bahwa total potensi 12,541 juta ton/tahun. Untuk 

Laut Jawa (WPP 712) total sebesar 1.341.632  ton/tahun, terdiri 

dari ikan pelagis kecil 364.663 ton/tahun, pelagis besar 72.812 

ton/tahun, demersal 657.525 ton/tahun, ikan karang 29.951 

ton/tahun udang penaeid 57.915  ton/tahun,  lobster 989 ton/tahun, 

kepiting 7.664 ton/tahun, rajungan 23.508 ton/tahun dan cumi-cumi 

126.554 ton/tahun. 

Adapun besarnya potensi perikanan tangkap di perairan 

umum yang memiliki total luas sekitar 54 juta Ha, yang meliputi 

danau, waduk, sungai, rawa, dan genangan air lainnya, 

diperkirakan mencapai 0,9 juta ton ikan/tahun. Sementara itu, 

untuk perikanan budidaya, potensi yang dimilikinya adalah a) 

perikanan budidaya air laut seluas 8,3 juta Ha (yang terdiri dari 

I 
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20% untuk budidaya ikan, 10% untuk budidaya kekerangan, 60% 

untuk budidaya rumput laut, dan 10% untuk lainnya), b) perikanan 

budidaya air payau atau tambak seluas 1,3 juta Ha, dan c) 

perikanan budidaya air tawar seluas 2,2 juta Ha (yang terdiri dari 

kolam seluas 526,40 ribu Ha, perairan umum (danau, waduk, 

sungai dan rawa) seluas 158,2 ribu Ha, dan sawah untuk mina padi 

seluas 1,55 juta Ha) (Permen KP, 2012). Berdasarkan data FAO 

(2014) dalam Bappenas (2014), pada tahun 2012 Indonesia 

menempati peringkat ke-2 untuk produksi perikanan tangkap dan 

peringkat ke-4 untuk produksi perikanan budidaya di dunia. Fakta 

ini dapat memberikan gambaran bahwa potensi perikanan 

Indonesia sangat besar, sehingga bila dikelola dengan baik dan 

bertanggung jawab agar kegiatannya dapat berkelanjutan, maka 

dapat menjadi sebagai salah satu sumber modal utama 

pembangunan di masa kini dan masa yang akan datang. 

 Menurut Mallawa (2006), Indonesia sebagai negara 

kepulauan memiliki potensi sumber daya ikan yang sangat besar 

dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Perairan 

Indonesia memiliki 27,2 persen dari seluruh spesies flora dan fauna 

yang terdapat di dunia, meliputi 12 persen mamalia, 23,8 persen 

amfibi, 31,8 persen reptilia, 44,7 persen ikan, 40 persen moluska, 

dan 8,6 persen rumput laut. Potensi sumber daya ikan meliputi: 

pelagis besar, pelagis kecil, udang penaeid dan krustasea lainnya, 

demersal, moluska dan teripang, cumi-cumi, ikan konsumsi 

perairan karang, ikan hias, penyu laut, mamalia laut, dan rumput 

laut. Potensi perikanan yang sangat besar tersebut dapat 

memberikan manfaat yang maksimal secara berkelanjutan bagi 

negara dan masyarakat Indonesia, bila dikelola dengan baik dan 

bertanggung jawab. Hal tersebut juga telah diamanatkan dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 45 tahun 

2009 pasal 6 ayat 1 yang menegaskan bahwa pengelolaan 

perikanan ditujukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan 
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berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. 

Namun sayangnya, hingga kini sebagian besar aktivitas perikanan 

nasional faktanya belum memperlihatkan kinerja yang optimal, 

berkelanjutan, dan menjamin kelestarian sumber daya ikan seperti 

yang diamanatkan dalam UU RI No. 45/1945 tersebut. 

Sebagaimana gambaran pada perikanan tangkap, beberapa 

contohnya adalah: 1) masih maraknya aktivitas IUU fishing; 2) 

gejala lebih tangkap atau overfishing di beberapa perairan pantai 

Indonesia, akibat pemanfaatan sumber daya ikan yang umumnya 

masih bersifat open acces dan belum melaksanakan limited entry 

secara penuh; 3) masih terdapat penggunaan alat penangkapan ikan 

yang bersifat destruktif; dan 4) sistem pengawasan pemanfaatan 

sumber daya ikan yang masih lemah dan belum efektif. Sementara 

pada perikanan budidaya, di antaranya adalah: 1) kebutuhan pakan 

yang masih tergantung dengan impor dari negara lain; 2) sebagian 

besar usaha perikanan budidaya di Indonesia belum menerapkan 

good aquaculture practices, sehingga aktivitasnya berdampak pada 

degradasi lingkungan yang cukup signifikan, yang akhirnya 

menimbulkan masalah penyakit, kematian massal, dan juga 

terjadinya pencemaran, baik dari limbah sisa pakan maupun dari 

limbah penggunaan obat-obatan yang tidak tepat jenis dan dosis; 3) 

masih sering terjadinya konversi lahan yang tidak sesuai dengan 

peruntukannya, sehingga sering menjadi ancaman langsung mapun 

tidak langsung bagi keberlanjutan usaha perikanan budidaya; dan 

4) ketersediaan induk ikan dan udang unggulan masih sangat 

terbatas (Bappenas, 2014). 

Menurut Fauzi (2004) perikanan masih dianggap sebagai 

salah satu sektor ekonomi yang memberikan kontribusi terhadap 

kesejahteraan suatu bangsa. Namun, faktanya produksi perikanan 

tangkap dan perikanan budidaya Indonesia masih berada di bawah 

negara-negara yang tidak memiliki potensi sumber daya ikan dan 

keanekaragaman hayati sebesar Indonesia. Produksi perikanan 
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tangkap Indonesia berada di bawah Cina, Bangladesh, India, 

Myanmar, Uganda, dan Kamboja. Pada tahun 2008, produksi 

perikanan tangkap di Indonesia sebesar 323.150 ton, jauh di bawah 

Cina yang mencapai 2.248.177 ton dan juga India yang mencapai 

953.106 ton. Sedangkan potensi perikanan budidaya Indonesia, 

masih di bawah Cina, India, dan Vietnam. Pada tahun 2008, 

produksi perikanan budidaya Indonesia mencapai 1,690 juta ton, 

jauh di bawah Cina yang mencapai 32,736 juta ton dan juga 

Vietnam yang mencapai 2,462 juta ton (FAO, 2010). 

Rendahnya produksi perikanan tangkap dan perikanan 

budidaya Indonesia tersebut disebabkan oleh faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari 

sumber daya manusia yang berusaha di sektor perikanan, seperti 

rendahnya penguasaan teknologi penangkapan dan pembudidayaan 

ikan, dan kegiatan pascapanen, serta kegiatan penangkapan dan 

pembudidayaan ikan yang merusak ekosistem pesisir. Faktor 

eksternal berasal dari luar sumber daya manusia, yang berbentuk 

rendahnya dukungan kebijakan, seperti penganggaran dan sistem 

informasi, dan meningkatnya kegiatan illegal, unreported and 

unregulated fishing (Adam dan Surya, 2013). 

Menurut Kemenko Bidang Perekonomian (2011) penyebab 

rendahnya kinerja perikanan Indonesia di antaranya adalah (1) pada 

umumnya usaha sektor perikanan tidak memenuhi economy of 

scale, tidak menerapkan supply chain sistem secara terpadu, tidak 

menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir, dan kurang/  

tidak ramah lingkungan, (2) kondisi infrastruktur dan pasokan 

energi yang buruk menyebabkan rendahnya konektivitas dan 

inefisiensi ekonomi, dan (3) sarana produksi jumlahnya terbatas 

dan harganya relatif mahal. Selain itu, kegiatan ekonomi illegal, 

rendahnya kualitas sumber daya manusia, ketergantungan pada 

teknologi impor, tidak adanya basis data dan sistem informasi yang 

komprehensif dan sahih, kurangnya kerja sama sinergis antar 
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pemangku kepentingan (stakeholders) merupakan upaya-upaya 

yang menghambat kinerja perikanan di Indonesia. 

Menurut Adam dan Surya (2013) bahwa pengembangan 

sumber daya perikanan dilakukan pada subsektor perikanan 

budidaya dan perikanan tangkap. Permasalahan pokok dalam 

subsektor perikanan tangkap adalah sumber daya perikanan yang 

semakin menurun akibat jumlah tangkapan ikan yang berlebih, dan 

penangkapan ikan yang tidak sah, tidak dilaporkan dan tidak 

dibenarkan (illegal, unreported, and unregulated fishing, IUU 

fshing). Upaya untuk mengembalikan kuantitas sumber daya 

perikanan dapat dilakukan dengan memperluas kawasan konservasi 

laut. Pemerintah Indonesia menargetkan luasan kawasan konservasi 

laut mencapai 20 juta hektar pada tahun 2020. Sampai pertengahan 

tahun 2012, Indonesia berhasil menetapkan kawasan konservasi 

laut mencapai 15,5 juta hektar atau 77,5 persen. Kawasan 

konservasi ini termasuk taman nasional laut, taman wisata alam 

laut, taman wisata perairan, suaka margasatwa laut, cagar alam 

laut, kawasan konservasi perairan daerah, suaka perikanan, suaka 

alam perairan, dan taman nasional perairan. Namun, tindakan yang 

terpenting dilakukan oleh pemerintah adalah menegakkan aturan 

terhadap keberadaan kawasan konservasi ini. 

Pembangunan yang berkelanjutan adalah suatu agenda 

pembangunan yang menjadi kerja global. Dalam pembangunan 

berkelanjutan perlu dikhawatirkan akan munculnya tantangan-

tantangan global baru terkait dengan pengembangan ekonomi 

berbasis lingkungan yang menjadi salah satu isu-isu yang tidak ada 

habisnya (Prayuda dan sary, 2019). Dalam pengembangan konsep 

SDGs yang belum optimal ini perlu adanya konstribusi yang 

melibatkan peranan dari stakeholder atau dari kalangan 

nonpemerintah seperti, civil society organization, akademisi, 

mahasiswa, sektor bisnis dan swasta, serta kelompok lainnya. 



16  SINERGITAS MEMBANGUN SEKTOR PERIKANAN DAN KELAUTAN YANG 

BERKELANJUTAN 

 

Konsep pembangunan berkelanjutan ini pada dasarnya telah 

disepakati oleh Indonesia sejak 2015 silam yang merupakan 

pembaruan terkait konsep dari Millenium Development Goals 

(MDGs). Kesepakatan SDGs memiliki 17 tujuan yang di dalamnya 

terdapat kualitas pembangunan masing-masing negara. Jika pada 

awalnya MDGs hanya memiliki 8 tujuan, konsep SDGs ini 

meningkatkan tujuan-tujuan yang mendasar pada 5 prinsip dasar 

yang menyeimbangkan dimensi sosial, ekonomi, serta lingkungan, 

yaitu people, planet, prosperty, peace, dan partnership (Prayuda 

dan sary, 2019). Upaya memanfaatkan sumber daya ikan secara 

optimal, berkelanjutan, dan lestari merupakan tuntutan yang sangat 

mendesak bagi sebesarnya-besarnya kemakmuran rakyat, terutama 

untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan, 

pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, memperluas lapangan kerja 

dan kesempatan berusaha, serta peningkatan ekspor untuk 

menghasilkan devisa negara. Berdasarkan hal ini, guna 

memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan negara 

Indonesia serta menjamin keberlangsungan usaha perikanan itu 

sendiri, maka sudah seharusnya pembangunan dan aktivitas 

perikanan nasional secepatnya diarahkan untuk menerapkan 

kaidah-kaidah perikanan berkelanjutan. Pada dasarnya 

pembangunan berkelanjutan, termasuk bidang perikanan, 

mencakup tiga aspek utama, yaitu: ekologi, ekonomi, dan sosial. 

Tanpa keberlanjutan ekologi, misalnya penggunaan teknologi yang 

merusak atau tidak ramah lingkungan, akan menyebabkan 

menurunnya sumber daya ikan bahkan juga bisa punah, sehingga 

akibatnya kegiatan ekonomi perikanan akan terhenti dan tentu akan 

berdampak pula ada kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat 

yang terlibat kegiatan perikanan. Kemudian, tanpa keberlanjutan 

ekonomi, misalnya rendahnya harga ikan yang tidak sesuai dengan 

biaya operasional, maka akan menimbulkan eksploitasi besar-

besaran untuk dapat menutup biaya produksi yang dapat merusak 

kehidupan ekologi perikanan. Begitu pula tanpa keberlanjutan 
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kehidupan sosial para stakeholder perikanan maka proses 

pemanfaatan perikanan dan kegiatan ekonominya akan 

menimbulkan berbagai konflik sosial di masyarakat penggunanya. 

Dengan demikian, agar perikanan yang berkelanjutan tersebut 

dapat segera terwujud, maka tentunya harus diimbangi dengan 

regulasi dan kebijakan yang tepat dan efektif (Bappenas, 2014). 

Simbol 17 Tujuan Global SDGs seperti pada gambar 2. 

 

Gambar 1: Simbol 17 Tujuan Global SDGs 

(Sumber: Bappenas, 2014) 

 

Perikanan berkelanjutan adalah upaya memadukan tujuan 

sosial, ekonomi dan ekologi. Konsep perikanan berkelanjutan 

muncul dari kesadaran lingkungan. Perikanan berkelanjutan 

dikembangkan karena kecemasan akan makin merosotnya 

kemampuan lingkungan perairan untuk menyangga ketersediaan 

sumber daya ikan. Ide awal perikanan berkelanjutan adalah dapat 

menangkap atau memanen sumber daya ikan pada tingkat yang 

berkelanjutan, sehingga populasi dan produksi ikan tidak menurun 

atau tersedia dari waktu ke waktu. Sumber daya ikan termasuk 

sumber daya yang dapat diperbarui, walaupun demikian bukan 

berarti sumber daya ikan dapat dimanfaatkan tanpa batas. Apabila 
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sumber daya ikan dimanfaatkan tanpa batas atau tidak rasional 

serta melebihi batas maksimum daya dukung ekosistemnya, maka 

dapat mengakibat kerusakan dan berkurangnya sumber daya ikan 

itu sendiri, bahkan bila tidak segera diatasi juga dapat 

mengakibatkan kepunahan sumber daya ikan tersebut. Menyadari 

pentingnya arti keberlanjutan tersebut, maka pada tahun 1995 

badan dunia FAO merumuskan konsep pembangunan perikanan 

berkelanjutan dengan menyusun dokumen Kode Etik Perikanan 

yang Bertanggung Jawab atau Code of Conduct for Responsible 

Fisheries (CCRF) (FAO, 1995). Aktivitas perikanan yang 

berkelanjutan dapat dicapai melalui pengelolaan perikanan yang 

tepat dan efektif, yang umumnya ditandai dengan meningkatnya 

kualitas hidup dan kesejahteraan manusianya serta juga terjaganya 

kelestarian sumber daya ikan dan kesehatan ekosistemnya. 

Selanjutnya, Charles (2001) dalam paradigmanya tentang 

Sustainable Fisheries Sistem, mengemukakan bahwa pembangunan 

perikanan yang berkelanjutan harus dapat mengakomodasi 4 aspek 

utama yang mencakup dari hulu hingga hilir, yakni: 1) 

Keberlanjutan ekologi (ecological sustainability): memelihara 

keberlanjutan stok/biomass sumber daya ikan sehingga 

pemanfaatannya tidak melewati daya dukungnya, serta 

meningkatkan kapasitas dan kualitas ekosistemnya. 

2) Keberlanjutan sosio-ekonomi (socioeconomic sustainability): 

memperhatikan keberlanjutan kesejahteraan para pelaku usaha 

perikanan dengan mempertahankan atau mencapai tingkat 

kesejahteraan masyarakat yang layak. 3). Keberlanjutan komunitas 

(community sustainability): menjaga keberlanjutan lingkungan 

komunitas atau masyarakat perikanan yang kondusif dan sinergis 

dengan menegakkan aturan atau kesepakatan bersama yang tegas 

dan efektif. 4) Keberlanjutan kelembagaan (institutional 

sustainability): menjaga keberlanjutan tata kelola yang baik, adil, 

dan bersih melalui kelembagaan yang efisien dan efektif guna 

mengintegrasikan atau memadukan tiga aspek utama lainnya 
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(keberlanjutan ekologi, keberlanjutan sosio-ekonomi, dan 

keberlanjutan masyarakat). 

Pembangunan berkelanjutan ini dapat diimplementasikan 

khususnya di wilayah pesisir karena kekuatan pemanfaatan wilayah 

pesisir dapat mengurangi tantangan ekonomi di Indonesia. Seperti 

yang tertera bahwa Indonesia 60% masyarakatnya bekerja sebagai 

nelayan karena Indonesia memiliki poros maritim yang besar. 

Kemudian sumber daya lautan atau pesisir ini menyediakan potensi 

yang bernilai ekonomi serta ekologis yang tinggi, baik hayati dan 

nonhayati. Maka dari itu, dalam pemberdayaan di wilayah pesisir 

supaya menguntungkan tanpa mencederai ekosistem perlu adanya 

konsep Blue Economy di mana konsep Blue Economy itu sendiri 

memiliki dinamika pemikiran konsep pembangunan berkelanjutan 

dengan prinsip ekologis, ekonomi, dan lingkungan (Prayuda dan 

sary, 2019). Istilah Blue Economy sebuah pemikiran atau 

paradigma yang melahirkan suatu konsep baru dengan tujuan 

menghasilkan arus pertumbuhan ekonomi sekaligus menjamin 

kelestarian sumber daya dan menjaga lingkungan di bidang 

kelautan dan perikanan (Sutardjo, 2012). 

Suatu model pendekatan ekonomi yang dihasilkan oleh 

konsep blue economy ini tidak lagi mengandalkan pembangunan 

yang bersifat kerusakan atau ekspolitasi sumber daya berlebihan. 

Artinya, adalah blue economy merupakan pemahaman baru yang 

mendorong perubahan pola dan struktur pembangunan melalui 

pemanfaatan lingkungan sehingga ini merupakan sepak terjal bagi 

pembangunan dan lompatan baru untuk memperbaiki kondisi 

ekonomi masyarakat. Melalui rencana meninggalkan praktik 

ekonomi dengan keuntungan jangka pendek dan menggunakan low 

carbon economy atau ekonomi yang rendah karbon sehingga model 

dan konsep pendekatan blue economy ini nantinya diharapkan 

mampu meminimalisir interpendensi antara ekosistem dan ekonomi 

serta mengatasi dampak negatif seperti perubahan iklim dan 
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pemanasan global yang merupakan akibat dari aktivitas ekonomi. 

Sebagai konsep baru dalam pembangunan kelautan dan perikanan, 

blue economy akan mengarahkan pembangunan ekonomi yang 

seimbang antara upaya pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan 

sumber daya kelautan yang sustain dan optimal. Pada prinsipnya 

pengaplikasian konsep blue economy di wilayah pesisir akan 

memberikan poin lebih dan berpengaruh dalam pembangunan 

nasional, selain itu juga pembangunan kemandirian dan ketahanan 

pangan nasional merupakan basis utama yang diharapkan terwujud. 

Blue Economy diyakini akan mampu mendorong pertumbuhan 

ekonomi dan memberikan porsi besar bagi masyarakat apabila 

pemerintah mampu memberikan pemberdayaan bagi masyarakat 

yang tinggal dan hidup di pesisir dengan menikmati sumber daya 

alam tanpa merusak nilai-nilai ekosistem yang ada. Dalam kata lain 

konsep Blue Economy bukan hanya environmental friendly, tetapi 

juga menjadi multiple cash flow yang artinya ada keuntungan 

berlipat secara ekonomi karena melalui konsep ini limbah bisa jadi 

nilai ekonomi untuk menghasilkan produk lain (Prayuda dan sary, 

2019). 

Masih menurut pendapat (Prayuda dan sary, 2019), 

sebenarnya potensi sumber daya alam yang ada di wilayah pesisir 

ini cukup besar. Dengan potensi maritim yang dimiliki tersebut 

seharusnya dapat mensejahterakan dan menguntungkan kehidupan 

masyarakat pesisir. Namun kenyataannya, kehidupan masyarakat 

wilayah pesisir senantiasa dilanda kekurangan, bahkan kehidupan 

masyarakat pesisir sering diidentikkan dengan kemiskinan. Tingkat 

kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir pada saat ini masih di 

bawah sektor-sektor lain, termasuk sektor pertanian agraris. 

Kondisi masyarakat pesisir relatif berada dalam tingkat ekonomi 

dan kesejahteraan rendah, lingkungan permukiman masyarakat 

pesisir belum tertata dan terkesan kumuh, melihat kondisi tersebut, 

maka dalam jangka panjang tekanan terhadap sumber daya pesisir 
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kian bertambah guna pemenuhan kebutuhan masyarakat. Padahal, 

sebenarnya terdapat potensi yang besar bagi kemaritiman Indonesia 

apabila masyarakat pesisir diberdayakan akan mampu 

meningkatkan ekonomi nasional, menumbuhkan daya saing yang 

baik. 

Sasaran lain yang juga harus dipertimbangkan di dalam 

aspek pembangunan di Indonesia yang juga sangat penting adalah 

mengenai pemberdayaan masyarakat pesisir yang seharusnya 

pemerintah dapat memperhatikan dan mengimplementasikan SDGs 

dengan salah satu poin yaitu: “Life Below Water” (Poin 14) 

ditambah dengan konsep Environmentalism dan Liberalism dimana 

merupakan langkah strategis yang dapat dilakukan Indonesia untuk 

memperkuat posisinya pada bidang ekonomi yaitu dengan 

meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia dengan menciptakan 

Lapangan pekerjaan baru di sektor maritim atau perikanan. 

Kemudian juga merupakan salah satu pola kebijakan pemerintah 

Indonesia dalam upaya Upgrading atau meningkatkan daya saing 

ekonomi adalah dengan menetapkan kebijakan ekonomi kelautan 

dengan model Blue Economy secara liberalisme dimana Blue 

Economy merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk 

memperbaiki pola ekonomi dan menciptakan aktivitas yang bersifat 

jangka panjang atau berkelanjutan dengan bekerja sama dalam 

pengembangan antara stakeholder dan Masyarakat di wilayah 

pesisir (Prayuda dan sary, 2019). 

Dalam sejarahnya, pengelolaan perikanan sesungguhnya 

dimulai dengan inisiatif yang muncul dari masyarakat lokal dengan 

menggunakan pemahaman yang mereka punya (pengetahuan 

lokal/local knowledge; customary knowledge) dan kemudian 

dilembagakan dengan menggunakan sistem hukum adat (customary 

laws). Praktik-praktik hukum ada laut seperti Sasi di Maluku, 

Panglima Laot di Aceh atau Awig-Awig di Bali dan Nusa Tenggara 

Barat merupakan sedikit dari banyaknya contoh sistem adat 
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perikanan ini. Bahkan dalam kasus Panglima Laot, rejim ini 

mampu bertahan lebih dari 400 tahun melewati berbagai sistem 

pemerintahan dari sistem kerajaan, penjajahan Belanda, 

prakemerdekaan RI, kemerdekaan RI, Orde Baru, hingga saat ini 

(Adrianto, 2009). Konsep tersebut sebenarnya selaras dengan 

kondisi global yang menggalakkan konsep pembangunan 

berkelanjutan pada awal abad ke-21 (Kompas, 2003). Konsep 

keberlanjutan lingkungan atau lingkungan berkelanjutan, 

merupakan konsep yang secara global sudah diaplikasikan dalam 

berbagai peraturan. Negara-negara nasional juga sudah 

mengaplikasikan dalam berbagai ketentuan di negaranya (Tripa, 

2009). Beriringan dengan keberlanjutan lingkungan, turut pula 

dibicarakan tentang konsep kearifan lokal. Dua isu ini berkaitan 

satu sama lainnya. Keberlanjutan lingkungan adalah tujuan akhir, 

sedangkan kearifan lokal adalah pola untuk pencapaiannya (Adli, 

2012). 

Pemanfaatan sumber daya optimal dan berkelanjutan 

memiliki arti bahwa pemanfaatan sumber daya tersebut harus 

dilakukan dengan memperhatikan kemampuan pulihnya untuk 

memenuhi kebutuhan saat kini tanpa mengabaikan kepentingan 

generasi mendatang, agar pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir 

dan lautan dilakukan secara optimal yang mampu menjamin 

pengelolaan secara optimal dan berkelanjutan harus melibatkan 

semua sektor yang memiliki kepentingan terhadap sumber daya 

laut. Sehingga tujuan akhir dari penerapan kebijakan yang 

bertumpu pada peningkatan pendapatan nelayan dan kelestarian 

sumber daya ikan yang berkelanjutan dapat dicapai. Menurut 

Supriadi (2021), sebagai contoh peningkatan kualitas sumber daya 

ikan serta kelestarian lingkungan laut yang dilakukan rukun 

nelayan Cangkol Tengah, Kota Cirebon yang berbasis kearifan 

lokal telah memberikan pengaruh dan peran yang besar kepada 

masyarakat nelayan Cangkol Tengah untuk berperan aktif dalam 
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melestarikan lingkungan laut yang secara tidak langsung 

memberikan nilai ekonomi biru. Konsep kearifan lokal berbasis 

masyarakat yang dikenal dengan sebutan “Dedi-Dedi” di antaranya 

memuat beberapa kesepakatan yang telah disepakati oleh 

masyarakat nelayan kampung Cangkol Tengah di antaranya adalah: 

1) Dalam kegiatan penangkapan ikan tidak boleh menggunakan alat 

tangkap yang tidak ramah lingkungan, seperti: arad/pukat appollo 

(mini trawl) dan garok (dradge). Untuk itu dalam kegiatan 

penangkapan ikan di sekitar rumpon dasar menggunakan alat 

tangkap ikan yang ramah lingkungan seperti pancing ulur berjoran 

dan trammel net (pada saat musim udang). 2) Dalam 

pengembangkan rumpon dasar sebagai alat bantu penangkapan 

ikan harus mematuhi ketentuan dan aturan yang ada serta 

berkoordinasi dengan KUB, rukun nelayan, HNSI maupun Dinas 

terkait. 3) Dalam kegiatan penangkapan ikan baik nelayan ataupun 

pemancing (hobbies), apabila mendapatkan ikan hasil tangkapan 

dengan bobot kurang dari 1 ons (100 gram), maka harus/wajib 

dilepas kembali (catch release), hal ini dikecualikan bagi ikan-ikan 

yang memang memiliki bobot kecil seperti ikan Kuniran (Upeneus 

sulphureus) dan jenis ikan demeral lainnya. 4) Dalam rangka 

keberlanjutan usaha penangkapan ikan dan kelestarian sumber daya 

ikan dan lingkungannya, maka anggota KUB wajib menyisihkan 

dana dari hasil pendapatannya untuk pengembangan rumpon dasar 

dan kegiatan sosial lainnya yang nilainya disepakati bersama. 

5) Apabila ada nelayan/pemancing yang melanggar dalam 

ketentuan ini, maka akan dikenakan denda yang besarnya 

berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan oleh rukun nelayan 

Cangkol Tengah. Kearifan lokal Dedi-Dedi dapat dilihat pada 

gambar 2. 
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Gambar 2. Kearifan Lokal Dedi-Dedi 

Kearifan lokal muncul sebagai penjaga atau filter iklim 

global yang melanda kehidupan manusia. Kearifan adalah proses 

dan produk budaya manusia, dimanfaatkan untuk mempertahankan 

hidup. Kearifan lokal adalah bagian dari budaya. Kearifan lokal 
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lebih menekankan pada tempat dan lokalitas dari kearifan tersebut 

sehingga tidak harus merupakan sebuah kearifan yang telah 

diwariskan dari generasi ke generasi. Kearifan lokal bisa 

merupakan kearifan yang belum lama muncul dalam suatu 

komunitas sebagai hasil dari interaksinya dengan lingkungan alam 

dan interaksinya dengan masyarakat serta budaya lain. Oleh karena 

itu, kearifan lokal tidak selalu bersifat tradisional karena dia dapat 

mencakup kearifan masa kini, dan karena itu pula bisa lebih luas 

maknanya daripada kearifan tradisional (Zamzami, 2016).  

Berdasarkan sisi filosofi dasarnya, kearifan dapat 

dikategorikan dalam dua aspek, yaitu: (a) gagasan, pemikiran, akal 

budi yang bersifat abstrak; dan (b) kearifan lokal yang berupa hal-

hal konkret, dapat dilihat. Kearifan lokal kategori (a) mencakup 

berbagai pengetahuan, pandangan, nilai serta praktik-praktik dari 

sebuah komunitas baik yang diperoleh dari generasi sebelumnya 

dari komunitas tersebut maupun yang didapat oleh komunitas 

tersebut di masa kini, yang tidak berasal darigenerasi sebelumnya, 

tetapi dari berbagai pengalaman di masa kini, termasuk juga dari 

kontaknya dengan masyarakat atau budaya lain. Kearifan lokal 

kategori (b) biasanya berupa benda-benda artefak, yang menghiasi 

hidup manusia, dan bermakna simbolik. Dalam setiap jengkal 

hidup manusia selalu ada kearifan lokal. Paling tidak, kearifan 

dapat muncul pada: (a) pemikiran, (b) sikap, dan (c) perilaku. 

Ketiganya hampir sulit dipisahkan. Jika ketiganya ada yang 

timpang, maka kearifan lokal tersebut semakin pudar (Ataupah, 

2004). 
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SKALA KECIL DI KOTA CIREBON 
 

Oleh: Dr. Dedi Supriadi, A.Pi., MM. 

 

 

 

 

ota Cirebon sebagai satu wilayah di pantai utara Jawa 

Barat memiliki potensi kelautan dan perikanan yang 

cukup besar. Salah satu usaha yang telah dikembangkan 

dari potensi perikanan dan kelautan adalah usaha perikanan 

tangkap. Usaha perikanan tangkap di wilayah Kota Cirebon telah 

ada sejak lama dan berkembang sedemikian rupa serta didominasi 

oleh usaha perikanan tangkap skala kecil yang dalam pertumbuhan 

dan perkembangannya mempunyai arti yang relatif penting dalam 

segi sumbangannya terhadap produk domestik regional bruto 

maupun potensinya dalam menyerap bahan baku lokal dan tenaga 

kerja lokal sehingga eksistensinya dituntut untuk dapat berfungsi 

sebagai kegiatan basis ekonomi wilayah di Kota Cirebon (Supriadi, 

2021). 

Keberadaan atau pertumbuhan usaha perikanan tangkap 

skala kecil diharapkan dapat memberi suatu konstribusi positif 

yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-

masalah ekonomi dan sosial, seperti tingkat kemiskinan yang 

tinggi, jumlah pengangguran yang besar, terutama dari golongan 

masyarakat berpendidikan rendah, ketimpangan distribusi 

pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara urban 

dan rural, serta masalah urbanisasi. Sehingga dalam hal ini 

K 
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diperlukan strategi pengembangan usaha yang harus mengarah 

kepada spesialisasi dan perlu ditentukan prioritas industri yang 

ingin dikembangkan, yakni (1) memanfaatkan potensi keunggulan 

komparatif dan kompetitif, (2) secara potensial dapat meningkatkan 

total nilai tambah sektor manufaktur, PDRB dan PDB, serta ekspor 

nonmigas, (3) meningkatkan kesempatan kerja produktif, (4) 

mengurangi ketergantungan terhadap impor, dan (5) berdampak 

luas bagi pengembangan/pertumbuhan output di sektor-sektor 

lainnya. Wacana ini adalah bagian dari disertasi penulis yang 

mengadakan penelitian pada komunitas nelayan skala kecil di Kota 

Cirebon dengan penyesuaian perkembangan yang ada. 

Usaha perikanan tangkap skala kecil (small scale fisheries) 

merupakan salah satu usaha sektor perikanan yang berpotensi 

dalam pembangunan makro dan mikro ekonomi bangsa. Usaha 

perikanan tangkap nasional masih dicirikan oleh perikanan tangkap 

skala kecil. Hal ini dapat dibuktikan dengan keberadaan perikanan 

tangkap di Indonesia yang masih didominasi oleh usaha perikanan 

tangkap skala kecil yaitu sekitar 96%, dan hanya sekitar 4% 

dilakukan oleh usaha perikanan skala yang lebih besar (Ditjen 

Tangkap, 2012). Purwanti (2010) menyatakan bahwa pembangunan 

perikanan tangkap pada hakikatnya ditujukan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan sekaligus untuk 

menjaga kelestarian sumber daya ikan serta lingkungannya.  

Menurut Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang 

Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang 

Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, definisi nelayan adalah 

orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. 

Nelayan juga didefinisikan sebagai orang atau komunitas orang 

yang secara keseluruhan atau sebagian dari hidupnya tergantung 

dari kegiatan menangkap ikan. Sedangkan nelayan kecil adalah 

orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Townsley (1998) 
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dalam Widodo dan Suadi (2008) menyatakan bahwa beberapa 

kelompok nelayan memiliki beberapa perbedaan dalam 

karakteristik sosial dan kependudukan. Perbedaan tersebut dapat 

dilihat pada kelompok umur, pendidikan, status sosial, dan 

kepercayaan. Dalam satu kelompok nelayan juga sering ditemukan 

perbedaan kohesi internal, dalam pengertian hubungan di sesama 

nelayan maupun di dalam hubungan bermasyarakat. 

Menurut Charles (2001) membagi kelompok nelayan dalam 

empat kelompok, yaitu: 

1) Nelayan subsisten (subsistence fishers), yaitu nelayan yang 

menangkap ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. 

2) Nelayan asli (native/indigenous/aboriginal fishers), yaitu 

nelayan yang sedikit banyak memiliki karakter yang sama 

dengan kelompok pertama, namun memiliki juga hak untuk 

melakukan aktivitas secara komersial walaupun dalam skala 

yang sangat kecil. 

3) Nelayan rekreasi (recreational/sport fishers), yaitu orang-

orang yang secara prinsip melakukan kegiatan penangkapan 

hanya sekedar untuk kesenangan atau olahraga. 

4) Nelayan komersial (commercial fishers), yaitu mereka yang 

menangkap ikan untuk tujuan komersial atau dipasarkan baik 

untuk pasar domestik maupun pasar ekspor. Kelompok nelayan 

ini dibagi dua, yaitu nelayan skala kecil dan skala besar. 

Pada sektor perikanan, khususnya subsektor perikanan 

tangkap, dikenal secara umum pembagian menurut perikanan skala 

kecil atau perikanan artisanal dan perikanan skala besar atau 

perikanan industri. Murdiyanto (2004) menyatakan bahwa tidak 

ada definisi dan standar yang jelas untuk membedakan keduanya, 

akan tetapi perbedaan dapat dilihat pada operasi dan tipe teknologi 

yang digunakan, besarnya modal investasi yang ditanamkan, tenaga 

kerja dan kepemilikan usaha. Maka dalam perikanan industri 

tentunya dapat dibayangkan sebagai kegiatan usaha penangkapan 
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ikan yang modalnya besar, teknologinya lebih tinggi dan modern, 

administrasi dan organisasinya lebih teratur sebagai suatu 

perusahaan.  

Selain pengelompokan tersebut, terdapat beberapa 

terminologi yang sering digunakan untuk menggambarkan 

kelompok nelayan, seperti nelayan penuh untuk mereka yang 

menggantungkan keseluruhan hidupnya dari menangkap ikan; 

nelayan sambilan untuk mereka yang hanya sebagian dari hidupnya 

tergantung dari menangkap ikan (lainnya dari aktivitas seperti 

pertanian, buruh dan tukang); juragan untuk mereka yang memiliki 

sumber daya ekonomi untuk usaha perikanan seperti kapal dan alat 

tangkap; dan anak buah kapal (ABK/pandega) untuk mereka yang 

mengalokasikan waktunya dan memperoleh pendapatan dari hasil 

mengoperasikan alat tangkap ikan, seperti kapal milik juragan 

(Widodo dan Suadi, 2008). Lebih jauh Murdiyanto (2004), 

menyatakan bahwa selain dualisme dalam bentuk perikanan skala 

besar dan skala kecil seperti disebutkan di atas, dikenal pula bentuk 

dualisme antara yang diistilahkan dengan perikanan komersil dan 

artisanal serta perikanan pantai (coastal atau inshore) dan 

perikanan lepas pantai (offshore), yang pembagiannya lebih dilihat 

pada ukuran kapal (Indonesia dan Filipina) atau tipe alat tangkap 

(Thailand), jarak dari pantai (Hongkong dan Singapura) dan 

kombinasi keduanya (Malaysia). Oleh sebab itu, tidaklah 

mengherankan apabila suatu usaha perikanan yang dinilai sebagai 

perikanan skala kecil di suatu negara, kemudian diklasifikasikan ke 

dalam perikanan skala besar oleh negara lain. 

Di samping itu menurut Widodo dan Suadi (2008) membagi 

nelayan berdasarkan daya jangkau armada perikanan dan juga 

lokasi penangkapan ikan, di antaranya adalah: 

1) Nelayan pantai atau biasa disebut perikanan pantai, adalah 

untuk usaha perikanan skala kecil dengan armada yang 

didominasi oleh parahu tanpa motor atau kapal motor tempel. 
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2) Perikanan lepas pantai untuk perikanan dengan kapasitas 

perahu rata-rata 30 GT. 

3) Perikanan samudra untuk kapal-kapal ukuran besar, misalnya 

100 GT dengan target perikanan tunggal seperti tuna. 

Sedangkan klasifikasi nelayan berdasarkan waktu kerja 

(Monintja, 1989) adalah sebagai berikut: 

1) Nelayan Penuh, yaitu nelayan yang seluruh waktu kerjanya 

digunakan untuk melakukan kegiatan operasi penangkapan 

ikan. 

2) Nelayan Sambilan Utama, yaitu nelayan yang sebagian besar 

waktu kerjanya digunakan untuk melakukan kegiatan operasi 

penangkapan ikan. 

3) Nelayan Sambilan Tambahan, yaitu nelayan yang sebagian 

kecil waktu kerjanya untuk melakukan kegiatan operasi 

penangkapan ikan. 

Hermawan (2007) mendefinisikan bahwa nelayan kecil 

adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan 

ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Perikanan 

tangkap skala kecil dapat diklasifikasikan kedalam kondisi/karakter 

usaha dari nelayan sebagai operator usahanya. Dengan kata lain 

operator usaha perikanan tangkap skala kecil diklasifikasikan 

sebagai  nelayan kecil. Menurut Manurung (1983) bahwa kriteria 

nelayan skala kecil adalah sebagai  berikut: 

1) Pendapatan per kapita lebih rendah dari ”garis kemiskinan” 

konsep Sajogyo. Pendapatan dihitung baik dari perikanan 

maupun di luar perikanan. 

2) Nelayan pemilik unit usaha kecil (anak buah perahu motor atau 

layar sama atau lebih kecil dari 3 orang) dan aktif ke laut 

sebagai nelayan ”full time”. 

3) Nelayan yang tidak memiliki alat produksi (perahu dan alat 

penangkapannya). Nelayan ini biasa disebut pendega. 
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4) Nelayan kecil umumnya memiliki tenaga kerja keluarga yang 

berlebihan hingga masih bisa dimanfaatkan untuk 

meningkatkan pendapatan keluarga, seperti di luar perikanan. 

5) Keadaan modal yang relatif kecil sehingga kemampuan 

mereka untuk memiliki unit usaha penangkapan adalah kecil 

atau sangat kecil. 

6) Pendidikan, keterampilan dan inovasi nelayan dan anggota 

keluarga nelayan relatif rendah 

Penentuan skala ekonomi sebagai titik dasar dari penentuan 

skala usaha perikanan sebagai kriteria pembatas perikanan tangkap 

skala kecil mengacu pada kriteria Charles (2001) dan hasil studi 

yang dilakukan oleh Hermawan (2007) menyatakan bahwa kriteria 

tersebut di antaranya  adalah:  

1) Total investasi awal kurang dari atau sama dengan  

Rp30.000.000,00 

2) Kepemilikan asset sendiri (bukan perusahaan milik pengusaha 

besar) 

3)  Wilayah penangkapan dalam zona I A 

4) Lama trip penangkapan 1 hari (one day fishing) 

5) Teknologi paling tinggi dalam operasi penangkapan ikan 

hanya menggunakan motor temple (10–25 DK) 

6) Panjang kapal yang digunakan 5–10 meter 

Nelayan pemilik kapal dan alat tangkapnya disebut juga 

nelayan juragan dan sebagian lagi sebagai nelayan pekerja atau 

biasa disebut pandega. Nelayan pemilik kapal sebagian ada juga 

yang ikut aktif menangkap ikan di laut, sebagian lagi tidak ikut. 

Keterlibatan mereka dalam operasi penangkapan ikan akan 

mempengaruhi penerimaan dari hasil penangkapan ikan. Biasanya 

penerimaan tiap-tiap nelayan berbeda menurut peranannya (status) 

yang didasarkan pada keterampilan mereka dalam operasi 

penangkapan ikan dan diatur dengan sistem bagi hasil yang telah 
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ditetapkan sebelumnya. Sistem bagi hasil dapat berbeda 

berdasarkan jenis alat tangkap yang digunakan dan daerah 

konsentrasi nelayan. Sistem bagi hasil sudah berjalan turun 

temurun akan tetapi penerimaan nelayan tidak hanya berbeda 

menurut peran (status) mereka dalam satu unit usaha penangkapan, 

jenis alat tangkap dan daerah, tetapi juga menurut skala usahanya. 

 Rangkuti (1995) menyatakan bahwa rumah tangga nelayan 

merupakan salah satu kelompok masyarakat dengan taraf hidup 

paling rendah di Indonesia. Untuk itu tidaklah mengherankan 

apabila dalam upaya menanggulangi masalah kemiskinan akan 

selalu melibatkan kelompok masyarakat ini. Berbagai faktor yang 

mengakibatkan rendahnya produksi dan pendapatan yang 

dihasilkan oleh nelayan, di antaranya adalah keterbatasan sumber 

daya perikanan, unit penangkapan yang masih sangat sederhana 

dan lemahnya kekuatan pasar. 

  Menurut Bappeda Kota Cirebon (2003) secara garis besar 

beberapa permasalahan yang dihadapi nelayan skala kecil dalam 

kegiatan usaha penangkapan ikan khususnya di wilayah Kota 

Cirebon, di antaranya adalah: 

1) Adanya ketergantungan pada kondisi ekosistem dan lingkung-

an yang rentan pada kerusakan khususnya pencemaran atau 

degradasi kualitas lingkungan  

2) Adanya ketergantungan pada musim ikan  

3) Adanya ketergantungan pada pasar (Market)/Fluktuasi harga 

4) Sarana penangkapan yang dimiliki nelayan kecil, belum dapat 

menjangkau daerah penangkapan yang lebih jauh (keterbatasan 

perahu dan alat tangkap) 

5) Daerah penangkapan (fishing ground) pada area yang sama 

mengakibatkan pada kejenuhan (over fishing) dan seringnya 

terjadi crossing alat (konflik sosial) 
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6) Terbatasnya permodalan nelayan kecil untuk membeli sarana 

penangkapan ikan yang lebih memadai 

7). Belum optimalnya peran Koperasi Unit Desa/Koperasi 

Nelayan dalam membantu nelayan skala kecil untuk 

pemenuhan kebutuhan operasional melaut dan pemasaran hasil 

tangkapan. 

 Perhatian yang lebih besar sering dipusatkan pada 

perikanan skala kecil dibandingkan perikanan skala besar, yang 

menurut Widodo dan Suadi (2008) disebabkan beberapa faktor di 

antaranya adalah: 

1) Perikanan skala kecil umumnya memiliki ketergantungan yang 

sangat tinggi pada sumber daya perikanan sebagai sumber 

mata pencaharian utama dan usaha ini hampir seluruhnya 

berbasis di daerah pantai. Dengan karakter seperti ini 

pengelolaan perikanan menjadi faktor kunci untuk menjamin 

keberlanjutan sumber daya dan usaha pemanfaatannya. 

2) Nelayan dalam kelompok ini merupakan nelayan yang 

memiliki keterbatasan akses terhadap pekerjaan lain dan 

kadang mereka umumnya adalah masyarakat dengan tingkat 

penghasilan yang rendah. Kelangkaan sumber daya ikan akan 

langsung berimplikasi terhadap kehidupan sehari-hari 

masyarakat ini. 

3) Perikanan skala ini juga memiliki sumber daya teknologi 

seperti kapal dan alat tangkap yang umumnya terbatas baik 

dari segi jumlah maupun kapasitas, sehingga untuk 

mengembangkan usaha perikanan dan memperluas daerah 

penangkapan ke laut lepas sangat sulit dilakukan. 

4) Secara tradisional perikanan skala kecil umumnya berada di 

luar pusat kekuasaan baik politik maupun ekonomi, sehingga 

nelayan kelompok ini sering memiliki posisi tawar (bergaining 

position) yang sangat lemah. 



 

37 
 SINERGITAS MEMBANGUN SEKTOR PERIKANAN DAN KELAUTAN YANG 

BERKELANJUTAN 

 

5) Perikanan skala kecil sangat rentan terhadap pengaruh faktor 

eksternal dan membutuhkan berbagai upaya perlindungan. 

Hingga kini pengusaha perikanan tangkap di Indonesia 

dikuasai oleh perikanan skala kecil. Sebanyak 94,44% usaha 

perikanan menggunakan perahu tanpa motor dan perahu motor 

tempel dan kapal dengan mesin dalam sampai 5 GT dan hanya 

mampu beroperasi pada perairan pantai. Sementara itu penguasaan 

perikanan komersial skala kecil dan menengah dengan kapal 

ukuran 5–30 GT sebanyak 4,44% dan perikanan komersial industri 

dengan ukuran kapal 30 GT keatas sebanyak 5,56% (Soepanto, 

2002). Lebih lanjut dikatakan bahwa dengan daya dukung dari 

peralatan yang sederhana menyebabkan pengusahaan perikanan 

skala kecil memiliki jangkauan penangkapan hanya sepanjang 

pantai dan tidak dapat memanfaatkan sumber daya ikan di laut 

lepas (high seas). Dengan demikian aktivitas ekonomi perikanan 

masih didominasi oleh nelayan kecil dan tradisional dengan tingkat 

pendidikan yang rendah sehingga tingkat teknologi, inovasi dan 

penyerapan informasi menjadi rendah dan menyebabkan 

produktivitasnya menjadi rendah. Pembinaan nelayan dalam rangka 

penggunaan alat tangkap ikan ramah lingkungan dan pemanfaatan 

habitat buatan (rumah ikan dan rumpon dasar) dalam rangka 

peningkatan produksi dan kelestarian sumber daya ikan seperti 

pada gambar 1. 
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Gambar 1. Pembinaan Nelayan Pemanfaatan Habitat Buatan 

 

Adanya keterbatasan modal yang dimiliki nelayan skala 

kecil menyebabkan terjadi kecenderungan nelayan terikat pinjaman 

dengan pelepas uang (pedagang), bahkan hubungan antara 

pedagang ikan dan nelayan cenderung bersifat eksploitatif (Qoid et 

al. 1993). Ketika beberapa jenis ikan memasuki pasar ekspor, maka 

jalinan hubungan nelayan dengan pedagang miskin meluas. 

Mengingat untuk melakukan penangkapan ikan kualitas ekspor 

memerlukan modal yang cukup tinggi maka cara yang paling 

mudah bagi nelayan adalah dengan menjadi clien patron-clien yang 

bersifat mutualistis (Susilo et al., 2004). Dengan mengetahui 

karakter perikanan skala kecil seperti diuraikan di atas berbagai 

upaya pengelolaan sering sangat sulit disusun dan dilakukan serta 

memerlukan beberapa inovasi dalam pendekatannya, seperti 

melalui pendekatan partisipatif, ko-manajemen, dan lain-lain. 

Pentingnya mengetahui kriteria suatu kelompok masyarakat 

nelayan adalah untuk lebih menjelaskan prilakunya ataupun ciri-

cirinya, sehingga mudah dibedakan secara ilmiah dari kelompok 
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lain. Kaitannya dengan usaha pembinaan, dengan adanya kriteria 

tersebut kita lebih mudah untuk merumuskan program yang lebih 

terarah. Dikatakan lebih mudah karena kita berhadapan dengan 

sekelompok masyarakat yang lebih homogen, baik dilihat dari segi 

ekonomi maupun sosial. Dengan program yang lebih terarah, maka 

diharapkan partisipasi nelayan skala kecil itu akan lebih meningkat. 

Salah satu strategi pemecahan masalahnya adalah dengan 

meningkatkan pendapatan usaha dari penangkapan ikan, yaitu 

dengan melalui usaha memperbesar jumlah tangkapan, mutu yang 

lebih baik, peningkatan harga, memperkecil ongkos/biaya 

operasional melaut serta adanya tambahan pendapatan dari sumber 

lain di luar usaha penangkapan. 

Rumah tangga nelayan saat ini identik dengan kemiskinan 

dan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, khususnya 

pada golongan nelayan skala kecil/tradisional (ukuran perahu 

kurang dari 5 GT). Purwanti (2010) mendefinisikan kemiskinan 

sebagai kondisi dimana seseorang atau kelompok orang, laki-laki 

dan perempuan tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk 

mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang 

bermartabat. Menurut Dillon (2001), karakteristik kemiskinan 

terdiri dari dua aspek, yaitu: 1) Kemiskinan struktural/eksternal 

meliputi aspek-aspek kurangnya dukungan politik/kebijakan 

pemerintah yang sifatnya substantif serta kurangnya akses keluar  

yang sebagai daya dukung proses partisipatif; 2) Kemiskinan 

kultural/internal lebih menekankan pada sisi kemampuan yaitu 

budaya malas, boros dan manajemen rendah karena sumber daya 

manusia yang rendah pula. 

Sutrisno (2011) menjelaskan bahwa sifat kemiskinan yang 

multidimensi menyebabkan pemahaman tentang kemiskinan tidak 

hanya berhenti pada masalah ketidakcukupan konsumsi semata, 

tetapi juga pada faktor tidak terpenuhinya kebutuhan dasar sebagai 

bentuk kemiskinan nonmateriil, seperti pendidikan, kesehatan, 
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partisipasi politik atau kebebasan budaya. Menurut Fauzi (2005) 

bahwa hampir sebagian besar nelayan kita masih hidup di bawah 

garis kemiskinan dengan pendapatan kurang dari US$ 10 per kapita 

per bulan. Jika dilihat dari konteks Millenium Development Goal, 

pendapatan sebesar itu sudah termasuk dalam extreme poverty, 

karena lebih kecil dari US$ 1 per hari. Pelaku perikanan, khususnya 

mereka yang berskala kecil (perikanan pantai), masih tergolong 

masyarakat miskin. Purwanti (2010) menyatakan  bahwa realita 

rendahnya produktivitas nelayan tersebut, dapat dipahami jika 

wilayah pantai indentik dengan kemiskinan.  

Upaya pembangunan perikanan telah menciptakan devisa 

yang cukup besar, namun hanya sebagian kecil nelayan yang 

merasakan perbaikan pendapatan dan masih dalam kondisi miskin. 

Beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan nelayan menurut 

Departemen Kelautan dan Perikanan (2003) di antaranya adalah: 1) 

Rendahnya tingkat teknologi penangkapan ikan yang diterapkan; 2) 

Kecilnya sarana usaha (ukuran kapal); 3) Belum efisiennya sistem 

pemasaran hasil ikan, dan 4) Status nelayan yang sebagian besar 

adalah buruh. Selain itu pada sisi lainnya, proses diversifikasi 

ekonomi desa-desa pesisir pantai tampaknya masih berada pada 

tahap awal. Secara keseluruhan jenis-jenis usaha kerja di luar 

perikanan di desa-desa masih kurang beragam. Jenis-jenis usaha 

atau pekerjaan di luar perikanan yang berkembang di desa-desa 

nelayan umumnya masih merupakan rangkaian dari usaha 

perikanan yang dapat digolongkan sebagai industri pengolahan 

hasil perikanan skala kecil/rumah tangga dan yang saat ini mulai 

berkembang adalah wisata mancing.  

Pencarian tambahan pendapatan rumah tangga adalah 

sangat lazim dijumpai pada masyarakat pedesaan, termasuk di 

dalamnya adalah masyarakat pesisir pantai. Hal ini tentunya 

menandai adanya keberagaman dalam sumber pendapatan rumah 

tangga. Pendapatan rumah tangga dalam konteks ini berasal dari 
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berbagai sumber yang selalu berubah sesuai dengan kesempatannya 

terhadap musim, pasar tenaga kerja dan waktu luang setiap harinya. 

Pembagian pekerjaan diatur sedemikian rupa di antara anggota-

anggota rumah tangga (White dan Endang, 1980). 

Dengan melihat hal di atas adalah terjadinya perubahan 

struktur pekerjaan dan alokasi jam kerja pada rumah tangga 

nelayan, yang pada gilirannya akan menyebabkan perubahan 

struktur pendapatan di daerah desa pesisir pantai. Pada rumah 

tangga nelayan pendapatan utama mereka adalah dari hasil kegiatan 

melaut (penangkapan ikan) yang dilakukan oleh kepala keluarga 

dan anak laki-laki, sedangkan pencaharian tambahan pendapatan di 

luar kegiatan melaut dilakukan oleh istri dan anak perempuan 

dengan jenis pekerjaan yang beragam seperti bakul ikan, buruh 

ikan, buruh industri ataupun dengan membuka kios usaha sembako. 

Dengan mencurahkan waktu kerja melaut dan nonmelaut maka 

alokasi waktu kerja rumah tangga nelayan akan berubah dan 

mereka mengharapkan pendapatan yang diperoleh dapat 

mencukupi kebutuhan pengeluaran konsumsi dan investasi rumah 

tangga. Maka dengan demikian aktivitas ekonomi rumah tangga 

nelayan terdapat keterkaitan antara curahan kerja, pendapatan dan 

pengeluaran rumah tangga. 

Saragih (2001) menyatakan bahwa kesempatan sektor 

perikanan untuk bertumbuh cepat masih terbuka luas, baik dilihat 

dari sisi penawaran ataupun dari sisi permintaan. Apabila dilihat 

dari sisi penawaran, diperkirakan potensi lestari sumber daya 

perikanan nasional sekitar 7,7 juta ton per tahun, sementara tingkat 

produksi yang termanfaat 2,8 juta ton (36%). Kemudian dari sisi 

permintaan, konsumsi hasil perikanan akan tetap meningkat, yakni 

pengeluaran untuk konsumsi ikan segar sangat elastis. Hal ini 

berarti meningkatnya pendapatan penduduk yang diperkirakan akan 

meningkatkan konsumsi hasil perikanan yang lebih besar dari 

persentase peningkatan pendapatan penduduk. 



42  SINERGITAS MEMBANGUN SEKTOR PERIKANAN DAN KELAUTAN YANG 

BERKELANJUTAN 

 

Lebih lanjut disampaikan Muhammad (2011) bahwa upaya 

untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pemanfaatan 

sumber daya perikanan secara berkelanjutan menghadapi berbagai 

tantangan, seperti arus globalisasi, yurisdiksi otonomi daerah dan 

pemberdayaan nelayan miskin. Peningkatan kesejahteraan nelayan 

di samping dipengaruhi oleh faktor internal seperti pendidikan, 

pengalaman, penguasaan teknologi dan akumulasi modal 

(tabungan) nelayan yang miskin, juga dipengaruhi oleh faktor 

eksternal seperti potensi sumber daya, mekanisme pasar dan harga 

ikan, yurisdiksi daerah otonomi, keberadaan insfrastuktur 

pelabuhan perikanan dan kebijakan pemerintah untuk 

meningkatkan modernisasi usaha perikanan skala kecil secara 

nasional. Pemberdayaan (empowerment) menurut Riniwati (2011) 

adalah suatu proses yang memberikan otonomi dan pengambilan 

keputusan lebih besar kepada pekerja dalam segala faktor yang 

mempengaruhi hasil kerja. Otonomi yang besar artinya manajemen 

tingkat lebih atas menjelaskan dan mendelegasikan seluruhnya 

hingga perintah dan instruksi sangat sedikit. Kriteria pemberdayaan 

berdasarkan konsep Longwe adalah mencakup beberapa variabel 

antara lain kesejahteraan, akses, partisipasi, penyadaran dan 

pengambilan keputusan.  

Menurut Supriadi (2012) beberapa strategi dalam 

pengembangan nelayan sekala kecil di antaranya adalah 

peningkatan mutu SDM (penyerapan tenaga kerja) yang ahli untuk 

mengoperasikan dan mengelola armada tangkapan. Mutu sumber 

daya manusia akan berpengaruh terhadap peningkatan kesadaran 

nelayan akan pentingnya pendidikan. Sehingga secara tidak 

langsung akan merangsang nelayan untuk mengenyam pendidikan 

anggota rumah tangganya ke jenjang yang lebih tinggi dari Sekolah 

Dasar (SD). Peningkatan pendidikan pada nelayan merupakan 

strategi jangka pendek yang harus dilakukan. Peningkatan 

kesadaran kepada masyarakat melalui pendidikan dan dalam 
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bentuk pelatihan-pelatihan. Peningkatan kualitas SDM baik formal 

(bangku sekolah) termasuk sistem kejar paket A, B, C maupun 

nonformal (yang berhubungan/mendukung usaha perikanan 

tangkap), seperti: perbengkelan nelayan, usaha pengolahan hasil 

perikanan dan diversifikasi usaha lainnya. Pada saat ini program 

pemerintah baik pusat maupun daerah yang memberi kesempatan 

yang luas bagi seluruh warga negara yang kurang mampu untuk 

dapat meneruskan ke jenjang lebih tinggi melalui program 

beasiswa. Selain itu, peran swasta maupun BUMN telah banyak 

berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya 

khususnya masyarakat nelayan dengan memberikan berbagai 

macam pelatihan dan bantuan yang dilakukan dengan gratis melalui 

program Coorporate Sosial responsibility (CSR) yang merupakan 

bagian dari blue economy. Pembinaan nelayan melalui sosialisasi 

peraturan dan program bidang perikanan dan kelautan seperti pada 

gambar 2. 

 

Gambar 2. Sosialisasi Peraturan dan Program Bidang Perikanan 

Dan Kelautan 
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Penciptaan peluang kerja di luar melaut menjadi keharusan 

untuk meningkatkan pendapatan. Selain itu, pengaruh lain yang 

dapat dihasilkan adalah menurunnya ketergantungan melaut 

(penangkapan ikan) sebagai satu-satunya sumber penghasilan oleh 

nelayan dan mengurangi konflik dengan sesama nelayan Kota 

Cirebon dan nelayan daerah lain. Beberapa jenis usaha lain yang 

dapat dikembangkan dan cocok dengan karakteristik nelayan 

adalah usaha yang masih berhubungan dengan dunia perikanan. 

Jadi, bukan membuat dan mengembangkan usaha di luar kebiasaan 

masyarakat nelayan. Usaha yang potensial dan cocok untuk 

masyarakat nelayan adalah budidaya ikan air tawar atau payau, 

pengolahan ikan dan perbengkelan nelayan. 

Budidaya ikan menjadi usaha yang dapat dikembangkan 

oleh nelayan, mengingat garis pantai Kota Cirebon yang potensial 

sebagai lahan garapan. Budidaya ikan air tawar yang dapat 

dilakukan adalah budidaya ikan lele dalam kolam terpal atau ikan 

lainnya. Budidaya ikan air payau yang dapat dillakukan antara lain 

budidaya bandeng, budidaya udang dan lainnya. Pengolahan ikan 

juga menjadi usaha yang memiliki prospek cerah untuk mengurangi 

ketergantungan nelayan terhadap usaha penangkapan ikan. 

Pengolahan ikan skala tradisional dengan membuat produk ikan 

asin, pindang, ikan asap, terasi atau sebagainya merupakan usaha 

yang dapat menambah pendapatan rumah tangga nelayan dari 

nonmelaut. Hanya saja dalam memulai pembuatan usaha di luar 

sektor perikanan/kelautan, nelayan tentunya tidak memiliki 

permodalan (Supriadi,2021). 

Memperankan kembali fungsi KUD untuk lebih dominan 

dalam mengatur tata niaga perikanan merupakan salah satu butir 

dari indikator keberlanjutan secara kelembagaan. Keberlanjutan 

kelembagaan (institutional sustainability), yaitu suatu kondisi 

dimana semua pranata kelembagaan (institutional arrangements) 

yang terkait dengan sistem perikanan tangkap (seperti pelabuhan 
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perikanan, pemasok sarana produksi, pengolah dan pemasar hasil 

tangkapan, dan lembaga keuangan) dapat berfungsi secara baik dan 

benar serta berkelanjutan. Sehingga dengan perbaikan KUD 

berbasis kelembagaan ini akan lebih mencerminkan keberpihakan 

pemerintah dalam upaya peningkatan pendapatan ekonomi 

masyarakat nelayan melalui jaminan harga (Supriadi, 2021). 

Peningkatan curahan kerja melaut dapat dilakukan melalui 

perbaikan teknologi penangkapan ikan yang dikombinasikan 

dengan perbaikan mutu produk (perbaikan nilai tambah) untuk 

meningkatkan harga jual ikan. Perbaikan teknologi armada 

penangkapan ikan perlu segera dilakukan mengingat sebagian besar 

nelayan Kota Cirebon dikelola oleh nelayan skala kecil/tradisional 

dengan armada kapal yang hanya berukuran 2–5GT. Dengan 

rendahnya daya jelajah dan ukuran armada penangkapan 

mengakibatkan keterbatasan daerah penangkapan hanya pada jalur 

1. Jika adanya kebijakan berupa bantuan peningkatan ukuran 

armada kapal (5–10 GT) akan meningkatkan pula daerah operasi 

tangkapan nelayan pada jalur 2 dan 3. Seiring dengan peningkatan 

ukuran kapal yang dibarengi dengan semakin luasnya area 

tangkapan, maka berimplikasi pula pada peningkatan produksi dan 

curahan kerja melaut nelayan pada jalur penangkapan 2 dan 3. 

Penggunaan alat tangkap jaring milenium salah satu upaya untuk 

meningkatkan produktivitas usaha penangkapan ikan seperti pada 

gambar 3. 
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Gambar 3. Alat Tangkap Jaring Millenium 

Peningkatan produksi disebabkan karena semakin luasnya 

daerah melaut dimana pada daerah tersebut armada penangkapan 

yang beroperasi masih sangat minim dengan kelimpahan sumber 

daya ikan yang besar. Dengan meningkatnya produksi tangkapan 

secara otomatis dibarengi dengan semakin tingginya curahan kerja 

melaut yang dibutuhkan. Hal ini akan menyebabkan pendapatan 

nelayan pandega akan terdongkrak. Hanya saja yang perlu menjadi 

perhatian ketika pendapatan pandega meningkat adalah sifat 

konsumtif yang menjadi image nelayan kecil. Umumnya nelayan 

baik juragan dan pandega membelanjakan pendapatanya untuk 

membeli barang-barang yang tidak menjadi kebutuhan pokok, 

tetapi pada barang-barang yang sifatnya hiburan semata. 

Manajemen keuangan inilah yang harus diperbaiki agar ketika 

musim paceklik ikan, nelayan tidak terjerat rentenir. Mudah-

mudahan dengan beberapa langkah di atas ekonomi rumah tangga 

nelayan skala kecil dapat menjadi lebih baik lagi (Supriadi, 2021).  
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ndonesia sebagai negara kepulauan tentunya memiliki 

kekayaan laut yang berlimpah. Tidak aneh jika dua hasil 

produksi perikanan seperti ikan hidup dan ikan konsumsi turut 

menjadi penyumbang ekspor yang berpengaruh bagi negara kita. 

Keduanya termasuk dalam jajaran produk Indonesia yang menjadi 

primadona ekspor (SKIPM KHP 2018). Ikan yang terdapat di 

perairan Indonesia terdiri dari berbagai macam jenis dan 

keunggulannya. Ikan tuna, kakap, ikan pedang, ikan mas, mujair 

adalah beberapa nama ikan yang sering dikonsumsi masyarakat. 

Besarnya jumlah ikan yang ada di perairan Indonesia menjadikan-

nya sebagai salah satu komoditas ekspor yang sangat diandalkan 

dalam meningkatkan devisa negara, memperluas pasar bagi produk 

Indonesia, dan memperluas lapangan pekerjaan (Kementerian 

Perdagangan, 2013).       

Menurut Marimin (2010), ikan konsumsi adalah semua 

sumber daya ikan yang ada di air tawar atau laut yang dapat 

dikonsumsi oleh manusia. Ikan konsumsi dapat diartikan semua 

hayati kelautan dan air tawar yang mengandung protein tinggi dan 

mempunyai arti penting bagi kepentingan perekonomian. Ikan 

konsumsi digolongkan berdasarkan hasil upaya perolehan dan 

tempat habitat. Ikan konsumsi berdasarkan upaya perolehan, yaitu 

ikan hasil penangkapan dan ikan hasil budidaya. Ikan konsumsi 

digolongkan berdasarkan habitatnya dikenal dalam tiga golongan, 

I 
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yaitu ikan yang hidup di perairan laut, ikan yang hidup di perairan  

darat dan ikan yang mengalami migrasi (Anjarsari 2010). 

Perairan Indonesia menjadi habitat 44,7 persen ikan, 40 

persen moluska, dan 8,6 persen rumput laut (Mallawa, 2006). 

lndonesia juga memiliki luas perairan mencapai 3,25 juta km2, luas 

perairan kepulauan mencapai 2,95 juta km2, laut teritorial seluas 

0,30 juta km
2
, dan ZEE mencapai 2,55 juta km

2
 (Roza, 2017). 

Potensi yang dimiliki tersebut ternyata tidak berbanding lurus 

dengan produksi perikanan Indonesia. Faktanya produksi perikanan 

tangkap dan perikanan budidaya Indonesia masih berada di bawah 

negara yang tidak memiliki potensi sumber daya ikan dan 

keanekaragaman hayati sebesar Indonesia, seperti China. Produksi 

perikanan tangkap dan perikanan budidaya Indonesia berada di 

bawah China (Adam, 2018). Produksi perikanan tangkap China 

tahun 2014 mencapai 14,811 juta ton, sedangkan Indonesia 

mencapai 6,016 juta ton. Demikian juga dengan produksi perikanan 

budidaya tahun 2014, di mana Indonesia jauh tertinggal dengan 

China yang mampu menghasilkan total produksi mencapai 58,795 

ribu ton, sedangkan Indonesia mencapai 14,330 ribu ton (FAO, 

2016). Kemampuan China melampaui Indonesia, bisa jadi 

disebabkan armadanya yang modern dan teknologinya yang 

memadai sehingga kemampuan jelajahnya luas atau bisa 

disebabkan aktivitas illegal fishing yang mereka lakukan, 

mengingat adanya sejumlah infomasi mengenai aktivitas tidak sah 

nelayan China di  Samudra Atlantik. 

(http://www.dailymail.co.uk/news/article).  

Menurut Dewi (2017), sumber daya perikanan dan kelautan 

yang sangat besar dan permintaan yang tinggi baik di dalam 

maupun di luar negeri, merupakan kesempatan untuk memperbaiki 

perekonomian negara melalui pemanfaatan sumber daya perikanan 

yang ada. Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk 

menjadi salah satu produsen dan eksportir utama produk perikanan. 
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Di sisi lain, perubahan pola makan dari red meat ke white meat 

membuka peluang terhadap tingkat konsumsi produk perikanan 

pada masyarakat dunia, sementara disisi lain berlaku kewajiban 

secara legitimasi pertanggungjawaban untuk menjamin bahwa 

pengawasan keamanan makanan dimulai dari C to T atau (Capture 

to Table) atau F to F (Farm to Fork). Peningkatan konsumsi 

produk perikanan juga menyebabkan tuntutan pasar terhadap 

jaminan kualitas dan keamanan yang selanjutnya mempengaruhi 

tingkat permintaan suplai bahan baku (”raw material”) produk 

perikanan yang semakin hari semakin bertambah, hal ini 

menyebabkan persaingan pasar yang terus menerus sedangkan sisi 

lain kita harus mempersiapkan eksportir perikanan yang mampu 

berdaya saing. Pada tahun 2013 total ekspor hasil perikanan dunia 

mencapai US$144,1 milyar atau meningkat sebesar 6,81% dari 

tahun 2012. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan prediksi FAO 

sebelumnya yaitu sebesar US$ 132,2 milyar. Menurut catatan UN 

COMTRADE, pada tahun 2014 terdapat sepuluh negara eksportir 

perikanan dunia antara lain: Tiongkok (US$ 20,3 milyar), 

Norwegia (US$ 10,4 milyar), Thailand (US$ 7,1 milyar), Amerika 

Serikat (US$ 6,5 milyar), Vietnam (US$ 5,7 milyar), India (US$ 

5,3 milyar), Chile (US$ 5,2 milyar), Denmark (US$ 4,7 milyar), 

Kanada (US$ 4,5 milyar), dan Indonesia (US$ 4,2 milyar). 

Menurut Daryanto (2007) dalam Dewi (2017) sumber daya pada 

sektor perikanan merupakan salah satu sumber daya yang penting 

bagi hajat hidup masyarakat dan memiliki potensi dijadikan sebagai 

penggerak utama (prime mover) ekonomi nasional. Hal ini didasari 

pada kenyataan bahwa pertama, Indonesia memiliki sumber daya 

perikanan yang besar baik ditinjau dari kuantitas maupun 

diversitas. Kedua, industri di sektor perikanan memiliki keterkaitan 

dengan sektor-sektor lainnya. Ketiga, industri perikanan berbasis 

sumber daya nasional atau dikenal dengan istilah national 

resources based industries, dan keempat Indonesia memiliki 

keunggulan (comparative advantage) yang tinggi di sektor per-
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ikanan sebagimana dicerminkan dari potensi sumber daya yang 

ada. Namun mencermati pembangunan Indonesia selama ini 

sangatlah ironis karena secara empiris, dengan potensi yang besar, 

pembangunan sektor perikanan kurang mendapatkan perhatian dan 

selalu diposisikan sebagai pinggiran. Hal ini karena, selama ini 

strategi pembangunan yang berbasis sumber daya alam lebih 

mengutamakan kepada sektor pertanian dan pertambangan. Selain 

itu penekanan pembangunan sektor perikanan selama ini lebih 

bersifat eksploitasi sumber daya sehingga mengakibatkan 

penurunan kualitas ekosistem lingkungan dan tidak memperhatikan 

nilai tambah ekonomis yang dapat diperoleh dari sektor tersebut. 

Kesuksesan negara lain dalam pengembangan sektor perikanan 

seperti di Islandia, Norwegia, Thailand, China dan Korea Selatan, 

yang dalam hal sumber daya berada di bawah Indonesia, seharunya 

dapat menjadi pembelajaran. Pada negara tersebut, sektor 

perikanan mampu memberikan kontribusi ekonomi yang besar. 

Sebagai contoh Islandia dan Norwegia, kontribusi sektor perikanan 

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 60% dan 25%. 

Keadaan tersebut jauh berbeda dengan kontribusi sektor perikanan 

Indonesia terhadap PDB nasional yang hanya mencapai 6.99% 

pada tahun 2016 . 

Dengan melihat potensi dan kesuksesan negara lain, 

pembagunan sektor perikanan harusnya dapat menjadikan bangsa 

Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik dari pada keadaan 

sekarang. Adanya kesalahan orientasi pembangunan dan 

pengelolaan sumber daya menyebabkan Indonesia belum dapat 

mengoptimalkan manfaat dari potensi sumber daya yang ada. Hal 

ini dikarenakan oleh faktor internal seperti kelemahan strategi dan 

manajemen program pemerintah, serta aspek teknis dan regulasi 

seperti pembatasan kapal dan alat tangkap (Dewi, 2017). 

Teori konvensional tentang perdagangan internasional telah 

memperlihatkan bahwa perdagangan dunia yang bebas dapat 
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meningkatkan kesejahteraan negara-negara yang terlibat dalam 

perdagangan tersebut. Teori perdagangan dunia mempunyai thesis 

dasar yang mengatakan bahwa setiap negara memiliki keunggulan 

komparatif absolut dan relatif dalam menghasilkan suatu komoditas 

dibandingkan negara lain (Yusdja, 2004). Berdasarkan keunggulan 

komparatif tersebut, maka suatu negara akan mengekspor 

komoditas yang memiliki keunggulan komparatif yang lebih tinggi 

dan mengimpor komoditas yang memiliki keunggulan komparatif 

lebih rendah. Perdagangan antar-negara akan membawa dunia pada 

penggunaan sumber daya langka secara lebih efisien dan setiap 

negara dapat melakukan perdagangan bebas yang menguntungkan 

dengan melakukan spesialisasi produksi sesuai dengan keunggulan 

komparatif yang dimilikinya. 

Teori keunggulan mutlak (absolute advantage) dikemuka-

kan oleh Adam Smith sebagaimana ditulis dalam buku „The Wealth 

of Nations‟ pada tahun 1776. Teori Absolute Advantage lebih 

mendasarkan pada besaran/variabel riil bukan moneter sehingga 

sering dikenal dengan nama teori murni perdagangan internasional. 

Murni dalam arti bahwa teori ini memusatkan perhatiannya pada 

variabel riil seperti misalnya nilai suatu barang diukur dengan 

banyaknya tenaga kerja yang dipergunakan untuk menghasilkan 

barang. Makin banyak tenaga kerja yang digunakan akan makin 

tinggi nilai barang tersebut (Labor Theory of value) (Salam dan 

Lingga, 2013). 

Oleh karena itu sebagian besar negara-negara dunia sepakat 

melakukan liberalisasi perdagangan internasional dan bergabung 

dalam satu organisasi yang disebut World Trade Organization 

(WTO) yang berdiri pada tahun 1995. Menjadi anggota WTO 

berarti bersedia membuka pasar dalam negeri bagi produksi negara 

lain dan menerima segala konsekuensi perdagangan bebas. 

Kebijakan perdagangan internasional setiap negara dapat berbeda 

dengan negara lain. Sejumlah negara mungkin memilih menjalan-
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kan kebijakan perdagangan bebas (free trade), tetapi ada pula yang 

memilih menjalankan kebijakan perdagangan proteksi, dan ada 

pula yang memilih gabungan keduanya (Salam dan Lingga, 2013). 

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan 

Hasil Perikanan (SKIPM KHP) mencatat, sepanjang tahun 2017 

sekitar 10,9 ton ekspor perikanan tersebut telah mendapat 

sertifikasi dan bernilai Rp1,22 triliun. Adapun jenis ikan yang 

diekspor antara lain kakap, kembung, tuna, dan tongkol. Sementara 

itu, negara tujuan ekspor utama di antaranya Taiwan, Thailand, 

Vietnam, Korea, Tiongkok, dan beberapa negara Eropa seperti 

Jerman Timur, Jerman Barat, dan Rusia (SKIPM KHP 2018). Ikan 

tuna merupakan salah satu ikan yang banyak di ekspor oleh 

Indonesia selama kurun waktu 25 tahun terakhir. Menurut Firdaus 

(2018), pasar ikan tuna terbesar di dunia saat ini adalah Jepang, 

Amerika Serikat dan Uni Eropa. Ekspor ikan tuna ke Jepang 

sebesar 27%, dan ke Amerika Serikat 17% sedangkan ke Uni Eropa 

juga cukup besar volume dan nilainya yaitu sebesar 12%. Indonesia 

menempati urutan kedua sebagai negara produsen ikan tuna setelah 

Thailand di kawasan ASEAN.  

Indonesia memiliki keunggulan komparatif (comparative 

advantage) maupun keunggulan daya saing kompetitif (competitive 

advantage) dalam sektor perikanan dan juga memiliki prospek 

pasar domestik (peningkatan konsumsi ikan nasional) dan pasar 

internasional (peningkatan ekspor perikanan). Indonesia harus 

memiliki daya saing yang tinggi agar masih tetap mampu 

mendapatkan manfaat dari perdagangan internasional. Produk 

perikanan yang memiliki daya saing yang tinggi sangat diharapkan 

untuk dapat terus eksis dan berkembang sehingga ekspornya makin 

meningkat dan dapat mendorong produksi dalam negeri serta 

meningkatkan pendapatan nelayan/pembudidaya ikan, kesempatan 

kerja dan juga devisa negara. Produk perikanan yang memiliki daya 

saing rendah perlu dikaji lebih dalam lagi, seperti mengapa hal 
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tersebut terjadi dan apa yang harus dilakukan agar daya saingnya 

meningkat sehingga komoditas tersebut tetap dapat diekspor 

(Septanto, 2011). Ikan kakap dan kerapu merupakan salah satu 

komoditas ekspor negara Indonesia seperti pada gambar 1. 

 

Gambar 1 Ikan Kakap dan Kerapu Komoditas Ekspor Indonesia 

Menurut Dewi (2017) tingkat pemanfaatan sumber daya 

perikanan tersebut masih belum optimal, baik untuk pemenuhan 

konsumsi ikan dalam negeri maupun pemenuhan permintaan 

ekspor meskipun Indonesia merupakan Negara pengekspor ikan 

tetapi masih juga mengimpor ikan. Di lain pihak, pada musim 

panen di wilayah timur Indonesia sebagai gudang ikan masih 

tersedia banyak ikan, karena jumlah penduduk dan industri 

pengolahan ikan yang sedikit tidak mampu menyerap kelebihan 

tangkapan ikan. Kelebihan pasokan tangkapan ikan pada saat panen 

di wilayah timur Indonesia sering diikuti dengan rendahnya harga 

jual ikan.  
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Di lain pihak wilayah barat Indonesia dengan populasi 

penduduk yang besar dan industri pengolahan ikan yang lebih 

banyak masih membutuhkan pasokan ikan. Kelangkaan stok ikan 

yang diakibatkan faktor alam bersifat relatif dan musiman sehingga 

sudah dapat diketahui dan diantisipasi. Meskipun demikian ada 

pula perubahan alam yang belum dapat diantisipasi seperti 

pemanasan global yang makin meningkat. Selain faktor musim 

terdapat pula faktor tingginya biaya distribusi ikan dari wilayah 

timur ke wilayah barat atau ke Jawa. Tingginya biaya transportasi 

dari produsen penangkapan ikan di wilayah timur ke konsumen 

atau industri di wilayah barat berakibat tingginya harga ikan 

konsumsi dan mahalnya bahan baku untuk industri perikanan. Hal 

ini akan berdampak pada beralihnya konsumen dari konsumsi ikan 

ke bahan pangan lain dan ini dapat pula mengakibatkan 

berkurangnya produksi industri perikanan (pengolahan).  

Ekspor merupakan pengiriman dan penjualan barang-

barang maupun jasa yang diproduksi di dalam negeri ke luar 

negeri. Jumlah ekspor yang naik akan menyebabkan permintaan 

akan mata uang domestik naik dan nilai tukar rupiah menguat. 

Jumlah ekspor yang tinggi juga mengakibatkan tenaga kerja pada 

suatu negara terserap secara penuh sehingga pengangguran 

berkurang dan meningkatkan pendapatan perkapita negara sehingga 

daya beli meningkat (Sedyaningrum 2016). Menurut Asyaria 

(2019) besar kecilnya volume ekspor akan mempengaruhi nilai 

devisa negara yang didapatkan. Tingginya permintaan dunia dan 

harga komoditas di pasar internasional menopang peningkatan 

ekspor berbasis sumber daya alam (Bank Indonesia 2007). 

Pasar internasional, Indonesia merupakan salah satu 

eksportir produk perikanan utama dengan menempati posisi 

peringkat 12. Namun, selama periode 2005–2009 volume ekspor 

ikan konsumsi di Indonesia menunjukkan kecenderungan menurun 

yaitu sebesar 1,92% per tahun (Natalia 2012). Saat ini walaupun 
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Indonesia merupakan salah satu negara produsen ikan dunia dengan 

potensi produksi yang cukup besar, akan tetapi belum dapat 

memanfaatkan potensi pasar internasional yang ada, bahkan berada 

di bawah Thailand dan Vietnam, yang masing-masing menempati 

peringkat 3 dan 5 (Natalia 2012). Melihat dari permasalahan di atas 

mengenai menurunnya volume ekspor ikan konsumsi per tiap 

tahunnya maka dilakukanlah riset mengenai analisis faktor-faktor 

yang memepengaruhi ekspor ikan konsumsi dengan studi kasus di 

SKIPM KHP Cirebon. Menurut Subhechanis dan Soetjitpto (2010) 

mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor 

subsektor perikanan di Indonesia, faktor-faktor yang berpengaruh-

nya antara lain adalah GDP nominal Indonesia, populasi penduduk 

Indonesia, dan nilai tukat riil. Sedangkan menurut Pratiwi (2013) 

yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor 

udang di Indonesia faktor-faktor yang memiliki berpengaruh pada 

kegiatan ekspor adalah harga udang domestik, harga udang dunia, 

komsumsi, impor, GNP. 

Sebagai salah satu contohnya adalah Kota Cirebon, yang 

memiliki empat perusahaan eksportir komoditas hasil perikanan di 

antaranya adalah PT. Tonga Tiur Putra (PT. Putra Samudra), PD. 

Sambu, PD. Jaya Sakti dan PT. Timur Jaya Cemerlang dengan 

komoditas ekspor adalah rajungan dalam kaleng dan jenis-jenis 

ikan konsumsi baik pelagis maupun demersal dengan negara tujuan 

ekspor Amerika Serikat, Uni Eropa, Cina, Hongkong, Singapura 

dan Vietnam, dengan besarnya produksi yang di ekspor bisa 

mencapai 7.000 ton per tahun dengan nilai uang sekitar 

Rp685.000.000.000,00 jika diasumsikan rata-rata kurs rupiah 1$ 

US = Rp14.000,00. 

Berdasarkan hasil penelitian Hasanah et al. (2020), 

mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor ikan 

konsumsi (studi kasus SKIPM KHP Cirebon), maka didapatkan 

kesimpulan bahwa faktor-faktor yang diduga mempengaruhi ekspor 
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ikan konsumsi yaitu meliputi banyaknya jenis ikan yang diekspor, 

harga ikan konsumsi di dalam negeri bagi negara pengimpor, harga 

ikan konsumsi di luar negeri, banyaknya tujuan negara ekspor, dan 

nilai tukar mata uang USD terhadap rupiah dan didapatkan faktor 

yang paling berpengaruh signifikan terhadap ekspor ikan konsumsi 

yaitu banyaknya tujuan negara ekspor dengan nilai signifikan. 

Proses penanganan ikan untuk komoditas ekspor di PD.Sambu 

Kota Cirebon seperti pada gambar 2. 

 

Gambar 2. Proses Penanganan Ikan di PD.Sambu Kota Cirebon 

 

Untuk itu marilah kita selalu menjaga lautan kita agar tetap 

lestari  dan memberikan berkah yang berlimpah berupa kekayaan 

laut yang merupakan anugerah dari Allah SWT bagi bangsa 

Indonesia. 
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4. PUASA DAN RAHASIA KANDUNGAN 

NUTRISI IKAN 
 

Oleh: Dr. Dedi Supriadi, A.Pi., MM. 

 

 

 

 

ulan Ramadhan telah datang dan umat muslim seluruh 

dunia sedang menjalankan ibadah puasa. Puasa bulan 

Ramadhan adalah fardhu „ain bagi setiap orang Islam yang 

mukalaf baik laki-laki maupun perempuan. Menurut bahasa, puasa 

berasal dari bahasa Arab dari kata “shaum” yang berarti menahan 

diri dari segala sesuatu. Menurut istilah agama Islam Puasa berarti 

menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya selama satu 

hari mulai terbit fajar shodiq hingga terbenam matahari dengan 

syarat dan rukun tertentu (https://nublitar.or.id/pengertian-dan-

dasar-disyariatkan-puasa-risalah-ramadhan-1). Menjaga daya tahan 

tubuh merupakan salah satu kunci supaya puasa yang dijalani tetap 

dapat berjalan lancar. Selain itu di masa pandemi Covid-19 ini, 

menjaga daya tahan tubuh juga penting agar tidak terpapar virus 

berbahaya, di antaranya dengan mengkonsumsi menu makanan dari 

ikan. 

Ikan (pisces) merupakan salah satu potensi laut Indonesia 

yang cukup signifikan. Komoditas ikan sendiri disebutkan jauh hari 

hampir 1500 tahun yang lalu Allah SWT dalam Al-Qur‟an Surat 

An-Nahl ayat 14 berfirman “Dan Dialah Allah yang menundukkan 

lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging 

yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu 

B 
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perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar 

padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-

Nya, dan supaya kamu bersyukur.” Sungguh istimewa kalau kita 

bicara tentang ikan (pisces), betapa tidak ikan juga bersifat 

universal, adalah sebagai suatu komoditas yang dapat diterima oleh 

seluruh bangsa, ras, suku, agama dan golongan apapun di seluruh 

dunia serta dapat dikonsumsi oleh semua kelompok umur. Ikan 

konsumsi adalah semua sumber daya ikan yang ada di air tawar 

atau laut yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Ikan konsumsi 

dapat diartikan semua hayati kelautan dan air tawar yang 

mengandung protein tinggi. 

Indonesia mempunyai keanekaragaman jenis ikan yang 

meliputi sekitar 8.500 jenis dari sekitar 20.000 jenis ikan yang ada 

di dunia (Bappenas 1993). Berdasarkan ketentuan perikanan 

Undang-Undang No. 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah 

menjadi Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan 

yang mana semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan 

san pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari 

praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran 

dalam suatu sistem bisnis perikanan. Lebih lanjut menurut 

Suhaerah (2015) pisces atau ikan merupakan kelompok besar 

hewan bertulang belakang (vertebrata) yang jumlahnya mencapai 

dua kali lipat dari spesies burung dan melebihi tiga kali lipat dari 

reptilia dan amphibia serta tidak kurang dari tujuh kali lipat 

mamalia. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa definisi ikan 

merupakan semua jenis organisme yang termasuk kelas pisces 

yang hidupnya berada di lingkungan perairan laut serta jumlahnya 

yang begitu banyak dibandingkan jenis organisme lainnya. 

Ikan konsumsi adalah semua sumber daya ikan yang ada di 

air tawar atau laut yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Ikan 

konsumsi dapat diartikan semua hayati kelautan dan air tawar yang 

mengandung protein tinggi dan mempunyai arti penting bagi 
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kepentingan perekonomian (Marimin 2010). Ikan konsumsi 

digolongkan berdasarkan hasil upaya perolehan dan tempat 

habitat. Ikan konsumsi berdasarkan upaya perolehan yaitu ikan 

hasil penangkapan dan ikan hasil budidaya. Ikan konsumsi 

digolongkan berdasarkan habitatnya dikenal dalam tiga golongan, 

yaitu ikan yang hidup di perairan laut, ikan yang hidup di perairan  

darat dan ikan yang mengalami migrasi (Anjarsari 2010). Ikan 

yang terdapat di perairan Indonesia terdiri dari berbagai macam 

jenis dan keunggulannya. Ikan tuna, kakap, ikan pedang, ikan mas, 

mujair adalah beberapa nama ikan yang sering dikonsumsi 

masyarakat. Besarnya jumlah ikan yang ada di perairan Indonesia 

menjadikannya sebagai salah satu komoditas ekspor yang sangat 

diandalkan dalam meningkatkan devisa negara, memperluas pasar 

bagi produk Indonesia, dan memperluas lapangan pekerjaan 

(Kementerian Perdagangan 2013).  

Ikan merupakan salah satu bahan pangan yang cukup 

mudah di dapatkan di Indonesia. Mengingat potensi laut Indonesia 

yang sedemikian luas, ditambah lagi sumber air tawar yang cukup 

banyak untuk pengembangan perikanan darat, oleh karena itu ikan 

merupakan bahan pangan yang cukup penting bagi ketersediaan 

pangan di Indonesia. Kebijakan peningkatan produksi perikanan 

sangat berkaitan dengan ketersediaan ikan yang pada akhirnya akan 

mendukung sistem ketahanan pangan dimana komponen ini terdiri 

dari subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi (KKP, 2011). 

Ketersediaan ikan di Indonesia sangat tinggi dan harganya relatif 

murah. Teknologi makanan untuk mengolah ikan juga cukup 

canggih. Namun, konsumsi ikan secara nasional di Indonesia masih 

lebih rendah bila dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura. 

Konsumsi ikan di Malaysia mencapai 56,1 kg kapita/tahun dan 

Singapura mencapai 48,9 kg kapita/tahun. Dimana jumlah tersebut 

jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan anjuran konsumsi 
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nasional di Indonesia seperti yang dikutip dari harian Balipost yaitu 

33,14 kg kapita/tahun (Dewi et al.2018). 

 Ikan adalah sumber protein hewani kelas dua setelah 

daging, susu dan telur. Kajian mutakhir menempatkan ikan dan 

berbagai hasil laut sebagai sumber vitamin dan mineral esensial 

yang amat kaya. Ikan merupakan produk laut yang mengandung 

asam lemak rantai panjang: omega‐3 (DHA) yang kurang dimiliki 

bahkan tidak dimiliki produk daratan (hewani dan nabati) dan 

omega‐6, yang berperan amat bermakna dalam pertumbuhan dan 

kesehatan (Wahyuni, 2001). Protein berarti “pertama atau utama” 

merupakan makromolekul yang paling berlimpah di dalam sel dan 

menyusun lebih dari setengah berat kering pada hampir semua 

organisme. Asam amino, unit struktur protein, dan peptida 

sederhana, yang terdiri dari beberapa asam amino yang 

digabungkan oleh ikatan peptida. Struktur protein yang terdiri dari 

polipeptida yang mempunyai rantai yang amat panjang, tersusun 

atas banyak unit asam amino (Lehninger, 1982). Protein merupakan 

suatu zat makanan yang amat penting bagi tubuh karena zat ini di 

samping berfungsi sebagai bahan bakar dalam tubuh juga berfungsi 

sebagai zat pembangun dan pengatur. Protein adalah sumber asam-

asam amino yang mengandung unsur-unsur C, H, O dan N yang 

tidak memiliki oleh lemak atau karbohidrat (Winarno, 2004). 

dibandingkan dengan sumber protein lain. Ikan juga dapat 

digunakan sebagai bahan-bahan obat-obatan, pakan ternak, dan 

lainya. Kandungan kimia, ukuran, dan nilai gizinya tergantung 

pada jenis, umur kelamin, tingkat kematangan, dan kondisi 

tempatnya (Adawyah, 2007). Hasil perikanan merupakan sumber 

daya alam yang sangat besar manfaatnya untuk kehidupan manusia. 

Manfaat tersebut di antaranya sebagai sumber energi, membantu 

pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh, memperkuat daya tahan 

tubuh, juga memperlancar proses fisiologis dalam tubuh. Ikan 

merupakan salah satu sumber protein yang sangat dibutuhkan oleh 
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manusia, karena kandungan proteinnya tinggi, mengandung asam 

amino esensial yang diperlukan oleh tubuh, di samping itu, nilai 

biologisnya mencapai 90%, dengan jaringan pengikat sedikit 

sehingga mudah dicerna. Hal penting adalah harganya jauh lebih 

murah. 

Jadi salah satu kunci supaya kuat menjalankan puasa 

Ramadhan adalah pilihan makanan bernutrisi yang Anda santap 

saat sahur. Maka cobalah dapatkan manfaat makan ikan yang luar 

biasa. Biasanya bangun sahur saat menjalankan ibadah puasa untuk 

beberapa orang terhitung hal yang sulit. Selain malas karena harus 

bangun sebelum subuh, kesulitan lainnya adalah dalam memilih 

menu yang akan disantap pada saat sahur. Saking bingungnya, 

terkadang banyak orang memilih makanan yang tidak sehat saat 

sahur dan justru tidak menguntungkan ketika satu harian 

menjalankan puasa. Sementara itu, puasa biasanya identik dengan 

badan lemas. Perlunya menu makanan yang sehat saat sahur 

sebenarnya akan sangat menentukan ibadah puasa selama satu hari 

penuh. Jika makanan yang Anda konsumsi sehat dan mengandung 

banyak nutrisi, itu akan membantu. Jika tidak, itu akan sangat 

memengaruhi kondisi Anda di antaranya badan lemas merupakan 

salah satu kondisi yang sering terjadi saat puasa. Ada banyak faktor 

yang memicu keluhan tersebut, salah satunya yaitu asupan 

makanan yang minim nutrisi. Maka salah satu pilihannya agar 

tubuh tetap bertenaga saat puasa, mengonsumsi ikan saat sahur 

dapat menjadi solusi tepat, mengingat ikan kaya akan protein. 

Protein yang tinggi pada ikan dapat membantu tubuh meregenerasi 

sel-sel yang rusak dan menjaga massa otot tubuh 

(https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3627047). 

Banyak manusia mulai sadar bahwa ada hubungan antara 

makanan dan kesehatan. Manusia telah mengetahui bahwa ikan 

merupakan hewan yang mempunyai nutrisi tinggi dan dikenal 

sebagai sumber protein,lemak dengan omega-3 yang bermanfaat 
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untuk menurunkan risiko cardiovascular disease (CvD), mineral, 

dan lain-lain (Kadam and Prabhasankar, 2010). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa konsumsi ikan dapat melindungi manusia dari 

penyakit yang disebabkan karena perubahan gaya hidup di banyak 

negara industri di dunia (Larsen et al. 2011). Ikan diketahui sangat 

bermanfaat bagi ibu-ibu hamil dan bayi dalam kandungan. Makan 

ikan 2–3 kali dalam seminggu dapat menjaga kesehatan anak-anak 

dan wanita serta keluarga secara keseluruhan. Ikan memberi 

kontribusi terhadap 180 kcal per orang per hari bagi energi dalam 

makanan (Venugopal, 2010; dalam Susanto dan Fahmi.2012). 

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa dengan mengkonsumsi 

ikan bermanfaat bagi kesehatan dan penurunan risiko penyakit 

jantung koroner, diabetes, Kesehatan anak, ibu hamil, artritis, 

kanker dan lain-lain (Larsen et al.2011; Patel et al., 2009; Rosell et. 

al., 2009, Szymanski et. al. 2010). Konsumsi ikan 1–2 kali per 

minggu, khususnya ikan yang mengandung EPA dan DHA yang 

tinggi dapat mereduksi risiko penyakit jantung hingga 36 % (de 

Liris et al. 2009 dalam Susanto dan Fahmi, 2012). Data dari 

European Prospective Investigation of Cancer (EPIC) menunjukkan 

bahwa orang-orang Inggris yang mengkonsumsi ikan berdaging 

putih dan oily fish dapat mereduksi risiko penyakit diabetes (Patel 

et al., 2009). Peningkatan konsumsi EPA dan DHA juga dapat 

mereduksi dan mencegah beberapa penyakit antara lain arthritis, 

inflamasi, kanker, dan kondisi psikologis (Larsen et al.2011). 

Menjaga daya tahan tubuh merupakan salah satu kunci 

supaya puasa yang dijalani tetap dapat berjalan lancar. Salah satu 

cara yang bisa dilakukan untuk menjaga daya tahan tubuh adalah 

dengan memperhatikan pola makan. Mengonsumsi makanan yang 

kaya akan protein bisa membuat daya tahan tubuh terjaga. Protein 

bisa bantu memperbaiki jaringan tubuh serta melawan infeksi 

akibat virus dan bakteri. Selain itu, protein juga berperan sebagai 

pembangkit antibodi. Kurangnya asupan protein bisa menyebabkan 

https://www.detik.com/tag/puasa
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gejala kelelahan. Apabila kita selama berpuasa, ketika tubuh 

kekurangan energi, cadangan energi seperti glukosa dalam otot, 

hati, serta lemak tubuh akan digunakan untuk menghasilkan energi. 

Jika sumber energi tersebut tidak cukup, barulah cadangan protein 

dalam otot akan dipecah untuk membentuk energi. Selain kaya 

akan kandungan protein, ikan juga tinggi kandungan omega 3. 

Kandungan nutrisi tersebut telah terbukti dapat bermanfaat bagi 

tubuh, di antaranya mengurangi reaksi peradangan, membantu 

perkembangan otak anak, menurunkan kadar kolesterol jahat, serta 

mencegah penyakit jantung. Selain itu, omega-3 punya tugas 

penting dalam meningkatkan daya tahan tubuh Anda selama puasa. 

Pada akhirnya, tubuh Anda tidak akan mudah lemas dan sakit 

ketika menjalankan ibadah puasa selama bulan suci Ramadhan. 

Salah satu sumber gizi yang dapat meningkatkan sistem kekebalan 

tubuh manusia untuk mencegah masuknya virus adalah ikan. Ikan 

mengandung vitamin A, B kompleks, C, D, E, mineral seperti 

salinium, zat besi, zinc. Kadar lemak yang cukup tinggi, atau biasa 

disebut fatty fish yang memiliki kandungan asam lemak omega-3 

(EPA dan DHA) yang tinggi (http://news.unair.ac.id/2020/05/09). 

Asam lemak omega-3 pada ikan seperti ikan tuna, tengiri, sardines, 

belut, bandeng, patin, dan ikan salmon, dapat mengontrol rasa lapar 

dalam tubuh. Ketika hormon leptin terekspresi dalam tubuh kita, 

maka hormon ghrelin yang memacu kita merasa lapar, dapat 

ditekan ekspresinya ketika hormon leptin mulai terekspresi di 

dalam tubuh, sehingga makan ikan ketika waktu berbuka puasa 

maupun sahur dapat membantu regulasi hormon leptin dan ghrelin 

dalam tubuh manusia. Hormon leptin merupakan hormon yang 

disekresi oleh kelenjar adiposa yang mengontrol rasa lapar dengan 

cara mencegah rasa lapar yang berlebihan. Asam lemak omega-3 

dapat memacu ekspresi hormon leptin pada tubuh, sehingga bisa 

menekan rasa lapar ketika berpuasa. 
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Meskipun diolah dengan beberapa proses pengolahan 

seperti perebusan, penggorengan, pengovenan, dan pengukusan, 

asam lemak omega-3 dapat bertahan terhadap suhu tinggi hingga 

180
o
C. Tentunya kita masih dapat memanfaatkan efek dari asam 

lemak omega-3 terhadap rasa lapar dari ikan goreng, penyetan, 

semur ikan, maupun ikan kaleng. Vitamin-vitamin pada ikan tidak 

tahan panas, namun pada asam lemak tidak. Secara umum, manusia 

memerlukan unsur makro nutrien seperti protein, lemak, dan 

karbohidrat. Selain itu, manusia masih membutuhkan karbohidrat, 

nasi, jagung, dan sayur-sayuran. Mengonsumsi olahan ikan, lebih 

baik lagi apabila didampingi dengan berbagai macam sayuran, 

buah-buahan, biji-bijian seperti nasi ataupun jagung. Hal itu agar 

kebutuhan nutrisi tercukupi. Terlepas dari itu semua mengingatkan 

kepada konsumen untuk lebih cerdas memilih kualitas ikan yang 

bagus, yaitu dengan cara mengetahui lingkungan pemeliharaan ikan 

tersebut. Jangan sampai ikan-ikan diambil dari lingkungan yang 

berasal dari lingkungan yang terpapar polusi yang tinggi seperti 

logam berat dan bakteri merugikan. Sementara itu berdasarkan 

informasi dari Direktur Logistik Direktorat Jenderal Pengelolaan 

Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa 

berdasarkan analisis data tahun 2020 dan prognosa 2021, 

kebutuhan ikan selama April–Mei 2021 mencapai 2.522.500 ton. 

Sementara prognosa ketersediaan ikan sebesar 2.696.000 ton 

(https://www.antaranews.com/berita/2097626/kkp). Jadi, marilah 

selama bulan Ramadhan ini perbanyak konsumsi menu makanan 

sahur dan berbuka puasa dengan varian masakan dari ikan,  dengan 

tetap memperhatikan tingkat kesegaran ikan, kemasan yang 

higienis dan tentunya pada kemampuan daya beli berdasarkan 

komoditas ikan yang menjadi pilihan kita.  
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5. MENGENAL PERIKANAN TUNA DI 

PELABUHAN PERIKANAN SAMUDRA (PPS) 

BUNGUS, PADANG, SUMATRA BARAT 
 

Oleh: Harisjon,S.Pi.,M.Si 

 

 

 

 

umatra Barat merupakan salah satu wilayah perairan yang 

berhubungan langsung dengan Samudra Hindia dan 

merupakan salah satu pemasok ikan tuna di Indonesia 

dengan produksi yang baik. Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) 

Bungus sebagai satu-satunya pelabuhan perikanan tipe A di Pulau 

Sumatra saat ini, diproyeksikan dan diharapkan dapat menjadi 

sentra perikanan tangkap terutama di pesisir barat Pulau Sumatra. 

Melalui fungsinya sebagai Pelabuhan perikanan diharapkan dapat 

membangkitkan dan mendorong pertumbuhan sektor lainnya secara 

terintegritas (multiplier effect) di kawasan barat Sumatra (PPS 

Bungus, 2006). Berdasarkan data DKP Sumbar (2006), hingga 

tahun 2006 potensi perikanan tangkap di pesisir barat Sumatra yang 

telah dimanfaatkan baru sebesar 35% dari total potensi yang ada. 

Besarnya potensi perikanan tangkap tersebut memungkinkan untuk 

berkembangnya berbagai usaha yang terkait dengan industri 

perikanan tangkap di PPS Bungus, seperti usaha perikanan tuna 

long line, usaha perikanan purse seine, pabrik es dan cold storage, 

dock yard dan unit pengolahan berupa pengalengan, pengeringan, 

tepung ikan serta berbagai usaha penunjang lainnya seperti usaha 

perlatan/perbekalan melaut dan sebagainya. 

S 
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 Pelabuhan perikanan menjadi pusat perpaduan antara 

aktivitas penangkapan ikan di laut dan aktivitas pendistribusian ke 

daerah konsumen (Lubis, 2012). Pelabuhan perikanan juga menjadi 

suatu gambaran untuk melihat kemajuan pada sektor perikanan di 

suatu daerah karena menjadi pintu gerbang dari kegiatan perikanan, 

apabila suatu pelabuhan perikanan berjalan dengan efektif dan 

efisien maka hampir dapat dipastikan bahwa sektor perikanannya 

berjalan dengan baik (Martunis, 2014). 

 

A. Definisi Pelabuhan Perikanan 

Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 

Perikanan, bahwa pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri 

atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu 

sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis 

perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan 

bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi 

dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang 

perikanan. Secara teknis pelabuhan perikanan adalah salah satu 

bagian ilmu bangunan maritim, dimana dimungkinkan kapal-kapal 

berlabuh atau bersandar kemudian dilakukan bongkar muat 

(Kramadibrata, 2002). Lebih lanjut disampaikan bahwa pelabuhan 

perikanan adalah pelabuhan yang digunakan untuk berlabuhnya 

kapal-kapal pengangkap ikan serta menjadi tempat distribusi 

maupun pasar ikan. Pelabuhan perikanan dapat diartikan sebagai 

suatu paduan dari wilayah perairan, wilayah daratan dan sarana-

sarana yang ada di basis pengangkapan baik alamiah maupun 

buatan, dan merupakan pusat pengembangan ekonomi perikanan 

baik dilihat dari aspek produksi, pengolahan maupun pemasarannya 

(Lubis, 2012). 

Pelabuhan perikanan adalah daratan perairan yang terlindung 

terhadap gelombang yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut, 

meliputi dermaga dimana kapal dapat bertambat untuk bongkar 
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muat barang, gudang laut (transito) dan tempat-tempat penyimpan-

an dimana kapal membongkar muatannya, dan gudang-gudang 

dimana barang-barang dapat disimpan dalam waktu yang lebih 

lama selama menunggu pengiriman ke daerah tujuan atau 

pengapalan (Triatmodjo, 1996). 

Pelabuhan perikanan memberikan kontribusi untuk me-

ningkatkan produksi ikan, pemasukan devisa, membuka lapangan 

kerja dan peningkatan pendapatan pemerintah lokal. Selain itu 

pelabuhan perikanan juga mempunyai peranan penting dengan 

segala fasilitasnya sebagai penunjang dalam pemanfaatan produksi 

pascapanen antara lain mencakup 3 (tiga) aspek yaitu (Lubis, 

2012): 

(1) Menunjang pembangunan ekonomi nasional maupun regional. 

(2) Pembangunan industri baik hulu maupun hilir. 

(3) Pembangunan masyarakat perikanan di sekitar pelabuhan 

perikanan sehingga menjadi lebih kreatif dan dinamis. 

Adapun fungsi dari pelabuhan perikanan adalah sebagai berikut: 

(1) Sebagai pusat pengembangan masyarakat nelayan dan 

ekonomi perikanan. 

(2) Tempat berlabuhnya kapal perikanan. 

(3) Tempat pendaratan ikan hasil tangkapan. 

(4) Tempat untuk memperlancar kegiatan-kegiatan kapal 

perikanan. 

(5) Pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan. 

(6) Pusat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan. 

(7) Serta pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data.  

Berdasarkan fungsinya tersebut, maka pelabuhan perikanan 

memegang peranan penting sebagai tempat penampungan produksi 

perikanan dan pusat penjualan, proses mekanisme pengaturan harga 

agar tidak merugikan nelayan serta memperlancar pemasaran, 



76  SINERGITAS MEMBANGUN SEKTOR PERIKANAN DAN KELAUTAN YANG 

BERKELANJUTAN 

 

langkah untuk mengetahui kemampuan pedagang dan aktivitas 

pemasaran, pusat penyediaan bahan makanan sumber protein 

hewani secara kontinyu bagi masyarakat pusat kehidupan 

masyarakat nelayan, pusat aktivitas industri perikanan, langkah 

untuk menstabilkan kehidupan masyarakat dan pembangunan 

nasional. 

 

B. Klasifikasi Pelabuhan Perikanan 

Berdasarkan lokasi pelabuhan perikanan, pelabuhan dapat 

diklasifikasi  menjadi (Direktorat Jenderal Perikanan, 1994): 

(1) Pelabuhan teluk, adalah tempat berlabuhnya kapal yang 

dilindungi oleh pulau. Agar dapat digunakan sebagai tempat 

berlabuh, di perlukan dasar perairan yang dapat menahan 

jangkar kapal. Dasar perairan yang memenuhi syarat sperti ini 

adalah lumpur padat, tanah liat dan pasir, sedangkan lumpur 

lembek atau batu masif yang licin tidak memenuhi syarat. 

(2) Pelabuhan luar, adalah jenis pelabuhan yang langsung 

berhadapan dengan perairan bebas. Pelabuhan yang demikian 

akan menghadapi hempasan gelombang secara langsung. 

(3) Pelabuhan muara, adalah pelabuhan yang merupakan gerbang 

ke luar masuk kapal dan muara tersebut cukup besar sehingga 

kapal dapat bersilang dengan aman. 

(4) Pelabuhan dalam, adalah pelabuhan yang letaknya tidak 

berhadapan langsung dengan perairan bebas. 

(5) Pelabuhan pantai pasir, adalah pelabuhan yang dasar 

perairannya terdiri dari pantai pasir dan pecahan batu karang, 

bahan ini berasal dari erosi pantai atau di bawah arus pantai. 

(6) Pelabuhan sungai bagian hilir, adalah pelabuhan yang 

batasnya ada di tempat yang mendapatkan pengaruh gerakan 

pasang surut. 
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(7) Pelabuhan sungi bagian hulu, adalah pelabuhan yang letaknya 

di sungai yang dalam dan lebar sehingga kapal dapat masuk 

sampai ke hulu. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Nomor: PER. 08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan, 

Pelabuhan Perikanan diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas, yaitu: 

(1) Pelabuhan perikanan kelas A, yang selanjutnya disebut 

Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS); 

(2) Pelabuhan perikanan kelas B, yang selanjutnya disebut 

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) 

(3) Pelabuhan perikanan kelas C, yang selanjutnya disebut 

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) 

(4) Pelabuhan perikanan kelas D, yang selanjutnya disebut 

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). 

Pelabuhan tersebut dikategorikan menurut kapasitas dan 

kemampuan masing-masing pelabuhan untuk menangani kapal 

yang datang dan pergi serta letak dan posisi pelabuhan seperti pada 

tabel 1. 

Tabel 1 Karakteristik Kelas Pelabuhan PPS, PPN, PPP, dan PPI 

No 

Kriteria 

Pelabuhan 

Perikanan 

 

PPS PPN PPP PPI 

1. 

Daerah 

operasional 

kapal ikan yang 

dilayani 

Wilayah perairan 

Indonesia, Zona 

Ekonomi 

Eksklusif (ZEEI) 

dan laut lepas 

Wilayah perairan 

Indonesia, dan 

Zona Ekonomi 

Eksklusif (ZEEI) 

Wilayah 

perairan 

Indonesia 

Wilayah 

perairan 

Indonesia 

2 

Fasilitas 

tambat/labuh 

kapal 

>60 GT >30 GT >10 GT >5 GT 

3 

Panjang 

dermaga dan 

kedalaman 

kolam 

>300 m dan >3 m >150 m dan>3 m 
>100 m 

dan>2 m 

>50 m dan 

>1 m 
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4 

Kapasitas 

menampung 

kapal 

>6000 GT 

(ekivalen dengan 

100 buah kapal 

berukuran 60 GT) 

>2250 GT 

(ekivalen dengan 

75 buah kapal 

berukuran 30 GT) 

>300 GT 

(ekivalen 

dengan 30 

buah kapal 

berukuran 

10 GT) 

>75 GT 

(ekivalen 

dengan 15 

buah kapal 

berukuran 5 

GT) 

5 
Volume ikan 

yang didaratkan 

Rata-rata 50 

ton/hari 

Rata-rata 30 

ton/hari 

Rata-rata 5 

ton/hari 

Rata-rata 2 

ton/hari 

6 Ekspor ikan Ya Ya Tidak Tidak 

7 Luas lahan >20 Ha >10 Ha >5 Ha >1 Ha 

8 

Fasilitas 

pembinaan 

mutu hasil 

perikanan 

Ada Ada/Tidak Tidak Tidak 

9 

Tata ruang 

(zonasi) 

pengolahan/pen

gembangan 

industri 

perikanan 

Ada Ada Ada Tidak 

  Sumber: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 

PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan, 2012 

 

C. Fasilitas Pelabuhan Perikanan 

Pelabuhan harus dapat berfungsi dengan baik dalam memberi 

pelayanan dan melindungi kapal yang berlabuh dan beraktivitas di 

areal pelabuhan. Agar dapat memenuhi fungsinya pelabuhan perlu 

dilengkapi dengan berbagi fasilitas baik pokok (basic facilties) 

maupun fasilitas fungsional (functional facilities), (Direktorat 

Jenderal Perikanan, 1994). 

Menurut Direktorat Jenderal Perikanan (1994), tujuan dari 

penyediaan fasilitas pelabuhan dimaksudkan agar dapat me-

nampung kegiatan perikanan sebagai berikut: 

(1) Arus kapal-kapal perikanan yang ke luar masuk pelabuhan.  

(2) Arus ikan yang didaratkan, disimpan, diproses, dan dipasarkan 

domestik atau ekspor. 

(3) Arus manusia (nelayan, pedagang, dan karyawan/pegawai). 
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(4) Arus alat traspotasi di darat (roda 2/3/4) yang ke luar masuk 

pelabuhan. 

Beberapa fasilitas yang terdapat di Pelabuhan Perikanan (PP) 

atau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) umumnya terdiri dari 

fasilitas pokok dan fasilitas fungsional. 

 

1. Fasilitas Pokok 

Fasilitas pokok adalah fasilitas yang diperlukan untuk 

kepentingan aspek keselamatan pelayanan dan juga tempat 

berlabuh, bertambat serta bongkar muat. Fasilitas pokok yang harus 

dimiliki oleh pelabuhan perikanan terdiri dari: dermaga, kolam 

pelabuhan, jalan di komplek pelabuhan, jaringan drainase dan areal 

daratan pelabuhan (Direktorat Jenderal Perikanan, 1994). 

(1) Dermaga 

Dermaga adalah suatu bangunan kelautan yang berfungsi 

sebagai tempat labuh dan bertambatnya kapal, bongkar muat hasil 

tangkapan dan mengisi bahan perbekalan untuk keperluan 

menangkap ikan di laut (Lubis, 2012). Dalam operasionalnya 

dermaga perlu pemeliharaan secara cermat, terutama dermaga yang 

terbuat dari kayu, agar kerusakan yang lebih berat dapat 

dihindarkan. Untuk melindungi dermaga akibat benturan kapal 

sewaktu kapal merapat dermaga harus dilengkapi dengan fender. 

Upaya agar kapal tidak hanyut dan perpindah tempat akibat arus 

maupun gelombang perlu disediakan sarana untuk tambat labuh 

pada kapal seperti tiang tambat, pelampung tambat, dan sebagainya 

(Direktorat Jenderal Perikanan, 1994) 

(2) Kolam Pelabuhan  

Kolam pelabuhan adalah bagian air yang menampung 

kegiatan kapal perikanan untuk bongkar maut, berlabuh, mengisi 

perbekalan dan memutar kapal. Meskipun batas lokasi kolam 

pelabuhan sulit ditentukan secara tepat, biasanya dibatasi oleh 
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daratan, penahan gelombang atau batas administratif pelabuhan 

(Direktorat Jenderal Perikanan, 1981). 

Menurut Kramadibrata (1985), fungsi kolam pelabuhan 

adalah sebagai: 

(a) Alur pelayaran, merupakan pintu masuk kolam pelabuhan 

sampai ke dermaga (navigational channels). 

(b) Kolam putar yaitu daerah perairan untuk berputarnya kapal 

(lurning basing). Kolam putar mempunyai diameter tempat 

putar (lurning circle) yang setara dengan dua kali panjang 

kapal bagi yang menggunakan kapal tunda dan 3 atau 5 kali 

panjang kapal untuk yang tanpa tunda. 

Menurut Elfandi (1994), persyaratan yang harus dipenuhi 

untuk sebuah kolam pelabuhan yaitu: 

(a) Cukup luas sehingga dapat menampung semua kapal berlabuh 

dan masih dapat bergerak dengan bebas. 

(b) Cukup lebar sehingga kapal dapat berputar dengan bebas. 

(c) Cukup dalam sehingga kapal terbesar masih bisa masuk di 

dalam kolam pelabuhan pada saat air surut.  

(d) Terlindung dari angin, gelombang dan arus yang berbahaya. 

(3)  Daratan Pelabuhan 

Menurut Direktorat Jenderal Perikanan (1994), daratan 

yang merupakan bagian dari pelabuhan perikanan agar dalam 

perencanaannya dapat memperhitungkan ketinggian tertentu 

supaya tidak terendam pada saat air pasang atau disapu oleh 

gelombang. Ketinggian sangat perlu diperhatikan untuk perencana-

an drainase. Tinggi daratan pelabuhan sekurang-kurangnya 50 cm 

di atas HWS (Hing water surface), sedangkan dermaga dan 

pinggiran lainnya 50–70 cm di atas HWS tergantung pada tinggi 

gelombang di kolam pelabuhan tersebut. 
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2. Fasilitas Fungsional 

Fasilitas fungsional adalah fasilitas yang digunakan untuk 

keperluan pendayagunakan pelabuhan yang menambah nilai guna 

segala kegiatan kerja di areal pelabuhan sehingga maanfaat dan 

kegiatan pelabuhan yang optimal dapat dicapai. Menurut Lubis 

(2012), fasilitas fungsional dapat dikelompokkan menjadi empat 

bagian berdasarkan fungsinya yaitu: 

(1) Untuk penanganan hasil tangkapan dan pemasarannya dan 

pengolahan hasil tangkapan ikan, pabrik es, gudang es, 

refrigrasi/fasilitas pendingin dan gedung-gedung pemasaran. 

(2) Untuk pemeliharaan dan perbaikan armada dan alat 

penangkapan ikan, ruang mesin, tempat penjemuran alat 

penangkap ikan, bengkel, slipways dan gudang jaring. 

(3) Untuk perbekalan yang terdiri dari: tangki dan instalasi air 

minum serta BBM 

(4) Untuk komunikasi yang terdiri dari: stasiun jaringan telepon, 

radio SSB. 

Menurut Direktorat Jenderal Perikanan (1981), letak 

gedung pelelangan ikan harus berdekatan dengan dermaga dan 

terminal parkir. Lebar pelataran lantai gedung antara 4–8 meter dan 

kendaraan pengangkut sedapat mungkin dapat menempel pada 

natai pelelangan. 

Menurut Elfendi (1994), ruang untuk aktivitas lelang yang 

ada maka gedung pelelangan ikan terbagi menjadi 3 zone yaitu:  

(1) Sortir atau persiapan lelang 

(2) Pelelangan ikan 

(3) Serta pengepakan.  

Perbandingan luas antarbagian sortir, bagian pelelangan dan bagian 

pengepakan adalah antara 1:2:1. 
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D. Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Bungus 

Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Bungus terletak di 

Kecamatan Bungus, Teluk Kabung, Kota Padang. Secara geografis, 

PPS Bungus berada pada koordinat 010–02‟–15” LS dan 1.000–

23‟–34” BT (PPS Bungus, 2006). Keadaan cuaca di sekitar PPS 

Bungus secara umum sama dengan cuaca daerah yang dilalui oleh 

ekuator lainnya, yaitu angin yang bergerak dengan kecepatan 

teratur dan curah hujan serta jumlah hari hujan yang tinggi. Kondisi 

perairan di pelabuhan ini pun cukup tenang karena terlindung oleh 

gugusan Kepulauan Mentawai. PPS Bungus memiliki areal tanah 

seluas 14 ha dan kolam pelabuhan seluas 7,5 ha. Jarak lokasi 

pelabuhan ini dengan pusat Kota Padang adalah sejauh 16 km dan 

jarak menuju bandar udara Minangkabau sejauh 30 km yang 

terhubung oleh jalan arteri Padang Bypass. Kondisi jalan dari dan 

menuju lokasi pelabuhan cukup baik (sudah beraspal) sehingga 

mudah dijangkau oleh sarana transportasi yang ada. Jenis-jenis 

angkutan umum yang tersedia di antaranya mobil angkutan kota, 

sepeda motor dan becak. Keberadaan PPS Bungus telah dapat 

dirasakan manfaatnya oleh segenap pengguna jasa di pelabuhan, 

terutama masyarakat nelayan dan pengusaha perikanan, namun 

sampai sekarang tingkat pemanfaatannya belum optimal (Luthfi, 

2005). 

Pembangunan PPS Bungus berawal dari proyek 

Pembangunan dan Pengembangan Perikanan Sumatra atau lebih 

dikenal dengan nama Sumatra Fisheries Development Project 

(SFDP). Pembangunan ini dimulai sejak tahun 1981 dan selesai 

tahun 1989 dengan sumber dana dari pinjaman Bank Pembangunan 

Asia (ADB Loan 474-INO) sebesar US$ 9.3 juta dan dana 

pendamping setiap tahun anggaran dari APBN. Pada periode ini 

SFDP telah berhasil membangun beberapa fasilitas pokok, fasilitas 

fungsional dan fasilitas penunjang. Pada tahun 1991, status 

pelabuhan ini menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) 
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Bungus (PPS Bungus, 2006). Perkembangan selanjutnya terhitung 

mulai tanggal 1 Mei 2001, PPN Bungus ditingkatkan statusnya 

menjadi Pelabuhan Perikanan tipe A dengan klasifikasi Pelabuhan 

Perikanan Samudra (PPS) Bungus berdasarkan SK. Menteri 

Kelautan dan Perikanan Nomor: 26/I/MEN/2001 (Vide Persetujuan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

86/M.PAN/4/2001 tanggal 4 April 2001) (Atharis, 2007). 

E. Perikanan Tuna 

Sumber daya tuna merupakan salah satu dari beberapa 

sumber daya potensial yang sudah terbukti besar sumbangannya 

bagi perekonomian perikanan nasional. Produksi tuna di perairan 

Indonesia pada tahun 2008 adalah sebesar 912.847 ton yang terdiri 

dari Tunas, Skipjack tunas dan Eastern little tunas (Data Statistik 

Perikanan, 2009), walaupun secara nasional pemanfaatannya tidak 

merata di seluruh perairan Indonesia. Sumber daya tuna cukup 

menyebar di perairan Indonesia, dari barat hingga ke timur dan 

lebih banyak menyebar di perairan bebas. Oleh karena itu, tidak 

banyak nelayan tradisional yang turut memanfaatkan sumber daya 

ini. Pemanfaatan sumber daya tuna lebih banyak dilakukan oleh 

perusahaan skala menengah ke atas, karena memerlukan investasi 

yang besar. Tuna menyebar luas di seluruh perairan tropis dan 

subtropis. Di Samudra Hindia dan Samudra Atantik, tuna menyebar 

di antara 40° LU dan 40° LS (Collete dan Naven 1983 dalam 

Julianingsih 2004). Khususnya di Indoneia, tuna hampir didapatkan 

menyebar di seluruh perairan Indonesia. Di Indonesia bagian barat 

meliputi Samudra Hindia di sepanjang pantai utara dan timur Aceh, 

pantai barat Sumatra, selatan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Di 

perairan Indonesia bagian timur meliputi laut Banda Flores, 

Halmahera, Maluku, Sulawesi, perairan Pasifik di sebelah utara 

Papua dan selat Malaka. Salah satu faktor yang menyebabkan 

penyebarannya dapat meliputi skala ruang (wilayah geografis) yang 

cukup luas, termasuk di antaranya beberapa spesies yang dapat 
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menyebar dan bermigrasi lintas samudra. Tuna merupakan jenis 

ikan pelagis besar yang memiliki khas sebagai perenang cepat dan 

peruaya jauh. Bentuknya menyerupai cerutu dan memanjang. Ikan 

tuna tergolong jenis ikan yang aktif dan umumnya menyebar di 

perairan oceanik hingga perairan dekat pantai.  

 

1. IkanTuna 

Ikan tuna termasuk dalam keluarga Scrombidae, tubuh 

seperti cerutu, mempunyai dua sirip punggung, sirip depan yang 

biasanya pendek dan terpisah dari sirip belakang, mempunyai jari-

jari sirip tambahan (finlet) di belakang sirip punggung dan sirip 

dubur. Sirip dada terletak agak ke atas, sirip perut kecil, sirip ekor 

berbentuk bulan sabit (Saanin, 1984) seprti pada gambar 1. 

Klasifikasi ikan tuna (Saanin 1984 dan FAO 2011) adalah sebagai 

berikut. 

Filum : Chordata 

Subfilum : Vertebrata 

Kelas : Teleostei 

Subkelas : Actinopterygi 

Ordo : Perciformes 

Subordo : Scombridae 

Famili : Scombridae 

Genus : Thunnus 

Spesies : Thunnus sp 
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Gambar 1. Ikan Tuna (Thunnus sp.)  

(Sumber: www.semuaikan.com) 

Ikan tuna (Thunnus sp.) merupakan ikan pelagis besar dan 

bernilai ekonomis tinggi dan tersebar hampir di seluruh perairan 

Indonesia. Penyebaran tuna di perairan sangat ditentukan oleh 

parameter suhu. Jenis ikan tuna mata besar dan tuna madidihang 

merupakan spesies yang paling banyak tertangkap di Indonesia. 

Berdasarkan Food and Agriculture Organization (FAO 2012), 

madidihang banyak ditemukan di bagian bawah dan di atas lapisan 

termoklin sehingga penyebaran jenis tuna banyak ditemukan di 

daerah tropis seperti di Indonesia. Ikan tuna memiliki warna biru 

kehitaman pada bagian punggung dan berwarna keputih-putihan 

pada bagian perut. Tubuh ikan tuna berbentuk cerutu menyerupai 

torpedo serta tertutup oleh sisik sisik kecil. Ikan tuna pada 

umumnya mempunyai panjang antara 40–200 cm dengan bobot 

antara 3–130 kg. Daging yang dimiliki berwarna merah muda 

sampai merah tua. Hal ini karena otot tuna lebih banyak 

mengandung myoglobin dari pada ikan lainnya (Ghufron dan 

Khordi  2011). 

2. Jenis dan Morfologi Tuna di Indonesia 

Ikan tuna yang hidup di periran laut Indonesia 

dikelompokkan menjadi dua jenis, yakni tuna besar dan ikan tuna 

kecil. Ikan tuna besar meliputi madidihang/Yellow fin (Thunnus 

http://www.semuaikan.com/
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albacares), tuna albakor (Thunnus alalunga), tuna mata besar 

(Thunnus obesus) dan tuna sirip biru (Thunnus maccoyii). 

Sementara itu, ikan tuna kecil terdiri dari cakalang (Katsuwonus 

pelamis), tongkol (Eutynnus affnis), tongkol kecil (Auxis thazard) 

dan ikan abu-abu (Thunnus tonggol) (Rahajeng, 2012). 

Badan tuna memanjang bulat seperti cerutu serta memiliki 

satu lunas kuat pada batang sirip ekor diapit oleh dua lunas kecil 

pada ujungnya. Penampang lintang tubuh tuna berbentuk bulat 

panjang atau agak membulat. Warna punggungnya biru tua, 

terkadang hampir hitam di bagian perut berwarna keputih-putihan 

yang berubah bila ikan telah mati. Tuna termasuk ikan buas, 

karnivora, predator dan dapat mencapai panjang 50–150 cm. Selain 

itu dalam mencari makannya ikan tuna tebiasa untuk bergerombol 

(Scholling) dan kecepatan renangnya dapat mencapai 50 km/jam. 

Tuna menyebar luas di seluruh perairan tropis dan subtropis, daerah 

samudra Hindia dan Samudra Atlantik pada tingkat kedalaman 0–

400 meter, suhu perairan 17–31oC dan tingkat salinitas berkisar 

antara 32–35 ppt atau periaran orsenik (Jatmiko et al. 2016). 

Tuna berada dalam rumpun kelompok thunini, yang di 

dalamnya terdiri atas beberapa genus yang memiliki ukuran relatif 

kecil hingga yang sangat besar, namun pada umumnya ada 4 jenis 

spesies tuna yang paling banyak diperdagangkan dan disebut 

sebagai “the most important for commercial and recreational 

tunas” oleh International Seafood Sustainability Foundation (ISSF) 

dikarenakan permintaan yang besar di pasar ekspor, seperti di 

jepang dan amerika, berikut jenis ikan tuna yang temasuk keadalam 

“the most important for commercial and recreational tunas” yaitu: 

a. Tuna Sirip Kuning/Madidihang/Yellowfin tuna (Thunnus 

albacares). 
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Gambar 2. Tuna Sirip Kuning (Thunnus albacares) 

(Sumber: www.semuaikan.com) 

 

Jenis ini mudah dikenali dari ciri siripnya yang berwarna 

kuning. Masyarakat Indonesia sering disebut dengan istilah 

madidihang, menurut Ghufron dan Kordi (2011) tuna sirip kuning 

dapat tumbuh mencapai 239 cm dengan berat maksimal mencapai 2 

kwintal, dapat berumur mencapai umur 9 tahun, ikan ini tersebar 

luas di perairan tropis dan subtropis akan tetapi tidak ada pada laut 

Mediterania. Ikan tuna jenis ini dapat hidup di laut sampai 

kedalaman 250 meter, mempunyai daya perkembangbiakan yang 

cepat karena hanya butuh waktu 1,4 sampai 4,4 tahun untuk 

menggandakan populasinya. Jumlah telur yang dihasilkan bisa 

mencapai sekitar 200 ribu butir. Namun, tuna sirip kuning jarang 

terlihat di sekitar karang, karena hidupnya dengan cara 

berkelompok dalam jumlah yang sedang sampai besar dan kadang 

juga bergerombol dengan ikan lumba-lumba. Ikan ini sangat 

sensitif terhadap kandungan oksigen yang terlarut dalam air laut 

sehingga ikan ini jarang sekali ditemukan di bawah kedalaman 250 

meter. 

 

http://www.semuaikan.com/
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b. Tuna Mata Besar/Big-Eye Tuna (Thunnus obesus) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Tuna Mata Besar /Big-Eye Tuna (Thunnus obesus)  

(Sumber: https://www.fisheries.noaa.gov/species/atlantic-bigeye-

tuna) 

 

Tuna mata besar (Gambar 3) sebagaimana penamaannya 

adalah jenis tuna yang memiliki mata besar. Tuna mata besar dapat 

tumbuh mencapai 2,5 meter dengan berat hingga 210 kg. Umurnya 

dapat mencapai 11 tahun. Ikan Tuna jenis ini tersebar luas di 

Samudra Hindia, Lautan Atlantik dan Pasifik di daerah tropis dan 

subtropis. Ikan tuna jenis ini dapat hidup di laut lepas sampai 

kedalaman 250 meter. Musim sangat mempengaruhi keberadaan 

ikan tuna jenis ini, karena mereka hidup pada suhu 17–22. Ikan 

tuna mata besar yang masih kecil biasanya hidup bergerombol dan 

berada di dekat objek-objek melayang, seperti daun kelapa, dan 

sampah yang mengapung di laut (Kuncoro dan Wiharto 2012)     

c. Tuna Sirip Biru/Bluefin Tuna (Thunnus maccoyii) 

 

 

 

 

 

https://www.fisheries.noaa.gov/species/atlantic-bigeye-tuna
https://www.fisheries.noaa.gov/species/atlantic-bigeye-tuna
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Gambar 4. Tuna Sirip Biru/Bluefin Tuna (Thunnus maccoyii) 

(Sumber: http://go-perikanan.blogspot.com) 

 

Tuna sirip biru (Gambar 4) Tuna sirip biru mempunyai 2 

jenis, yaitu tuna sirip biru selatan dan tuna sirip biru utara. Tuna 

sirip biru dapat tumbuh mencapai 245 cm dengan berat maksimal 

mencapai 269 kg dan umurnya dapat mencapai 10 tahun. Ikan jenis 

ini hidup di kedalaman 50–2.443 meter di bawah air dan tersebar di 

Lautan Atlantik, Pasifik, dan Samudra Hindia. Jenis ini 

populasinya semakin sedikit di perairan lepas sehingga harganya 

sangat mahal (Kuncoro dan Wiharto, 2012). 
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d. Tuna Albakor /Albacore tuna (Thunnus alalunga) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Tuna Albakor/Albacore tuna (Thunnus alalunga)                              

(Sumber: https://www.hawaii-seafood.org/wild-hawaii-

fish/albacore-tuna-tombo-ahi/) 

 

Tuna Albakor (Gambar 5) sering disebut juga dengan nama 

tuna putih karena sebagian besar dagingnya berwarna putih. Tuna 

Albakor termasuk jenis ikan tuna yang paling kecil, dapat tumbuh 

mencapai 1,4 meter dengan berat 60 kg, umurnya dapat mencapai 9 

tahun dan ikan tuna jenis ini tersebar luas di seluruh daerah tropis. 

Ikan ini hidup di laut lepas sampai kedalaman 600 meter, biasanya 

tuna jenis ini bergerombol dalam jumlah sangat besar dengan ikan 

tuna lainnya. Ikan ini matang kelaminnya setelah panjangnya 

mencapai 90 cm. waktu yang dibutuhkan untuk 

perkembangbiakannya sekitar 1,4 sampai 4,4 tahun untuk dapat 

menggandakan populasinya, serta jumlah telur yang dihasilkan 

dapat mencapai 2 juta butir (Kuncoro dan Wiharto 2012). 

Komoditas ikan tuna yang diadaratkan di PPS Bungus seperti pada 

gambar 6 di bawah ini. 

../r%20:%20https:/www.hawaii-seafood.org/wild-hawaii-fish/albacore-
../r%20:%20https:/www.hawaii-seafood.org/wild-hawaii-fish/albacore-
https://www.hawaii-seafood.org/wild-hawaii-fish/albacore-tuna-tombo-ahi/
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Gambar 6. Komoditas Ikan Tuna yang Didaratkan di PPS Bungus 

 

F. Kapal Penangkapan 

Menurut Ikhsan (2017), pendaratan ikan di PPS Bungus 

berasal dari hasil tangkapan kapal-kapal nelayan lokal (nelayan 

kapal tonda) dan nelayan kapal purse seine, hand line, long line 

serta kapal-kapal pengumpul dan pengangkut. Kapal-kapal long 

line dan hand line tersebut merupakan kapal pindahan dari 

Pelabuhan Muara Baru Jakarta dan Benoa Bali bekerja sama 

Perusahaan PT. Dempo Andalas Samudra yang bergerak di bidang 

usaha pengolahan ikan. Sedangkan usaha penangkapan difokuskan 

kepada perikanan tuna dengan tujuan ekspor ke negara Jepang. 

Penangkapan tuna dapat digolongkan menjadi empat daerah 

penangkapan, yaitu Samudra Atlantik, Samudra Pasifik bagian 

timur, Samudra Pasifik bagian barat dan Samudra Hindia. Berikut 

ini adalah jenis ikan tuna beserta daerah penyebarannya di Perairan 
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Pasifik dan Hindia (Uktolseja 1998 dalam Julianingsih 2004). Hasil 

tangkapan ikan tuna dari armada penangkapan tuna hand line di 

PPS Bungus seperti pada gambar 7. 

 

Gambar 7. Komoditas Hasil Tangkapan Tuna Hand Line                           

di PPS Bungus 

 

G. Penanganan Ikan Tuna dan Distribusi Ikan Tuna 

Ikan tuna dapat dibagi menjadi beberapa jenis produk. 

Menurut Ilyas (1980) dalam Ross (2008), macam-macam utilisasi 

produk-produk ikan antara lain: 

1) Ikan segar adalah ikan yang baru tertangkap, dibersihkan dan 

ditangani sedemikian hingga ketika ikan tersebut sampai pada 

konsumen masih dalam keadaan segar. 

2) Ikan beku adalah ikan yang setelah diangkat dari laut 

dibekukan dengan suhu -50⁰C samapi -60⁰C, biasanya ikan ini 

diperuntukkan sebagai ikan ekspor. 
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3) Curing adalah ikan yang diolah secara tradisional dapat 

diasinkan, dipindang, diasap atau diberikan perlakuan yang 

lain. 

4) Reduksi adalah sisa-sisa dari ikan yang rusak atau memiliki 

kualitas terendah, biasanya banyak ikan-ikan ini dimanfaatkan 

untuk tepung ikan yang biasa dipakai untuk pakan ternak. 

Produk-produk perikanan tergolong “most perishable 

foods”, yang cepat sekali mundur mutunya secara autolysis, 

biochemics, dan microbiologis, terutama dipengaruhi oleh suhu. 

Penanganan selama proses ditribusi perlu diperhatikan, agar ikan 

yang diangkut tidak mengalami penurunan kualitas. Selama proses 

distribusi dan saat tiba di tempat tujuan, ikan dijaga agar tidak 

dicemari, kotoran, bau yang berasal dari luar dan dari wadah yang 

diangkut (Ross 2008). Ikan harus diangkut dengan suhu 0⁰C 

supaya kesegarannya dapat bertahan hingga lebih dari sepuluh hari. 

Berhasil atau tidaknya usaha mempertahankan kerendahan suhu ini 

juga tergantung dari mutu ikan. Karenanya untuk memperoleh 

“shelf life maximum”, hendaknya ikan yang sudah diberi es 

sebelum mengalami fase rigor mortis yaitu keadaan kaku yang 

dipengaruhi berkurangnya glikogen dalam tubuh ikan (Moeljanto 

1982 dalam Ross 2008). Cara pendinginan selama proses distribusi 

dapat dilakukan dengan pemberian es atau penempatan ikan dalam 

wadah atau dalam tangki berisi air yang didinginkan dengan es atau 

direfrigerasi (Ilyas 1983 dalam Ross 2008).  

 

H. Ekspor Ikan Tuna  

Ikan tuna pada umumnya diekspor dalam bentuk segar utuh 

disiangi (fresh whole gilled and gutted), produk beku utuh disiangi 

(frozen whole gilled and gutted), loin (frozen loin) dan steak beku 

(frozen steak), serta produk dalam kaleng (canned tuna). Produk-

produk ikan tuna tersebut sebagian besar diekspor kemancanegara 

dan hanya sebagian kecil yang dipasarkan di dalam negeri. Sasaran 
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ekspor ikan tuna yang terbesar adalah Jepang, Amerika, dan Uni 

Eropa. 

Ekspor merupakan kegiatan perdagangan baik itu barang 

maupun jasa yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara 

lain. Barang yang akan diekspor harus didaftarkan ke bea cukai 

agar dapat dikeluarkan dari kepabeanan Indonesia. Ekspor ikan 

tuna di Indonesia cukup besar, sasaran ekspor tuna yang terbesar 

adalah Jepang. Biasanya tuna yang diekspor ke Jepang adalah tuna 

yang masih segar untuk dibuat sashimi atau sushi. Kedua terbesar 

setelah Jepang adalah Amerika, tetapi umumnya diekspor sudah 

dalam bentuk kalengan (Zahri, 2012). 

Produksi ikan yang didaratkan periode bulan Januari sampai 

dengan bulan Desember 2014 sebanyak 2.396,50 ton, dengan nilai 

sebesar Rp79.951.368.000,00. Sedangkan volume produksi ikan 

periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2015 

sebanyak 991,18 ton dengan nilai sebesar Rp37.382.876.800,00. 

Apabila dibandingkan antara tahun 2014 dengan tahun 2015, 

terjadi penurunan produksi ikan yang didaratkan sebesar 1405,32 

ton dan penurunan nilai produksi sebesar Rp42.568.491.327,00. 

Penurunan produksi pada tahun 2015, adanya kebijakan tentang 

pangkalan pendaratan ikan kapal perikanan. Keseluruhan produk 

ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Samudra Bungus 

mayoritas didominasi oleh jenis ikan tuna. Jenis ikan tuna segar 

dan olahan dipasarkan keluar negeri (ekspor). Produksi ikan tuna 

periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014 

sebanyak 871,86 ton, dengan nilai sebesar Rp52.643.342.000,00. 

Sedangkan produksi ikan tuna periode bulan Januari sampai dengan 

bulan Desember 2015 sebanyak 502,01 ton dengan nilai sebesar 

Rp30.427.346.000,00. Apabila dibandingkan antara tahun 2014 dan 

tahun 2015 terjadi penurunan produksi sebesar 369,85 ton dan 

diikuti dengan penurunan nilai produksi sebesar Rp22.215.996,00. 

Perbandingan nilai produksi terdapat pada komoditas utama di PPS 
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Bungus adalah tuna, kategori tuna untuk tujuan ekspor. Ekspor tuna 

ke Jepang dan Amerika mengalami peningkatan dan penurunan. 

Penurunan ekspor tuna mengalami penurunan dari tahun 2013 

sampai tahun 2015. Hal ini mempengaruhi terhadap nilai produksi 

tuna. 
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ndonesia adalah negara bahari. Kalimat itulah yang sering kita 

dengar semenjak kita masih kecil. Lalu terbayang dibenak kita, 

bagaimana jayanya nenek moyang kita menembus samudra, 

mengarungi lautan, memanfaatkan sumber daya kelautan dan 

perikanan yang ada di dalamnya. Sebutan Indonesia sebagai negara 

bahari bukanlah hal yang berlebihan, karena kenyataan 

menunjukkan, lebih dari tiga per empat wilayah negeri ini adalah 

perairan. Luas lautnya mencapai 5,8 juta km2 dengan garis pantai 

sepanjang 81.000 km. Di dalam wilayah lautan yang begitu luas, 

tersimpan potensi sumber daya alam, terutama sumber daya 

perikanan laut yang luar biasa, baik dari segi kuantitas maupun 

diversitas. Sayangnya potensi yang demikian besar tersebut belum 

diberdayakan secara optimal, sehingga masyarakat pesisir di 

Indonesia masih berada dalam kondisi miskin, dengan kata lain 

masih belum sejahtera. Padahal menurut data yang ada, 140 juta 

penduduk (60%) Indonesia tinggal di wilayah pesisir, 80% di 

antaranya bergan tung pada pemanfaatan sumber daya perikanan 

(Karubaba, C.T. et al. 2001 dalam Sartika, 2010). 

Wilayah pesisir dan laut merupakan sebuah kawasan 

dinamis yang strategis untuk pengembangan berbagai sektor usaha. 

Berkembangnya sejumlah sektor usaha, dengan sejumlah 

I 
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stakeholder dalam pembangunan wilayah pesisir dan laut, tanpa 

adanya keterpaduan dalam pengembangannya justru akan men-

ciptakan konflik-konflik baru. Untuk memecahkan permasalahan 

konflik antar kepentingan dalam pembangunan kawasan pesisir dan 

laut, The World Commission on Environment and Development 

(WCED) pada tahun 1987 memberikan batasan dalam pem-

bangunan suatu kawasan, termasuk pesisir dan laut. Batasan 

tersebut meliputi 3 dimensi utama, yaitu dimensi ekonomi (efisien 

serta layak), sosial (berkeadilan) dan ekologis (ramah lingkungan). 

Menurut Fedriansyah (2008) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di 

Kabupaten Muna”, mengatakan bahwa masyarakat pesisir identik 

dengan individu yang hidup di areal sekitar pantai yang terkadang 

terlupakan oleh pembangunan sebab kebijakan pemerintah yang 

hanya terfokus pada pembangunan wilayah pesisir. Hal ini juga 

didukung oleh Utami (2010) bahwa kehidupan nelayan masih 

menggantungkan nasib kepada hasil laut, yang semakin sulit 

sebagai sarana para nelayan memperbaiki kualitas hidupnya. Di sisi 

lain hasil tangkapan yang merupakan sumber utama dijual bukan 

kepada konsumen langsung tapi kepada tengkulak atau kepada 

nelayan lain yang kondisi ekonominya lebih baik (bakul ikan atau 

pedagang ikan), yang mempunyai 2 fungsi yaitu sebagai pedagang 

ikan dan rentenir. Nelayan harus menjual ikannya dengan harga 

yang sangat murah sebagai kompensasi pinjaman yang telah 

diberikan. Kondisi ini yang menjerat leher nelayan, yang mau tidak 

mau harus dijalani demi kehidupan dan di sisi lain mereka harus 

membayar bunga yang cukup tinggi. (Fedriansyah, 2008). Apabila 

generasi baru nelayan dilahirkan kembali, tentu generasi ini 

memilih untuk tidak berayah bunda nelayan. Kondisi komunitas 

nelayan dari dulu hingga sekarang status ekonominya lebih 

terpuruk dibandingkan profesi lainnya. Kesejahteraan para nelayan 

semakin tahun semakin memprihatinkan karena semakin 

berkurangnya target fishing bahkan sudah sampai pada titik over 
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fishing, selain itu semakin menyempitnya fishing ground, dan 

kebutuhan hidup yang semakin membumbung tinggi, ditambah lagi 

lingkungan perairan serta ekosistemnya rusak baik ulah manusia 

maupun bencana alam (Hidayat, 2012). 

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang 

kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan 

caramelakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada 

umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman 

yang dekat dengan lokasi kegiatannya (Imron, 2003 dalam 

Nuryanto dan Haryono, 2017). Secara geografis, masyarakat 

nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di 

Kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat 

dan laut (Kusnadi, 2009). Nelayan adalah orang yang hidup dari 

mata pencaharian hasil laut. Di Indonesia para nelayan biasanya 

bermukim di daerah pinggir pantai atau pesisir laut. Komunitas 

nelayan adalah kelompok orang yang bermata pencaharian hasil 

laut dan tinggal didesa-desa atau pesisir (Sastrawidjaya. 2002 

dalam Nuryanto dan Haryono, 2017). Dilihat dari teknologi 

peralatan tangkap yang digunakan dapat dibedakan dalam dua 

katagori, yaitu nelayan modern dan nelayan tradisional (Fargomeli 

2014 dalam Nuryanto dan Haryono, 2017). Nelayan modern 

menggunakan teknologi penangkapan yang lebih canggih 

dibandingkan dengan nelayan tradisional. Ukuran modernitas 

bukan semata-mata karena pengunaan motor untuk mengerakkan 

perahu, melainkan juga besar kecilnya motor yang digunakan serta 

tingkat eksploitasi dari alat tangkap yang digunakan. Perbedaan 

modernitas teknologi alat tangkap juga akan berpengaruh pada 

kemampuan jelajah operasional mereka (Imron. 2003 dalam 

Nuryanto dan Haryono, 2017). Seperti masyarakat yang lain, 

masyarakat nelayan menghadapi sejumlah masalah politik, sosial 

dan ekonomi yang kompleks. Masalah-masalah tersebut antara lain: 

Kemiskinan, kesenjangan sosial dan tekanan-tekanan ekonomi 
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yang dating setiap saat, Keterbatasan akses modal, teknologi dan 

pasar sehingga mempengaruhi dinamika usaha. Kelemahan fungsi 

kelembagaan sosial ekonomi yang ada. Kualitas sumber daya 

manusia yang rendah sebagai akibat keterbatasan akses pendidikan, 

kesehatan, dan pelayanan publik degradasi sumber daya 

lingkungan, baik di kawasan pesisir, laut maupun pulau-pulau 

kecil, dan lemahnya kebijakan yang berorientasi pada kemaritiman 

sebagai pilar utama pembangunan nasional Kusnadi (Kusnadi. 

2009). Masalah aktual lain yang perlu diperhatikan adalah potensi 

berkembangnya jumlah penduduk miskin di kawasan pesisir cukup 

terbuka, di samping itu juga meningkatnya degradasi kualitas dan 

kuantitas lingkungan pesisir laut. Degradasi lingkungan ini terjadi 

karena pembuangan limbah dari wilayah darat atau perubahan tata 

guna lahan di kawasan pesisir untuk kepentingan pembangunan 

fisik. Kondisi demikian semakin menyulitkan nelayan memperoleh 

hasil tangkapan, khususnya di daerah-daerah perairan yang kondisi 

tangkap lebih sulit. Di samping itu juga disebabkan oleh karena 

membengkaknya biaya-biaya operasi penangkapan karena 

meningkatnya harga bahan bakar minyak (bensin dan solar), 

sehingga nelayan mengurangi kuantitas operasi penangkapan. 

Pengentasan kemiskinan nelayan dapat dilakukan dengan 

pengembangan Koperasi Nelayan (DKP. 2003 dalam Nuryanto dan 

Haryono, 2017). 

Menurut Nuryanto dan Haryono (2017), umumnya, 

masyarakat nelayan masih hidup dalam keterbatasan. Keterbatasan 

sosial yang dialami oleh nelayan memang tidak terwujud dalam 

bentuk keterasingan, tetapi lebih terwujud pada ketidakmampuan 

masyarakat nelayan dalam mengambil bagian dalam kegiatan 

ekonomi pasar secara menguntungkan. Ketidakmampuan nelayan 

mengembangkan organisasi merupakan akibat dari dominasi negara 

yang sangat kuat terhadap masyarakat lokal, sehingga pada tahap 

selanjutnya menyebabkan tatanan masyarakat tidak berkembang 
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dengan baik. Adanya suatu sistem nilai yang dipaksakan dari atas 

sekaligus juga mengakibatkan terjadinya keterbatasan politik dari 

masyarakat Kelompok Nelayan, yang terwujud pada tidak, 

dilibatkannya mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses 

pengambilan keputusan, walaupun itu untuk kepentingan mereka 

sendiri. Ironisnya, upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat nelayan tidak memperhatikan kondisi riil masyarakat, 

tetapi seringkali didasarkan program-program intervensi dari atas 

(top down). Menghadapi kenyataan kondisi kehidupan nelayan 

yang seperti itu maka ada dua pilihan yang dilakukan masyarakat 

nelayan, yaitu menyesuaikan diri dengan perkembangan 

lingkungan atau melakukan perlawanan dengan kekerasan. Pilihan 

pertama tidak mungkin dilakukan mengingat kemiskinan yang 

dialami dan pendidikan yang dimiliki tidak mampu merespon 

setiap perubahan sosial ekonomi yang terjadi di sekitarnya. 

Berbagai pendekatan kebijakan pemerintah yang bersifat makro 

maupun mikro yang bertujuan untuk menekan dan memperkecil 

risiko dan dampak krisis ekonomi telah banyak dilakukan. Proses 

pemulihan perekonomian masyarakat ini menitik beratkan pada 

penanggulangan kemiskinan dengan program pemberdayaan. Pola 

pendekatan yang ditempuh berbasiskan pada fungsi penguatan 

kelembagaan ekonomi, pemberdayaan kemampuan masyarakat 

(SDM) serta memaksimalkan potensi lokal. Sementara itu kawasan 

pembangunan pesisir dan laut, dikatakan berkelanjutan secara 

ekonomi (an economically sustainable area) jika kawasan tersebut 

mampu menghasilkan barang dan jasa (goods and service) secara 

berkesinambungan (on acontinuing basis) dan menghindarkan 

ketidak seimbangan ekstrim antarsektor (extreme sektoral 

embalances) yang dapat mengakibatkan kehancuran produksi 

sektor primer, sektor sekunder (manufacturing) atau sektor tersier. 

Selain  itu tingkat sosial-ekonomi yang rendah merupakan 

ciri umum kehidupan nelayan dimana pun berada. Tingkat 
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kehidupan mereka setaraf dengan petani kecil, bahkan jika 

dibandingkan secara seksama dengan kelompok masyarakat lain di 

sektor pertanian, kelompok nelayan (khususnya nelayan buruh dan 

nelayan kecil atau nelayan tradisional) dapat digolongkan sebagai 

lapisan sosial yang miskin. Pada umumnya kelemahan Kelompok 

Nelayan dalam bisnis adalah pada hambatan yang berkaitan dengan 

lemahnya manajemen usaha, kualitas SDM rendah, sebagai akibat 

dari terbatasnya akses pendidikan, Pola-pola pekerjaan sebagai 

nelayan membatasi aktivitas ke sektor pekerjaan lain, mengingat 

nelayan sangat terikat dengan pekerjaan menangkap ikan di laut, 

sehingga nelayan membatasi aktivitas ke sektor pekerjaan lain. Hal 

inilah yang menjadi penyebab banyaknya kemiskinan di kehidupan 

nelayan. Perangkap kemiskinan yang melanda kehidupan 

Kelompok nelayan disebabkan oleh faktor-faktor yang kompleks. 

Faktor-faktor tersebut tidak hanya berkaitan dengan fluktuasi 

musim-musim ikan, keterbatasan sumber daya manusia, modal 

serta akses, jaringan perdagangan ikan yang eksploitatif terhadap 

nelayan sebagai produsen, tetapi juga disebabkan oleh dampak 

modernisasi kegiatan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut 

lainnya. Proses demikian masih terus berlangsung dan dampak 

lebih lanjut yang dirasakan oleh nelayan adalah semakin 

menurunnya tingkat pendapatan mereka dan meningkatnya 

pengeluaran rumah tangganya. (Nuryanto dan Haryono.2017),   

Secara umum, masalah-masalah yang dihadapi masyarakat 

pesisir dapat dispesifikasi sebagai masalah di bidang pengetahuan 

dan keterampilan, permodalan, penguasaan teknologi dan 

manajemen serta peranan lembaga (Yulistiyono, 2014). Strategi 

yang dapat digunakan untuk pembangunan masyarakat pesisir 

adalah membantu masyarakat pesisir agar dapat membangun dan 

berkembang atas kemampuan sendiri dengan mendasarkan pada 

pengembangan potensi alam dan sumber daya manusia. Istilah 

pemberdayaan diambil dari bahasa asing yaitu empowerment, yang 
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juga dapat bermakna pemberian kekuasaan karena power bukan 

sekedar daya, tetapi juga kekuasaan sehingga kata daya tidak saja 

bermakna mampu tetapi juga mempunyai kuasa (Wrihatnolo dan 

Rianto. 2007 dalam Nuryanto dan Haryono,2017). Pemberdayaan 

masyarakat mengacu kepada kata empowerment, yaitu sebagai 

upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki 

sendiri oleh kelompok masyarakat tersebut. Jadi, pendekatan 

pemberdayaan masyarakat bertitik berat pada pentingnya 

masyarakat yang mandirisebagai suatu sistem yang mengorganisir 

diri mereka sendiri sehingga diharapkan dapat memberi peranan 

kepada individu bukan sekedar objek, tetapi justru sebagai subjek 

pelaku pembangunan, ikut menentukan masa depan dan kehidupan 

masyarakat secara umum. Dalam kaitannya dengan Kelompok 

Nelayan sebagai objek yang akan diberdayakan, pemberdayaan 

adalah upaya memberikan motivasi/dorongan kepada Kelompok 

Nelayan agar mereka memiliki kesadaran dan kemampuan untuk 

menentukan sendiri apa yang harus mereka lakukan untuk 

mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Dalam hal ini, 

Koperasi Nelayan berada dalam posisi yang tidak berdaya 

(powerless). Posisi yang demikian memberi ruang yang lebih besar 

terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi 

keterpurukan kelompok nelayan. Dengan demikian, kelompok 

nelayan harus diberdayakan sehingga memiliki kekuatan posisi 

tawar (empowerment of the powerless). Dalam kaitannya dengan 

kelompok nelayan sebagai objek yang diberdayakan, maka 

pemberdayaan kelompok nelayan adalah upaya memberikan 

motivasi/dorongan kepada pelaku agar mereka memiliki kesadaran 

dan kemampuan untuk menentukan sendiri apa yang harus mereka 

lakukan untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi yang 

dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat dan swasta 

sebagai pilar utama pembangunan untuk memperoleh suatu 

perubahan kualitas hidup yang lebih baik yang bersifat kontinue/ 

berkelanjutan. Pemberdayaan kelompok nelayan juga diarahkan 



 

105 
 SINERGITAS MEMBANGUN SEKTOR PERIKANAN DAN KELAUTAN YANG 

BERKELANJUTAN 

 

untuk mendukung penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan 

pemasaran, antara lain melalui pening katan kepastian berusaha dan 

kepastian hukum, pengembangan sistem insentif untuk 

menumbuhkan wirausaha baru berbasis teknologi dan/atau 

berorientasipemasaran, serta peningkatan akses dan perluasan 

pasar pemasaran bagi produk-produk melalui koperasi. Dalam 

rangka itu, koperasi perlu diberi kemudahan dalam formalisasi dan 

perijinan usaha, antara lain dengan mengembangkan pola 

pelayanan satu atap untuk memperlancar proses dan mengurangi 

biaya perijinan.  

Pemberdayaan masyarakat di era globalisasi menghadapkan 

kita pada tantangan yang besar. Tantangan itu terlihat dalam 

ketidakstabilan ekologi, ekonomi, politik, sosial dan kultural yang 

tampak nyata dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), 

degradasi lingkungan, eksploitasi ekonomi dan politik. Menurut 

Kaswan dan Akhyadi (2014), mengemukakan bahwa “faktor yang 

menjadi penyebab tingginya angka pengangguran di antaranya 

adalah ketidaksesuaian antara hasil yang dicapai antara pendidikan 

dengan lapangan kerja, ketidakseimbangan permintaan dan 

penawaran serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

dihasilkan masih rendah”. Pemerintah Indonesia semenjak berlaku-

nya otonomi daerah telah mencanangkan gerakan pemberdayaan 

mayarakat untuk pembangunan daerah, pengentasan penduduk 

miskin dari kemiskinannya, pengembangan sumber daya manusia 

desa, serta peningkatan dan penguatan kelembagaan usaha kecil 

dan koperasi di seluruh tanah air. Menurut Marzuki (2010) 

menyatakan bahwa “pemberdayaan atau empowernment berarti 

pemberian daya atau kekuatan kepada seseorang karena dia 

dianggap tidak berdaya atau kekuatan yang ada sangat kecil 

sehingga hampir tidak bisa berbuat apa-apa”. Menurut 

Sumodiningrat (1999) dalam Mardikanto dan Soebiato, (2013) 

bahwa pemberdayaan masyarakat upaya untuk memandirikan 
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masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka 

miliki.  

Tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah 

termasuk koperasi (UU No. 20/2008) adalah: a. Mewujudkan 

struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan 

berkeadilan. b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan 

usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan 

mandiri, dan c. Meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan 

menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, 

pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan 

rakyat dari kemiskinan. Menurut Kasmir (2006), wirausahawan 

(entrepreneur) adalah orang yang berjiwa berani mengambil risiko 

untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Berjiwa berani 

mengambil risiko artinya bermental mandiri dan berani memulai 

usaha, tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi 

tidak pasti. Pemberdayaan merupakan akses bagi masyarakat untuk 

berdaya, mendorong dalam meningkatkan peri kehidupan yang 

lebih baik. Oleh karena itu dalam proses pemberdayaan perlu 

adanya kewirausahaan, yang mana masyarakat mempunyai 

kemampuan melihat dan mengambil kesempatan guna mengambil 

keuntungan. 

Berdasarkan hasil penelitian Indarti dan Wardana (2013) 

yang mengadakan penelitian pada nelayan kecil di wilayah pesisir 

Kota Semarang didapatkan beberapa kendala yang kemungkinan 

juga terjadi pada daerah lainnya di Indonesia di antaranya adalah: 

1) Keterbatasan Pemanfaatan Sumber daya Laut: Sumber daya 

wilayah pesisir Semarang secara potensial bisa dikatakan luas, 

tetapi pada saat ini telah mengalami fenomena over fishing 

(tangkap lebih) yang menjadikan hasil laut yang didapat oleh para 

nelayan semakin berkurang. Hal ini disebabkan oleh makin 

bertambahnya jumlah/kepadatan nelayan namun tidak diimbangi 

oleh pencarian fishing ground baru yang lebih Iuas. Daerah 
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penangkapan ikan (fishing ground) nelayan wilayah pesisir kota 

Semarang hanya terbatas di sekitar Laut Jawa; 2) Sumber Daya 

Manusia (Nelayan) Masih Rendah: Keterampilan nelayan diperoleh 

secara turun-temurun. Nelayan cenderung bersikap apatis dan tidak 

ada keinginan untuk meningkatkan keterampilannya. Hal ini 

menyebabkan tidak ada peningkatan produksi yang signifikan. 

Nelayan tradisional di wilayah pesisir kota Semarang belum bisa 

melihat adanya insentif (keuntungan) dari peningkatan keterampil-

an; 3). Teknologi Penangkapan Sederhana: Teknologi penangkapan 

ikan yang dipakai oleh nelayan wilayah pesisir kota Semarang 

sebagian besar masih bersifat tradisional. Hal ini dapat dilihat dari 

jenis perahu dan jenis alat tangkap yang digunakan. Perahu yang 

dipakai oleh nelayan wilayah pesisir Semarang untuk melaut 

umumnya berskala kecil dengan tonase tidak lebih dari 5–10 GT; 

4) Teknologi Pengolahan Ikan (Pascap anen) yang Tradisional: 

Industri pengolahan ikan di wilayah pesisirSemarang masih 

terbatas produksinya untuk produk-produk sederhana saja seperti: 

ikan asin, ikan kering, petis dan terasi. Belum adanya investasi 

dalam bidang pengolahan ikan secara modern seperti industri 

pengalengan ikan, ikan beku atau industri kerupuk dan tepung ikan, 

membuat nelayan cenderung menjual ikan segar atau hasil olahan 

sederhananya saja. Hal ini jelas berdampak pada penghasilan 

nelayan, karena produk-produk tradisional tersebut hanya memiliki 

nilai ekonomis yang rendah; 5) Kelembagaan Ekonomi Nelayan 

dan Permodalan yang Lemah: Nelayan sangat sulit untuk 

mendapatkan modal, karena sifat bisnis perikanan yang musiman, 

ketidakpastian serta risiko tinggi seringnya menjadi alasan dari 

pihak pemilik modal. Ditambah lagi status pendidikan nelayan 

yang umumnya rendah membuat sulit untuk memenuhi persyaratan 

perolehan modal, misalnya collateral, insurance dan equity; 6) 

Akses terhadap Pasar: Pasar adalah salah satu faktor terpenting dan 

akan menjadi kendala utama apabila pasar tidak berkembang, oleh 

sebab itu membuat akses pasar adalah salah satu cara 
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mengembangkan usaha. Pada dasarnya yang dihadapi masyarakat 

adalah pasar yang tidak sempurna strukturnya, monopoli pada saat 

nelayan membeli faktor produksi dan monopsoni pada saat nelayan 

menjual produknya; 7) Akses Permodalan: Masyarakat pesisir 

sering diidentikkan dengan masyarakat miskin. Permasalahan 

utama masyarakat pesisir Kota Semarang adalah masalah 

permodalan, terutama pada saat mereka akan melaut, para nelayan 

membutuhkan modal awal kurang lebih sebesar Rp400.000,00 

untuk sekali melaut dengan jumlah nelayan 4 – 5 orang. Didukung 

lagi waktu kerja nelayan tidak dapat penuh sepanjang tahun, karena 

sangat dipengaruhi oleh musim; 8). Akses Kelembagaan 

masyarakat pesisir: Koperasi Serba Usaha Bina Usaha Mina 

Mandiri yang masih sedikit bertahan itupun tidak mengalami 

perkembangan yang signifikan karena lokasinya tidak berdekatan 

dengan nelayan dan kurangnya sosialisasi ke masyarakat nelayan; 

9). Aspek sarana prasarana penunjang Sarana prasarana penunjang 

usaha merupakan urat nadi dari kegiatan nelayan yang sangat 

mempengaruhi berkembangnya usaha nelayan. Hal ini ditandai 

dengan standar dermaga belum memadai, Tempat Pelelangan Ikan 

(TPI) yang belum bisa bermanfaat secara maksimal malah terkesan 

tidak bisa berfungsi, keterbatasan fungsi pabrik es, langkanya 

BBM, terbatasnya energi listrik. Kondisi ini akan menyebabkan 

tingginya biaya operasional, kualitas rendah karena terbatasnya es 

batu dan akhirnya harga ikan menjadi rendah, ujung-ujungnya 

rendahnya pendapatan nelayan. 

Mencermati hal tersebut di atas menurut Supriadi (2021) 

yang mengadakan penelitian pada nelayan kecil di Kota Cirebon, 

ada beberapa hal yang seharusnya diambil kebijakan oleh 

pemerintah daerah kabupaten/kota di antaranya adalah: 1) 

Pemanfaatan sumber daya optimal dan berkelanjutan memiliki arti 

bahwa pemanfaatan sumber daya tersebut harus dilakukan dengan 

memperhatikan kemampuan pulihnya untuk memenuhi kebutuhan 
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saat kini tanpa mengabaikan kepentingan generasi mendatang 

(Dahuri et.al, 1996). Lebih lanjut dikatakan, agar pemanfaatan 

sumber daya wilayah pesisir dan lautan dilakukan secara optimal 

yang mampu menjamin pengelolaan secara optimal dan 

berkelanjutan harus melibatkan semua sektor yang memiliki 

kepentingan terhadap sumber daya laut. Sehingga tujuan akhir dari 

penerapan kebijakan yang bertumpu pada peningkatan pendapatan 

nelayan dan kelestarian sumber daya ikan yang berkelanjutan dapat 

dicapai; 2) Peningkatan mutu SDM (penyerapan tenaga kerja) yang 

ahli untuk mengoperasikan dan mengelola armada tangkapan. Mutu 

sumber daya manusia akan berpengaruh terhadap peningkatan 

kesadaran nelayan akan pentingnya pendidikan. Sehingga secara 

tidak langsung akan merangsang nelayan untuk mengenyam 

pendidikan anggota rumah tangganya ke jenjang yang lebih tinggi 

dari Sekolah Dasar (SD). Peningkatan pendidikan pada nelayan 

merupakan strategi jangka pendek yang harus dilakukan. 

Peningkatan kesadaran kepada masyarakat melalui pendidikan dan 

dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Peningkatan kualitas SDM baik 

formal (bangku sekolah) termasuk sistem kejar paket A, B, C 

maupun nonformal (yang berhubungan/mendukung usaha 

perikanan tangkap), seperti: perbengkelan nelayan, usaha 

pengolahan hasil perikanan dan diversifikasi usaha lainnya. Pada 

saat ini program pemerintah baik pusat maupun daerah yang 

memberi kesempatan yang luas bagi seluruh warga negara yang 

kurang mampu untuk dapat meneruskan ke jenjang lebih tinggi 

melalui program beasiswa. Selain itu, peran swasta maupun BUMN 

telah banyak berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber 

daya khususnya masyarakat nelayan dengan memberikan berbagai 

macam pelatihan dan bantuan yang dilakukan dengan gratis melalui 

program Coorporate Sosial responsibility (CSR) yang merupakan 

bagian dari blue economy; 3). Penciptaan peluang kerja di luar 

melaut menjadi keharusan untuk meningkatkan pendapatan. Selain 

itu, pengaruh lain yang dapat dihasilkan adalah menurunnya 
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ketergantungan melaut (penangkapan ikan) sebagai satu-satunya 

sumber penghasilan oleh nelayan dan mengurangi konflik dengan 

sesama nelayan Kota Cirebon dan nelayan daerah lain. Beberapa 

jenis usaha lain yang dapat dikembangkan dan cocok dengan 

karakteristik nelayan adalah usaha yang masih berhubungan 

dengan dunia perikanan. Jadi bukan membuat dan mengembangkan 

usaha di luar kebiasaan masyarakat nelayan. Usaha yang potensial 

dan cocok untuk masyarakat nelayan adalah budidaya ikan air 

tawar atau payau, pengolahan ikan dan perbengkelan nelayan; 4) 

Budidaya ikan menjadi usaha yang dapat dikembangkan oleh 

nelayan, mengingat garis pantai Kota Cirebon yang potensial 

sebagai lahan garapan. Budidaya ikan air tawar yang dapat 

dilakukan adalah budidaya ikan lele dalam kolam terpal atau ikan 

lainnya. Budidaya ikan air payau yang dapat dilakukan antara lain 

budidaya bandeng, budidaya udang dan lainnya. Pengolahan ikan 

juga menjadi usaha yang memiliki prospek cerah untuk mengurangi 

ketergantungan nelayan terhadap usaha penangkapan ikan. 

Pengolahan ikan skala tradisional dengan membuat produk ikan 

asin, pindang, ikan asap, terasi atau sebagainya merupakan usaha 

yang dapat menambah pendapatan rumah tangga nelayan dari 

nonmelaut. Hanya saja dalam memulai pembuatan usaha di luar 

sektor perikanan/kelautan, nelayan tentunya tidak memiliki 

permodalan; 5) Untuk mendukung pengembangan usaha tersebut 

sebenarnya sekarang telah banyak dukungan pemerintah dan 

swasta dalam bentuk pemberian permodalan baik kredit maupun 

hibah. Salah satunya adalah dari Bank Indonesia dalam bentuk Pola 

Pembiayaan Usaha Kecil (PPUK) bidang Perikanan. Sebenarnya 

masyarakat nelayan memiliki usaha dan pekerjaan di luar waktu 

melaut antara lain berdagang, menjadi buruh angkut batubara 

maupun buruh bangunan. Namun, pekerjaan tersebut (buruh) 

cenderung bersifat temporal, yaitu pada saat adanya pembangunan 

perumahan. Sehingga pengembangan usaha yang tidak mengenal 

musim (budidaya dan pengolahan ikan) menjadi wajib dan segera 
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dikembangkan pada nelayan Kota Cirebon; 6) Selama ini, fungsi 

PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) di Kota Cirebon belum sepenuhya 

dimanfaatkan secara optimal. Kendala  utama yang dihadapi adalah 

kurangnya dukungan nelayan dan bakul untuk melelangkan hasil 

tangkapannya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Selain itu, adanya 

pengusaan produksi ikan sepenuhnya dilakukan oleh tengkulak 

dengan ikatan (ijon) antara bakul dan nelayan yang selama ini telah 

terjalin cukup lama semakin menjadikan kondisi PPI sulit 

berkembang. Keterlibatan pemerintah untuk mengatur kembali 

transaksi pelelangan ikan melalui penguatan koperasi 

nelayan/Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai basis sistem penentu 

harga mutlak dilakukan. Karena selama ini keberadaan KUD tidak 

memiliki peran yang jelas dan menguntungkan bagi para 

anggotanya. Penguatan kembali fungsi KUD melalui stimulan 

permodalan serta dibarengi dengan peningkatan mutu SDM dan 

manajemen usaha diharapkan mampu mengurangi bahkan 

menghilangkan sistem ijon yang telah lama terjalin; 7) 

Memperankan kembali fungsi KUD untuk lebih dominan dalam 

mengatur tata niaga perikanan merupakan salah satu butir dari 

indikator keberlanjutan secara kelembagaan. Keberlanjutan 

kelembagaan (institutional sustainability), yaitu suatu kondisi 

dimana semua pranata kelembagaan (institutional arrangements) 

yang terkait dengan sistem perikanan tangkap (seperti pelabuhan 

perikanan, pemasok sarana produksi, pengolah dan pemasar hasil 

tangkapan, dan lembaga keuangan) dapat berfungsi secara baik dan 

benar serta berkelanjutan. Sehingga dengan perbaikan KUD 

berbasis kelembagaan ini akan lebih mencerminkan keberpihakan 

pemerintah dalam upaya peningkatan pendapatan ekonomi 

masyarakat nelayan melalui jaminan harga; 8) Peningkatan curahan 

kerja melaut dapat dilakukan melalui perbaikan teknologi 

penangkapan ikan yang dikombinasikan dengan perbaikan mutu 

produk (perbaikan nilai tambah) untuk meningkatkan harga jual 

ikan. Perbaikan teknologi armada penangkapan ikan perlu segera 
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dilakukan mengingat sebagian besar nelayan Kota Cirebon (154 

PMT) dikelola oleh nelayan skala kecil/tradisional dengan armada 

kapal yang hanya berukuran 2–5 GT. Dengan rendahnya daya 

jelajah dan ukuran armada penangkapan mengakibatkan 

keterbatasan daerah penangkapan hanya pada jalur 1. Jika adanya 

kebijakan berupa bantuan peningkatan ukuran armada kapal (5–10 

GT) akan meningkatkan pula daerah operasi tangkapan nelayan 

pada jalur 2 dan 3. Seiring dengan peningkatan ukuran kapal yang 

dibarengi dengan semakin luasnya area tangkapan, maka 

berimplikasi pula pada peningkatan produksi dan curahan kerja 

melaut nelayan pada jalur penangkapan 2 dan 3. Peningkatan 

produksi disebabkan karena semakin luasnya daerah melaut dimana 

pada daerah tersebut armada penangkapan yang beroperasi masih 

sangat minim dengan kelimpahan sumber daya ikan yang besar. 

Dengan meningkatnya produksi tangkapan secara otomatis 

dibarengi dengan semakin tingginya curahan kerja melaut yang 

dibutuhkan. Hal ini akan menyebabkan pendapatan nelayan 

pandega akan terdongkrak. Hanya saja yang perlu menjadi 

perhatian ketika pendapatan pandega meningkat adalah sifat 

konsumtif yang menjadi image nelayan kecil. Umumnya nelayan 

baik juragan dan pandega membelanjakan pendapatanya untuk 

membeli barang-barang yang tidak menjadi kebutuhan pokok, 

tetapi pada barang-barang yang sifatnya hiburan semata. 

Manajemen keuangan inilah yang harus diperbaiki agar ketika 

musim paceklik ikan, nelayan tidak terjerat rentenir.  
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7. MENGENAL EKSPOR DAN 

PERDAGANGAN IKAN TUNA 
 

Oleh: Restu Widayaka, A.Pi., MM. 

 

 

 

 

ndonesia mempunyai sumber daya ikan yang berpotensi dari 

segi jumlah dan jenisnya. Salah satu sumber hayati laut di 

Indonesia adalah perikanan tuna yang memiliki nilai ekonomis 

cukup tinggi sehingga tuna dapat dijadikan salah satu andalan 

ekspor nonmigas dari sektor perikanan. Potensi perikanan tuna di 

Indonesia menurut Komisi Nasional Pengkajian Stok cukup besar 

sedangkan beberapa daerah tertentu tingkat pemanfaatannya masih 

rendah. Meskipun tingkat pemanfaatan ikan tuna di Indonesia 

sampai saat ini dapat dikatakan masih di bawah Total Allowable 

Catch (TAC) atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan, namun 

pengelolaan sejak dini sangat dibutuhkan mengingat sifat dari ikan 

tuna tergolong peruaya jarak jauh (Luasunaung, 2006). Dari semua 

alat tangkap yang digunakan menangkap tuna, alat tangkap long 

line, dan hand line merupakan alat tangkap yang paling banyak 

jumlah penggunaannya (Lintang et al. 2012). 

Sektor perikanan memiliki kontribusi yang besar terhadap 

pertumbuhan ekonomi di beberapa negara maju seperti Amerika 

Serikat, Jepang, China dan negara-negara Eropa. Hal ini dipertegas 

oleh pernyataan Fauzi (2010) bahwa sektor perikanan di beberapa 

negara di dunia telah menjadi sumber “energi” pertumbuhan 

ekonomi dan juga menjadi “mesin pertumbuhan” ekonomi 

I 
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regional. Hal ini pun terjadi di Indonesia, dimana sektor perikanan 

terus memberikan peningkatan kontribusi terhadap pertumbuhan 

ekonomi sehingga pemerintah memberikan perhatian lebih. 

Perhatian tersebut diimplementasikan melalui dukungan kebijakan 

fiskal dan nonfiskal yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat, terutama nelayan (Samosir 2014). Hal 

tersebut menegaskan bahwa sumber daya perikanan adalah aset 

penting negara yang jika dikelola dengan baik akan memberIkan 

manfaat yang maksimum bagi masyarakat (Fauzi dan Anna 2002). 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki 

potensi tuna yang besar. Tahun 2004 Indonesia menjadi negara 

nomor satu dalam memproduksi ikan tuna dan memiliki target 

meningkatan perikanan tangkap sebesar 0,5% per tahun dari tahun 

2010–2014 (Sunoko .2013 dalam Sidik et al. 2013). Berdasarkan 

data FAO 2007 produksi tuna ASEAN mencapai 26,2 persen dari 

produksi tuna dunia atau sebesar 1,7 juta ton. Volume produksi 

tuna, cakalang dan tongkol nasional tahun 2011 sebesar 955.520 

ton, dimana produksi tuna sebesar 230.580 ton (BPS. 2012). 

Volume dan nilai ekspor komoditas perikanan tuna mengalami 

peningkatan 5 tahun terakhir, menurut data statistik ekspor hasil 

perikanan pada tahun 2007 sampai tahun 2011, volume ekspor tuna 

memiliki kenaikan rata-rata sebesar 4,30% dan nilai produksinya 

naik sebesar 13,61% (KKP. 2012).  

Indonesia menjadi salah satu negara pengekspor tuna di 

pasar dunia. Negara-negara yang menjadi pangsa pasar utama tuna 

asal Indonesia adalah Jepang, Amerika dan Uni Eropa. Tahun 2011 

Indonesia mengekspor tuna/cakalang/tongkol ke Jepang sebesar 

44,604 ton dan ekpsor tuna/cakalang/tongkol ke Amerika Serikat 

sebesar 15,062 ton (KKP, 2012). Meningkatnya aktivitas 

perdagangan tuna di pasar dunia menyebabkan adanya peningkatan 

standar mutu hasil perikanan dari masing-masing negara. Hal ini 

menyebabkan terjadinya penurunan permintaan hasil perikanan asal 
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Indonesia. Turunnya permintaan tuna asal Indonesia disebabkan 

oleh kandungan logam berat dan histamin yang cukup tinggi pada 

hasil perikanan Indonesia. Sehingga perlu adanya kajian mutu pada 

hasil tangkapan tuna asal Indonesia dengan mengidentifikasi 

sumber tuna yang ada. Volume produksi tuna dipengaruhi oleh alat 

tangkapnya. Alat tangkap yang sering digunakan untuk menangkap 

tuna di perairan Indonesia adalah alat tangkap tuna longline. 

Menurut data statistik perikanan tangkap Indonesia tahun 2010, 

kenaikan rata-rata jenis alat tangkap tuna longline tahun 2000–2010 

sebesar 23,26%, sedangkan pada alat tangkap jenis huhate dan 

pancing tonda sebesar 27,47% dan 2,40% (KKP. 2011). 

Sementara itu, sumber informasi dari Kementerian Kelautan 

dan Perikanan (2017) juga menyatakan bahwa Indonesia 

merupakan produsen ikan tuna terbesar di dunia dengan hasil 

tangkapan bernilai hingga 5 miliar dolar AS atau hampir setara 

Rp71 triliun dalam jangka waktu satu tahun. Ikan tuna terbukti 

menjadi potensi besar bagi sumber daya perikanan di Indonesia 

dengan produksi tuna di dunia sebesar 6,8 juta ton ditahun 2011 

menyumbang nilai ekspor sebesar US$ 498.591.000 sama dengan 

14% dari total nilai ekspor perikanan Indonesia. Indonesia masuk 

dalam jajaran negara dengan kontributor produksi terbesar dalam 

anggota Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) dengan rata-rata 

produksi tuna tahun 2009–2012 sebesar 356.862 ton per tahun yang 

diikuti oleh 32 negara.  

Ikan tuna adalah spesies ikan yang memiliki nilai ekonomis 

dan merupakan komoditas unggulan perikanan Indonesia, ikan tuna 

menjadi komoditas penghasil devisa negara nomor dua. Ikan tuna 

sebagai salah satu komoditas andalan ekspor Indonesia dalam 

perikanan tangkap. Kondisi kinerja ekspor perikanan komoditas 

tuna di pasar Jepang sebagai negara tujuan utama ekspor tuna 

Indonesia, cenderung tidak mengalami peningkatan volume ekspor 

bahkan menunjukkan penurunan volume produksi ekspor (Awalia. 
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2020). Dwi et al. (2018) dalam Awalia (2020), menjelaskan 

Indonesia menempati urutan kedua sebagai negara produsen ikan 

tuna setelah Thailand di kawasan ASEAN, hal ini disebabkan 

adanya perbedaan tingkat eksploitasi baik dari segi jumlah maupun 

tekhnologi penggunaan alat tangkap. Mengingat bahwa perairan 

Indonesia masih luas dan potensi lestari yang masih berada sangat 

jauh di atas hasil produksi tangkapan tuna saat ini, maka peluang 

untuk meningkatkan produksi masih besar dan berarti peluang 

untuk meningkatkan ekspor sebagai penambah devisa negara juga 

besar. Risna et al (2017) dalam Awalia (2020), menjelaskan bahwa 

komoditas tuna merupakan salah satu komoditas unggulan dalam 

program industrialisasi yang diusung oleh Kementerian Kelautan 

dan Perikanan dalam mendorong percepatan pembangunan 

ekonomi nasional khususnya pembangunan Kelautan dan 

Perikanan. Dalam pasar internasional, ikan tuna merupakan 

komoditas dengan jumlah peminat yang tinggi terutama di negara 

Jepang. 

Ikan tuna (Thunnus sp) merupakan salah satu jenis ikan 

ekonomi penting di dunia dan merupakan perikanan terbesar ketiga 

di Indonesia setelah udang dan ikan dasar. Selain memiliki harga 

yang relatif mahal bila dibandingkan dengan harga komoditas 

perikanan lainnya permintaan pasar untuk komoditas ini terus 

meningkat terutama oleh negeri Jepang. Mahyuddin (2012), 

menyatakan dengan ditetapkannya komoditas tuna sebagai proyek 

percontohan indutrialisasi perikanan tangkap memiliki alasan 

bahwa industrilisasi perikanan tuna sangat penting dalam 

penyerapan tenaga kerja dan mendukung pasokan industri dosmetik 

serta memperkuat pasar intenasional. Pemanfaatan perikanan tuna 

yang berkelanjutan hanya bisa dilaksanakan apabila berorientasi 

pada kepentingan dan mendapat dukungan dari masyarakat. 

Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan perikanan tuna yang 
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berkelanjutan sangat diperlukan agar dapat berjalan dengan baik 

(Imron et al. 2019). 

Ikan pelagis besar salah satunya adalah jenis ikan tuna yang 

memiliki nilai ekonomis penting di dunia dan merupakan 

komoditas perikanan terbesar ketiga di Indonesia setelah udang dan 

ikan dasar. Ikan tuna memiliki harga yang relatif lebih mahal 

dibandingkan harga komoditas ikan lainnya dengan permintaan 

terus meningkat (Karyanto et al. 2020). 

Tuna adalah ikan laut yang terdiri dari beberapa spesies dari 

famili Scombridae, terutama genus Thunnus. Tidak seperti 

kebanyakan ikan yang memiliki daging berwarna putih, daging 

ikan ini berwarna merah muda sampai merah tua. Hal ini karena 

otot tuna lebih banyak mengandung myoglobin dari pada ikan 

lainnya. Beberapa spesies tuna yang lebih besar, seperti tuna sirip 

biru (bluefin tuna), dapat menaikkan suhu darahnya di atas suhu air 

dengan aktivitas ototnya. Hal ini menyebabkan mereka dapat hidup 

di air yang lebih dingin dan dapat bertahan dalam kondisi yang 

beragam (Darondo et al. 2014). Pembangunan perikanan pada 

dasarnya merupakan upaya manusia untuk memanfaatkan sumber 

daya hayati perikanan dan sumber daya perairan melalui kegiatan 

penangkapan ikan dan budidaya ikan. Kegiatan yang lain yang 

berkaitan dengan pembangunan perikanan adalah pengembangan 

sumber daya manusia, pemanfaatan modal, pengembangan dan 

penerapan IPTEK, pengembangan produk, peningkatan pendapatan 

dan kesejahtraan, peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan 

devisa negara, disertai upaya-upaya pemeliharaan dan kelestarian 

sumber daya hayati lingkungan (Muliana, 2012). 

Sumber daya tuna merupakan salah satu dari beberapa 

sumber daya potensial yang sudah terbukti besar sumbangannya 

bagi perekonomian perikanan nasional. Produksi tuna di perairan 

Indonesia pada tahun 2008 adalah sebesar 912.847 ton yang terdiri 

dari Tunas, Skipjack tunas dan Eastern little tunas (Data Statistik 
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Perikanan, 2009), walaupun secara nasional pemanfaatannya tidak 

merata di seluruh perairan Indonesia. Sumber daya tuna cukup 

menyebar di perairan Indonesia, dari barat hingga ke timur dan 

lebih banyak menyebar di perairan bebas. Oleh karena itu, tidak 

banyak nelayan tradisional yang turut memanfaatkan sumber daya 

ini. Pemanfaatan sumber daya tuna lebih banyak dilakukan oleh 

perusahaan skala menengah ke atas, karena memerlukan investasi 

yang besar. Tuna menyebar luas di seluruh perairan tropis dan 

subtropis. Di Samudra Hindia dan Samudra Atantik, tuna menyebar 

di antara 40° LU dan 40° LS (Collete dan Naven 1983  dalam 

Julianingsih 2004). Khususnya di Indoneia, tuna hampir didapatkan 

menyebar di seluruh perairan Indonesia. Di Indonesia bagian barat 

meliputi Samudra Hindia di sepanjang pantai utara dan timur Aceh, 

pantai barat Sumatra, selatan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Di 

perairan Indonesia bagian timur meliputi laut Banda Flores, 

Halmahera, Maluku, Sulawesi, perairan Pasifik di sebelah utara 

Papua dan selat Malaka. Salah satu faktor yang menyebabkan 

penyebarannya dapat meliputi skala ruang (wilayah geografis) yang 

cukup luas, termasuk di antaranya beberapa spesies yang dapat 

menyebar dan bermigrasi lintas samudra. Tuna merupakan jenis 

ikan pelagis besar yang memiliki khas sebagai perenang cepat dan 

peruaya jauh. Bentuknya menyerupai cerutu dan memanjang. Ikan 

tuna tergolong jenis ikan yang aktif dan umumnya menyebar di 

perairan oceanik hingga perairan dekat pantai.  

Tuna adalah ikan laut pelagik yang termasuk bangsa 

Thunnini, terdiri dari beberapa spesies dari famili skombride, 

terutama genus Thunus. Ikan ini adalah perenang andal (pernah 

diukur mencapai 77 km/jam). Tidak seperti kebanyakan ikan yang 

memiliki daging yang berwarna putih, daging tuna berwarna merah 

muda sampai merah tua. Hal ini karena otot tuna lebih banyak 

mengandung myoglobin dari pada ikan lainnya. Beberapa spesies 

tuna yang lebih besar, seperti tuna sirip biru atlantik (Thunnus 
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thynnus), dapat menaikan suhu darahnya di atas suhu air dengan 

aktivitas ototnya. Hal ini menyebabkan mereka dapat hidup di air 

yang lebih dingin dan dapat bertahan dalam kondisi yang beragam. 

Kebanyakan bertubuh besar, tuna adalah ikan yang memiliki nilai 

komersial tinggi. 

Ikan tuna termasuk dalam keluarga Scrombidae, tubuh 

seperti cerutu, mempunyai dua sirip punggung, sirip depan yang 

biasanya pendek dan terpisah dari sirip belakang, mempunyai jari-

jari sirip tambahan (finlet) di belakang sirip punggung dan sirip 

dubur. Sirip dada terletak agak ke atas, sirip perut kecil, sirip ekor 

berbentuk bulan sabit (Saanin, 1984) seperti pada gambar 1. 

Klasifikasi ikan tuna (Saanin 1984 dan FAO 2011) adalah sebagai 

berikut. 

Filum : Chordata 

Subfilum : Vertebrata 

Kelas : Teleostei 

Subkelas : Actinopterygi 

Ordo : Perciformes 

Subordo : Scombridae 

Famili : Scombridae 

Genus : Thunnus 

Spesies : Thunnus sp 

Tuna merupakan jenis ikan pelagis yang mempunyai ciri 

utama yaitu sifat imigrasi yang cukup jauh bahkan ikan tuna 

memiliki sifat migrasi oseanik yang sangat jauh (highly migratory) 

sampai melampaui batas-batas jurisdiksi suatu negara. (Badrudin 

2010). Ikan tuna mempunyai bermacam-macam jenis yaitu tuna 

mata besar (Big eye), tuna albakora (Albacore), tuna sirip kuning 

(Yellowfin), tuna sirip biru (Bluefin) dan tuna gigi anjing. Ikan tuna 

jenis yellowfin didominasi 80% berukuran >100 cm tertangkap 

pada kedalaman 85,73-167,80 m dengan suhu 22,20-26,40C, big 
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eye didominasi 60% berukuran >100 cm tertangkap pada 

kedalaman 193,97-470,12 m dengan suhu 8,35-15,30C, albacore 

didominasi 64% berukuran >100 cm pada kedalaman 85,73-124,74 

m dengan suhu 21,41-26,40C dan 122luefin berukuran >100 cm 

tertangkap pada kedalaman 190,15-194,21 m dengan suhu 14,99-

15,12C. Suhu dan kedalaman sebaran tuna jenis yellowfin dan 

albacore memiliki kesamaan yaitu pada level lapisan permukaan, 

hal ini menunjukkan perairan tropis merupakan daerah yang cocok 

untuk menangkap yellowfin dan albacore di Samudra Hindia 

(Barata. A 2011). Jenis-jenis ikan tuna tersebut di antaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Ikan tuna mata besar termasuk jenis ikan tuna besar, sirip dada 

cukup panjang pada individu yang besar dan menjadi sangat 

panjang pada individu yang sangat kecil. Warna perut bagian 

bawah dan perut berwarna putih, sisi garis pada ikan yang 

hidup sabuk berwarna biru membujur panjang sepanjang badan, 

sirip punggung pertama berwarna kuning terang, sirip 

punggung kedua dan sirip dubur berwana kuning muda, jari-jari 

sirip tambahan berwana kuning terang dan hitam pada ujungnya 

seperti pada gambar 1. 

 

Gambar 1. Mata besar (wikipedia 2016) 
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2. Madidihang tubuh yang berukuran besar, berbentuk torpedo 

(fasiform), sedikit kompres dari sisi ke sisi. Jari-jari insang 24–

34 pada lengkungan pertama, memiliki dua dua sirip 

dorsal/punggung, sirip depan biasanya pendek dan terpisah 

oleh celah yang kecil dari sirip belakang, mempunyai jari-jari 

sirip tambahan (finlet) 8–10 finlet dibelakang sirip punggung 

dan sirip anal 7–10 finlet. Memiliki sisip velfik  yang kecil, 

pada spesimen yang berukuran besar memiliki sirip dorsal 

kedua dan sirip anal yang sangat panjang sehingga mencapai 

20% panjang cagak dan sirip petoralnya cukup panjang, 

biasanya lebih dari panjang sirip dorsal kedua biasanya 22–

31% dari panjang fork, sirip ekor bercagak agak ke dalam 

dengan jari-jari penyokong menutup seluruh ujung hipural, 

sirip ekornya berbentuk sangat ramping dan terdiri dari tiga 

keel, tubuhnya turtutup oleh sisik yang sangat kecil, berwana 

biru tua dan agak gelap pada bagian atas tubuhnya, sisik 

berukuran besar kadang berkembang namun jarang nampak, 

tanda sisik yang berukuran besar membentuk semacam 

lingkaran di sekeliling tubuh pada bagian belakang kepala dan 

kemudian berkurang di bagian belakang sirip dorsal kedua. 

Ikan ekor kuning berwarna biru gelap pada sisi belakang dan 

di atas tubuhnya dengan perut kuning atau silver, sirip dorsal, 

sirip anal dan jari-jari tambahan berwarna kuning menyala, 

memiliki permukaan ventral hati yang cukup halus, ikan ekor 

kuning matanya kecil dan memiliki gigi berbentuk kerucut. 

Kantung renang terdapat pada jenis tuna ini seperti pada  

gambar 2. 
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Gambar 2. Madidihang. (wikipedia 2016) 

 

3. Albakora bentuk jenis albakora memanjang seperti torpedo, 

mata agak besar dan tergolong tuna besar, sirip punggung 

pertama berjari-jari keras sebanyak 13–14, sirip punggung 

kedua berjari-jari lemah sebanyak 14 buah ditambah 7–8 buah 

jari-jari sirip yang menggantung. Sirip dubur berjari-jari lemah 

sebanyak 14–18 buah, tapi insang pada busur pertama 

berjumlah 25–31 buah. Sirip dada tumpah memanjang seperti 

pedang dan dapat mencapai sirip punggun kedua. Suatu lunas 

kuat terdapat pada batang ekor yang diapit oleh dua lunas kecil 

pada ujungnya, terdapat dua cuping di antara dua sirip 

perutnya, badan bersisik kecil, sedangkan pada korselet 

terdapat sisik agak besar tapi tidak nyata. Albakora termasuk 

ikan buas, panjang badan dapat mencapai 137 cm dan 

umumnya berkisar antara 40–100 cm. Warna pada bagian atas 

adalah hitam kebiruan dan berkilat, sedangkan bagian bawah 

berwarna putih perak. Tuna Albakor sering disebut juga 

dengan nama tuna putih karena sebagian besar dagingnya 

berwarna putih. Tuna Albakor termasuk jenis ikan tuna yang 

paling kecil, dapat tumbuh mencapai 1,4 meter dengan berat 

60 kg, umurnya dapat mencapai 9 tahun dan ikan tuna jenis ini 
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tersebar luas di seluruh daerah tropis. Ikan ini hidup di laut 

lepas sampai kedalaman 600 meter, biasanya tuna jenis ini 

bergerombol dalam jumlah sangat besar dengan ikan tuna 

lainnya. Ikan ini matang kelaminnya setelah panjangnya 

mencapai 90 cm. waktu yang dibutuhkan untuk 

perkembangbiakannya sekitar 1,4 sampai 4,4 tahun untuk 

dapat menggandakan populasinya, serta jumlah telur yang 

dihasilkan dapat mencapai 2 juta butir (Kuncoro dan Wiharto 

2012). Sirip punggung pertama sedikit keabuan dengan warna 

kuning, bagian atas gelap, sirip punggung kedua dari dubur 

berwarna gelap kekuningan seperti pada  gambar 3. 

 

Gambar 3. Albakora (wikipedia 2016) 

 

4. Tuna Sirip Biru (Bluefin Tuna) Tuna sirip biru (Thunnus 

maccoyii) adalah spesies tuna sirip biru dari famili scombridae 

yang ditemukan di perairan belahan selatan samudra dunia 

antara Lintang 30°LS dan 50°LS, hingga 60°LS. Ikan ini dapat 

mencapai panjang 25 m (82 ft) dan berat mencapai 260 kg 

(570 lb), ikan ini termasuk salah satu ikan bertulang sejati 

terbesar. Daerah sebar ikan ini terdapat baik di perairan laut 
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lepas ataupun sekitar pesisir. Tuna sirip biru adalah ikan besar 

berbentuk memanjang seperti torpedo, bersirip langsing dan 

agak pendek. Tubuhnya dilapisi sisik kecil. Warna tubuhnya 

adalah hitam kebiruan pada punggungnya dan putih keperakan 

pada bagian sisi dan bawah tubuh, dengan warna kuning terang 

pada sirip ekor dewasa. Sirip dada pertama berwarna abu-abu 

dengan sedikit warna kuning, sirip dada keduanya berwarna 

merah kecokelatan, sementara sirip-sirip kecilnya berwarna 

kuning bertepi gelap. Tuna sirip biru, seperti spesies tuna 

pelagik lainnya, termasuk kelompok ikan bertulang yang dapat 

menjaga suhu inti tubuhnya hingga 10
0
 di atas suhu rata-rata 

lingkungannya. Keunggulan ini memungkinkan mereka 

menjaga tubuh mereka agar dapat berburu mangsa atau 

bermigrasi jarak jauh. Tuna sirip biru adalah pemangsa 

oportunistik, memangsa berbagai jenis ikan, krustasea dan 

satwa laut lainnya seperti pada  gambar 4. 

 

Gambar 4. Tuna sirip biru. (wikipedia 2016) 

Proses pembongkaran kan tuna oleh awak kapal hasil 

tangkapan armada penangkapan tuna hand line di Pelabuhan 

Perikanan Samudra (PPS) Bungus seperti pada gambar 5. 
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Gambar 5. Proses Pembongkaran Hasil Tangkapan Tuna Hand 

Line di PPS Bungus 

 

Ikan tuna dapat dibagi menjadi beberapa jenis produk. 

Menurut Ilyas (1980) dalam Ross (2008), macam-macam utilisasi 

produk-produk ikan antara lain: 

1) Ikan segar adalah ikan yang baru tertangkap,dibersihkan dan di 

tanganisedemikian hingga ketika ikan tersebut sampai pada 

konsumen masih dalam keadaan segar. 

2) Ikan beku adalah ikan yang setelah diangkat dari laut 

dibekukan dengan suhu -50⁰C samapi -60⁰C, biasanya ikan ini 

diperuntukkan sebagai ikan ekspor. 

3) Curing adalah ikan yang diolah secara tradisional dapat 

diasinkan, dipindang, diasap atau diberikan perlakuan yang 

lain. 

4) Reduksi adalah sisa-sisa dari ikan yang rusak atau memiliki 

kualitas terendah,biasanya banyak ikan-ikan ini dimanfaatkan 

untuk tepung ikan yang biasa dipakai untuk pakan ternak. 
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Produk-produk perikanan tergolong “most perishable foods”, 

yang cepat sekali mundur mutunya secara autolysis, biochemics, 

dan microbiologis, terutama dipengaruhi oleh suhu. Penanganan 

selama proses ditribusi perlu diperhatikan, agar ikan yang diangkut 

tidak mengalami penurunan kualitas. Selama proses distribusi dan 

saat tiba di tempat tujuan, ikan dijaga agar tidak dicemari, kotoran, 

bau yang berasal dari luar dan dari wadah yang diangkut (Ross 

2008). Ikan harus diangkut dengan suhu 0⁰C supaya kesegarannya 

dapat bertahan hingga lebih dari sepuluh hari. Berhasil atau 

tidaknya usaha mempertahankan kerendahan suhu ini juga 

tergantung dari mutu ikan. Karenanya untuk memperoleh “shelf life 

maximum”, hendaknya ikan yang sudah diberi es sebelum 

mengalami fase rigor mortis yaitu keadaan kaku yang dipengaruhi 

berkurangnya glikogen dalam tubuh ikan (Moeljanto 1982 dalam 

Ross 2008). Cara pendinginan selama proses distribusi dapat 

dilakukan dengan pemberian es atau penempatan ikan dalam wadah 

atau dalam tangki berisi air yang didinginkan dengan es atau 

direfrigerasi (Ilyas 1983 dalam Ross 2008). Ikan tuna hasil 

tangkapan armada tuna hand line di PPS Bungus pada gambar 6. 
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Gambar 6. Ikan Tuna Hasil Tangkapan Tuna Hand Line di 

PPS Bungus 

Ikan tuna pada umumnya diekspor dalam bentuk segar utuh 

disiangi (fresh whole gilled and gutted), produk beku utuh disiangi 

(frozen whole gilled and gutted), loin (frozen loin) dan steak beku 

(frozen steak), serta produk dalam kaleng (canned tuna). Produk-

produk ikan tuna tersebut sebagian besar diekspor ke mancanegara 

dan hanya sebagian kecil yang dipasarkan di dalam negeri. Sasaran 

ekspor ikan tuna yang terbesar adalah Jepang, Amerika, dan Uni 

Eropa. Ekspor merupakan kegiatan perdagangan baik itu barang 

maupun jasa yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara 

lain. Barang yang akan diekspor harus didaftarkan ke bea cukai 

agar dapat dikeluarkan dari Kepabeanan Indonesia. Ekspor ikan 

tuna di Indonesia cukup besar, sasaran ekspor tuna yang terbesar 

adalah Jepang. Biasanya tuna yang diekspor ke Jepang adalah tuna 

yang masih segar untuk dibuat sashimi atau sushi. Kedua terbesar 

setelah Jepang adalah Amerika, tetapi umumnya diekspor sudah 

dalam bentuk kalengan (Zahri, 2012). 
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Pemisahan mutu ikan tuna dilakukan oleh checker dengan 

melihat kondisi daging yang diambil dari bagian tubuh tuna yaitu 

bagian bawah sirip pektoral dan bagian ekor atau caudal. 

Pengambilan daging dari bagian bawah sirip pectoral dan bagian 

ekor berdasarkan pada pertimbangan pemotongan bagian tubuh 

tuna. Kesalahan dalam pengecekan daging tuna akan meninggalkan 

bekas hasil dari pen-checker-an, dan hal ini akan menurunkan 

harga tuna. Pengecekan kualitas tuna oleh checker menggunakan 

batang besi yang disebut spike untuk mengambil irisan daging dari 

tubuh ikan. Hasil dari pengecekan kualitas ikan dapat digolongkan 

menjadi 12 tingkatan mutu atau grade yaitu AAA, AAF, AF, AA, 

A+, A, A-, B+, B, B-, C/reject, D/Oba. Masing-masing grade 

memiliki ciri dan harga yang berbeda (Sidik et al. 2013). 

Tabel. 1. Grade pada ikan tuna dan ciri-ciri khususnya 

No Tingkatan 

Grade 

Ciri Khusus 

 

Pelangi 

Daging Minyak Warna Sashi/

Bolong 

1  AAA  Kenyal  banyak minyak  merah terang 

cerah segar  

tidak 

ada  

tidak ada  

2  AAF  Kenyal  banyak minyak  merah terang 

agak cerah 

segar  

tidak 

ada  

tidak ada  

3  AF  Kenyal  ada minyak 

lumayan banyak  

merah terang 

sangat segar  

tidak 

ada  

tidak ada  

4  AA  Kenyal  ada minyak 

sedikit  

Merah terang  tidak 

ada  

tidak ada  

5  A+  Kenyal  ada minyak 

sedikit  

Merah  tidak 

ada  

tidak ada  

6  A  Kenyal  ada minyak 

lebih sedikit 

dari grade A+  

Merah  tidak 

ada  

tidak ada  

7  A-  Kenyal  ada minyak 

sedikit  

merah/terang  tidak 

ada  

tidak ada  

8  B+  Kenyal  tidak ada 

minyak/lemak  

merah sedikit 

redup  

tidak 

ada  

pelangi  

ada dan 

tipis  
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9  B  Kenyal  sedikit minyak  merah agak 

pucat  

tidak 

ada  

pelangi 

sedikit 

tebal  

10  B-  Sedikit 

kenyal  

tidak ada 

minyak/lemak  

kondisi 

minyak jelek  

tidak 

ada  

pelangi 

tebal  

11  Reject/C  Lembek  tidak ada 

minyak/udah 

putih  

burem atau 

merah gelap  

tidak 

ada  

pelangi 

tebal  

12  Oba/D 

(daging 

hitam)  

Putih susu 

pucat/  daging 

mateng, 

kasar, lembek  

gak ada minyak  merah gelap  ada 

sashi/b

olong  

pelangi 

tebal  

Sumber: (Sidik et al. 2013) 

Menurut Sidik et al (2013), perbedaan ciri khusus ikan tuna 

didasarkan pada kondisi daging, banyaknya minyak, warna daging, 

sashi/bolong pada daging dan terlihatnya warna pelangi pada 

daging. Ikan tuna yang memilliki kualitas bagus adalah ikan tuna 

yang memiliki kondisi daging yang kenyal, banyak minyak, warna 

daging cerah, tidak ada kerusakan pada daging seperti adanya sashi 

atau bolong dan tidak terlihat adanya gradasi warna pelangi pada 

daging. Sedangkan tuna yang memiliki kualitas yang buruk 

memiliki kondisi daging yang lembek/pucat, tidak ada minyak, 

warna daging merah buram/gelap, ada sashi/bolong dan adanya 

gradasi warna pelangi pada daging. Pemisahan mutu ikan tuna 

dilakukan oleh checker seperti pada gambar 7. 
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Gambar 7. Pemisahan Mutu Ikan Tuna Dilakukan Oleh Checker 

 

Distribusi ikan tuna hasil tangkapan armada penangkapan tuna 

hand line di Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Bungus ke 

perusahaan eksportir seperti pada gambar 8. 

 

Gambar 8. Distribusi Hasil Tangkapan Ikan Tuna ke Perusahaan 

Eksportir 
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8. PENINGKATAN KEHIDUPAN MASYARAKAT 

PESISIR DI NAGARI TIKU SELATAN KECAMATAN 

TANJUNG MUTIARA KABUPATEN AGAM 

SUMATRA BARAT 

 

Oleh: Restu Widayaka, A.Pi., M.Si. 

 

 

 

 

agari Tiku Selatan berada di Kecamatan Tanjung Mutiara, 

Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat. Luas nagari 

Tiku Selatan: 31,42 kilometer persegi atau 15,27 persen 

dari luas wilayah Kecamatan Tanjung Mutiara. Nagari Tiku 

Selatan adalah ibu kota kota kecamatan, berjarak 20 kilometer dari 

ibu kota kabupaten dan 92 kilometer dari ibu kota provinsi. Peta 

nagari Tiku disajikan pada gambar 1. 

 

Gambar 1. Peta Nagari Tiku Selatan 

Sumber: Tiku Selatan-Wordpress.com 

N 
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Nagari Tiku Selatan berpenduduk 12.107 jiwa (2017) terdiri 

dari 6.071 laki-laki dan 6.036 perempuan. Nagari Tiku Selatan 

terdiri dari 7 jorong, yakni: 

1. Gasan Kaciak 

2. anda Gadang 

3. Pasa Tiku 

4. Pasia Tiku 

5. Sungai Nibung 

6. Kampung Darek 

7. Pasia Paneh 

Nagari atau desa adat Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung 

Mutiara, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, terletak di pinggir 

pantai Samudra Hindia dan berada di daerah perbatasan antara 

Kabupaten Agam dengan Kabupaten Padang Pariaman. Nagari 

dengan jumlah penduduk 13.951 jiwa dari 3.054 kepala keluarga 

yang tersebar di tujuh jorong ini memiliki potensi kelautan dengan 

hasil ikan dan objek pariwisata di sekitar pantai serta memiliki 

kebun sawit cukup luas. Ketujuh jorong itu adalah Gasan Kaciak 

(1.141 ha), Jorong Banda Gadang (724 ha), Jorong Pasa Tiku (111 

ha), Jorong Pasia Tiku (100 ha), Jorong Kampuang Darek (520 ha), 

Jorong Pasia Paneh (605 ha) dan Jorong Sungai Nibung (385 ha). 

Pemerintah nagari memperoleh dana desa Rp1,22 miliar 

pada 2019. Dana ini dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat 

berupa pelatihan dalam meningkatkan kapasitas pelaku pariwisata, 

pelatihan usaha mikro kecil menengah, pengolahan ikan asin dan 

juga pembangunan infrastruktur.Semua program itu berdasarkan 

usulan dari masyarakat saat musyawarah nagari yang telah 

diadakan sebelumnya. Usulan ini disesuaikan dengan Rancangan 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Agam agar 

sinkronisasi pembangunan tercapai dan manfaat pembangunan 

dirasakan masyarakat sekitar. Dari dana desa sebelumnya, 
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pemerintah nagari telah membangun jalan rabat beton sepanjang 

1.565 meter, irigasi sepanjang 840 meter dan jembatan darurat 

sepanjang 52 meter. “Pembangunan rebat beton, irigasi dan 

jembatan ini untuk memudahkan transportasi masyarakat dalam 

membawa hasil pertanian, menuju objek wisata dan penyediaan 

sumber air untuk pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat,” kata Wali Nagari Tiku Selatan, Adang Karman. 

Masyarakat wilayah Tiku Selatan umumnya mata 

pencahariannya sebagai nelayan merupakan pendapatan yang 

utama, selain nelayan ada juga kawasan wisata bahari. Daerah Tiku 

Selatan adalah salah satu penyuplai ikan di wilayah Sumatra Barat. 

Mata pencaharian sebagai nelayan merupakan pendapatan utama 

bagi masyarakat perikanan di Tiku Selatan. Pekerjaan utama 

sebagai nelayan ini dihadapkan pada faktor ketidakpastian yang 

meningkat dari waktu ke waktu baik faktor alam maupun ekonomi. 

Faktor alam di antaranya faktor musim yang sulit untuk diprediksi 

sedangkan faktor ekonomi adalah semakin tingginya biaya melaut, 

hasil tangkapan yang cenderung menurun dan fluktuasi harga ikan. 

Faktor musim yang menyebabkan terjadinya hasil tangkapan yang 

rendah dan berakhir pada masa paceklik yang berulang setiap tahun 

merupakan permasalahan klasik. Hal ini juga terjadi di kawasan 

lain pada saat musim paceklik, hasil tangkapan ikan di kawasan 

Tiku Selatan ini mengalami penurunan, sehingga perlu adanya 

diversifikasi alat tangkap dan pemberian mata pencaharian 

alternatif selain perikanan tangkap. 

Tiku Selatan juga sebagai daerah penyuplai ikan 

masyarakat Tiku Selatan juga mempunyai hasil pengolahan ikan 

dari hasil tangkapan nelayan. Contohnya pengolahan ikan asin, 

pengolahan cumi, pengolahan kerupuk ikan. Hasil pengolahan juga 

bisa membantu sistem ekonomi di Tiku Selatan, dengan adanya 

hasil pengolahan masyarakat pun juga aktif dalam organisasi 

Koperasi simpan pinjam sebagai faktor pendorong pengusaha-
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pengusaha kecil. Salah satunya adalah Koperasi Pengembangan 

Ekonomi Masyarakat Pesisir (KOPPEMP), juga ada faktor 

pendukung seperti tempat wisata pantai Pasia Tiku yang terletak di 

nagari Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten 

Agam. Di situ para pengusaha pengolahan dapat menjual produk-

produk pengolahan kepada wisata yang berkunjung. 

 

A. Usaha Perikanan Tangkap 

Pada umumnya di wilayah Tiku Selatan, mata pencaharian 

masyarakatnya sebagian besar adalah Nelayan. Tiku Selatan juga 

salah satu daerah penyuplai ikan di wilayah Sumatra Barat. Adapun 

kegiatan masyarakat untuk pergi kelaut mereka menggunakan jenis 

armada penangkapan, dan berikut ini adalah penjelasan tentang 

armada penangkapan yang ada di Tiku Selatan: 

1. Jenis Kapal 

Bagan merupakan salah satu jenis alat tangkap ikan yang 

dioperasikan pada malam hari dengan bantuan cahaya/light fishing. 

Penangkapan ikan dengan memanfaatkan cahaya sebagai alat bantu 

biasa disebut dengan light fishing (Sitompul 2016). Perbedaan 

warna cahaya lampu yang digunakan dalam penangkapan ikan 

akan menghasilkan perbedaan pada jumlah tangkapan (Derec 

2009). Hal ini diakibatkan oleh kebiasaan dan jenis ikan tersebut 

yang tertarik pada warna dan intensitas sinar tertentu. Salah satu 

faktor yang menentukan berkumpulnya jenis ikan pelagis yang 

mempunyai sifat fototaksis positif di sekeliling cahaya lampu 

adalah tergantung dari kekuatan dan warna cahaya yang digunakan 

(Ayodhyoa 1981). Nelayan Tanjungpandan menggunakan dua 

warna cahaya lampu dalam operasi penangkapan ikan yaitu warna 

lampu kuning dan warna lampu putih. Pengaruh warna lampu pada 

kegiatan light fishing menunjukkan warna cahaya lampu kuning 

dan putih mendapatkan hasil tangkapan paling baik dibandingkan 
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dengan warna hijau, merah, biru dan oranye (Gustaman et al. 

2012). 

Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 06 

Tahun 2010 tentang alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan 

perikanan negara Republik Indonesia, bahwa kelompok jenis alat 

penangkapan ikan jaring angkat adalah kelompok alat penangkapan 

ikan terbuat dari bahan jaring berbentuk segi empat dilengkapi 

bingkai bambu atau bahan lainnya sebagai rangka yang 

dioperasikan dengan cara dibenamkan pada kolom perairan saat 

setting dan diangkat ke permukaan saat hauling yang dilengkapi 

dengan atau tanpa lampu pengumpul ikan untuk untuk menangkap 

ikan pelagis. 

2. Alat Tangkap 

Alat tangkap bagan merupakan salah satu jenis alat tangkap 

yang cukup banyak digunakan di Indonesia dengan beberapa 

alasan, seperti pengoperasian kapal yang tergolong mudah dan 

biaya investasi yang digunakan juga dapat digolongkan murah, 

serta penggunaan alat-alat yang masih sederhana. Banyaknya 

penggunaan alat tangkap bagan tidak lepas dari perkembangan 

wilayah, kemudahan teknologi, tingkat investasi yang rendah, dan 

metode penangkapan yang bersifat one day fishing. Selain hal-hal 

teknis tersebut, tingginya penggunaan bagan juga disebabkan 

tingkat efektivitas unit penangkapan bagan untuk menangkap ikan-

ikan pelagis. Berikut merupakan kelompok jenis alat tangkap jaring 

angkat (lif nets): 

1) Anco 

Salah satu alat tangkap yang diharapkan dapat 

meningkatkan produksi perikanan adalah Anco (lift Net). Alat 

tangkap ini ditujukan untuk menangkap ikan pelagis, terutama ikan 

pelagis yang memiliki nilai ekonomis dan menguntungkan bagi 

nelayan. Menurut Ayodhyoa (1981) menyatakan bahwa untuk 

mencapai hasil tangkapan yang menguntungkan, penentuan fishing 
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method yang tepat haruslah didasari pengetahuan tentang fish 

behavior dan keadaan perairan. Pengetahuan tentang fish behavior 

merupakan salah satu kunci dari suatu metode yang umum telah 

diketahui, juga mengetahui metode baru. Anco adalah jaring angkat 

yang dipasang di perairan, berbentuk empat persegi panjang, terdiri 

dari jaring yang keempat ujungnya diikat pada dua bambu yang 

dibelah dan kedua ujungnya dihaluskan (diruncingkan) kemudian 

dipasang bersilangan satu sama lain dengan sudut 90 derajat. 

Berdasarkan cara pengoperasiannya, Anco tetap diklasifikasikan ke 

dalam kelompok jaring angkat (lift nets) (Subani dan Barus, 1989). 

Anco adalah sejenis jaring angkat (lift nets) yang dioperasikan 

dengan tangan. Alat tangkap ikan ini terdiri dari jaring berbentuk 

persegi yang keempat ujungnya diikatkan pada dua batang bambu 

atau kayu yang dipasang bersilang tegak lurus. Jaring ini lalu 

digantungkan pada sebatang galah, dengan mengaitkan atau 

mengikatkan titik persilangan bambu tadi di ujung galah. Tangkul 

dioperasikan dengan cara merendam jaring dalam posisi mendatar 

di perairan dan kemudian mengangkatnya setelah beberapa saat 

didiamkan. Konstruksi anco dapat dilihat pada gambar 2. 

 

Gambar 2.Konstruksi Anco 

Sumber: https://www.google.com/search?rlz 

https://www.google.com/search?rlz
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2) Bagan Tancap 

Bagan tancap (stationary lift net) adalah alat penangkap 

ikan yang dioperasikan dengan cara diturunkan ke kolom perairan 

dan diangkat kembali setelah banyak ikan di atasnya. Dalam 

pengoperasiannya, tidak dapat dipindah-pindah dan sekali dipasang 

(ditanam) berarti berlaku untuk selama musim penangkapan. Beda 

antara bagan tancap dan anco tetap dan jaring bandrong adalah 

bagan tancap memiliki rumah penjaga, gulungan (roller), tali tarik, 

dan gelangan pengikat dengan jaring. Bagan tancap diklasifikasi-

kan ke dalam kelompok jaring angkat (lift net) (Subani dan Barus 

1989). Bagan tancap sangat jauh berbeda dari bagan perahu dan 

bagan rakit dalam penentuan daerah fishing ground. Pada bagan 

perahu atau bagan rakit, pengoperasiannya dapat dilakukan secara 

berpindah-pindah sehingga dapat mengikuti gerombolan ikan 

ataupun daerah yang dianggap berpotensi memiliki sumber daya 

pelagis kecil yang banyak, namun bagan tancap merupakan alat 

tangkap yang pasif yang cuman menunggu datangnya ikan. 

Menentukan daerah pemasangan alat bagan tancap, harus diper-

hatikan sumber biota yang tersedia dalam perairan sekitar daerah 

tersebut. Konstruksi bagan tancap dapat dilihat pada gambar 3. 

 

Gambar 3.Konstruksi Bagan Tancap 

Sumber: https://www.google.com/search?rlz 

 

https://www.google.com/search?rlz
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3) Bagan Rakit 

Bagan rakit (raft lift net) adalah suatu alat penangkap ikan 

yang dioperasikan dengan cara menurunkan jaring ke kolom 

perairan, kemudian diangkat apabila sudah banyak ikan di atasnya, 

bagian bawah berbentuk rakit seingga dapat berpindah-pindah ke 

lokasi yang terdapat banyak ikan. Bagan rakit diklasifikasikan ke 

dalam kelompok jaring angkat (lift net) (Subani dan Barus 1989). 

Perbedaan yang signifikan antara bagan perahu dan bagan rakit, 

yakni berada pada baian bawah kontruksi yang berbeda, pada 

bagan rakit berbentuk seperti rakit pada umumnya sehingga 

pergerakan atau perpindahan dari satu tempat ke tempat lain akan 

lebih lambat dan terbatas, baik jarak dan kecepatannya. Konstruksi 

bagan rakit dapat dilihat pada gambar 4. 

 

Gambar 4. Bagan Tancap (A); Bagan Rakit (B) 

Sumber: Genisa (1998) 
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4) Bagan Perahu 

Bagan perahu (boat lift net) adalah alat penangkap ikan 

yang dioperasikan dengan cara diturunkan ke kolom perairan dan 

diangkat kembali setelah banyak ikan di atasnya. Dalam 

pengoperasiannya, menggunakan perahu untuk berpindah-pindah 

ke lokasi yang diperkirakan banyak ikannya. Bagan perahu 

diklasifikasikan ke dalam kelompok jaring angkat (lift net) (Subani 

dan Barus 1989). Bagan perahu harus memiliki kelengkapan, 

seperti lampu yang digunakan sebagai atraktor atau pengumpul 

ikan, kru kapal (ABK) yang bekerja dalam pengoperasian alat dan 

jaring, dan kapal yang dapat membantu para agar dapat berpindah-

pindah dalam menemukan fishing ground. 

Target utama penangkapan ikan dari bagan perahu nelayan, 

yakni jenis-jenis ikan pelagis kecil, namun tidak menutup 

kemungkinan apabila yang tertangkap adalah ikan demersal. Hasil 

tangkapan yang didapatkan di Indonesia, biasanya terdiri atas 

berbagai jenis ikan. Hal tersebut disebabkan indonesia adalah 

negara tropis sehingga memiliki ikan yang multispesies sehingga 

sering sekali mendapatkan ikan by catch atau bukan spesies yang 

ditargetkan. Dalam penentuan lokasi penangkapan (fishing ground) 

bagan perahu sama seperti alat tangkap lainnya di Indonesia yang 

masih menggunakan sistem tradisional. Bagan perahu memiliki 

kesulitan dalam menentukan daerah penangkapan ikan sehingga 

dapat mengakibatkan hasil tangkapan yang tidak pasti. Penentuan 

daerah penangkapan ikan masih berdasarkan metode pendugaan 

(trial error). Oleh karena itu, diperlukan adanya metode lain untuk 

memastikan daerah penangkapan ikan agar dapat mengetahui 

gerombolan ikan dengan menggunakan alat fish finder. Fish finder 

merupakan alat bantu dengan memanfaatkan “echo” dalam 

pendeteksian ikan. 
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Gambar 5.Konstruksi Bagan Perahu 

(Sumber: Najmuddin (2011) 

 

Perikanan tangkap merupakan usaha penangkapan ikan dan 

organisme air di laut, danau dan sungai. Perikanan tangkap 

sebagian besar dilakukan di laut, terutama di sekitar pantai dan 

landasan kontinen. Biasanya masyarakat di daerah Tiku Selatan 

melakukan kegiatan penangkapan menggunakan transportasi kapal, 

dan ada beberapa jenis kapal armada dan hasil tangkapan 

berdasarkan dari data PPI Tiku Wilayah II seperti dsajikan pada 

tabel 1 dan 2. 

Tabel 1.Data Armada Kapal  

No

. 

Nama Kapal Nama Pemilik GT No. dan  Tgl. SIPI/SIKPI 

    No Tanggal 

1. KM. Srijaya -011 Efri Gusnedi 30 26.20.1398.30.00254 27-Jul-21 

2. KM. Srijaya -09 Efri Gusnedi 46   

3. KM. P.Bundo -04 Agusti  26.20.1398.30.00255 28-Jul-21 

4. KM. Bintang Laut -11 Jon Efendi 36 26.20.0001.47.00883 13-Feb-21 

5. KM. Bintang Samudra 

-04 

Jon Efendi 44   

6. KM. Bintang Samudra 

-12 

Jon Efendi 27   

7. KM. Bintang Samudra Jon Efendi 18   
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-14 

8. KM. Bintang Samudra 

-09 

Jon Efendi 22 26.20.1398.30.00231 8-Jul-21 

9. KM. Bintang Timur -

102 

Irman 28 26.20.1398.30.00314 21-Oct-21 

10. KM. Kinantan -32 Naisar 30 26.19.1398.30.00332 27-Nov-20 

11. KM. Saiyo -02 M. Alamsyah 43 26.20.0001.47.00907 16-Feb-21 

12. KM. Saiyo -03 Asril 40 26.20.0001.47.00908 16-Feb-21 

13. KM. Karya Samudra  -

01 

Naswan Efendi 44 26.20.0001.47.42433 2-Feb-20 

14. KM. Karya Samudra  -

02 

Naswan Efendi 28   

15. KM. Karya Samudra  -

07 

Naswan Efendi 43 26.19.0001.47.42435 2-Feb-20 

16. KM. Akbar  -

01 

Saiful Ardi 30 26.20.1398.30.00254 27-Jul-21 

 

Tabel 2.Hasil Tangkapan 

 Tanggal  Nama 

Pemilik 

 

GT 

 

Jenis Ikan 

Jumlah Alat 

Tangkap  

Harga 

Berangkat Datang Bongkar Kapal/Peng

usaha 

  Ikan/Kg Utama/Ta

mbahan 

Ikan/Kg 

15/12/20 16/12/20 17/12/20 Anugrah 

Illahi 

46 Tongkol 1,500 Bagan 25,000 

16/12/20 17/12/20 17/12/20 Srijaya 28 Tongkol 1,000 Bagan 18,000 

16/12/20 17/12/20 18/12/20 P.Bundo  36 Gambolo 1,500 Bagan 18,000 

17/12/20 18/12/20 18/12/20 Bintang 

Samudra 

44 Tongkol 1,500 Bagan 18,000 

17/12/20 18/12/20 18/12/20 Karya 

Samudra 

28 Teri 1,000 Bagan 25,000 

17/12/20 18/12/20 18/12/20 Famili 30 Tongkol 2,000 Bagan 18,000 

19/12/20 20/12/20 20/12/20 Srijaya 30 Teri 1,500 Bagan 13,000 

19/12/20 20/12/20 20/12/20 Akbar 28 Cakalang 1,000 Bagan 18,000 

20/12/20 21/12/20 21/12/20 Bintang 

Samudra 

36 Tongkol 1,500 Bagan 13,000 

20/12/20 21/12/20 21/12/20 P.Bundo 43 Tongkol 1,200 Bagan 25,000 

20/12/20 21/12/20 21/12/20 Bintang 

Samudra 

28 Cumi-

Cumi 

1,000 Bagan 18,000 

20/12/20 21/12/20 21/12/20 Karya 44 Tongkol 2,000 Bagan 18,000 
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Samudra 

21/12/20 22/12/20 22/12/20 P.Bundo 44 Selar 2,000 Bagan 40,000 

21/12/20 22/12/20 22/12/20 Bintang 

Samudra 

30 Selar 500 Bagan 18,000 

21/12/20 22/12/20 22/12/20 Karya 

Samudra 

28 Selar 2,000 Bagan 20,000 

21/12/20 22/12/20 22/12/20 Akbar 35 Selar 1,500 Bagan 20,000 

22/12/20 23/12/20 23/12/20 Famili 44 Cakalang 1,500 Bagan 20,000 

22/12/20 23/12/20 23/12/20 Anugrah 

Illahi 

35 Selar 1,200 Bagan 20,000 

22/12/20 23/12/20 23/12/20 Bintang 

Samudra  

44 Cakalang 1,000 Bagan 25,000 

22/12/20 23/12/20 23/12/20 Srijaya 46 Gambolo 1,500 Bagan 25,000 

23/12/20 24/12/20 24/12/20 Kinantan 30 Tongkol 1,200 Bagan 18,000 

23/12/20 24/12/20 24/12/20 Akbar 30 Tongkol 1,000 Bagan 18,000 

23/12/20 24/12/20 24/12/20 P.Bundo 28 Tongkol 1,500 Bagan 18,000 

27/12/20 28/12/20 28/12/20 Anugrah 

Illahi 

35 Gambolo 1,000 Bagan 25,000 

27/12/20 28/12/20 28/12/20 Bintang 

Samudra 

44 Tongkol 1,500 Bagan 18,000 

 

B. Usaha Perikanan Budidaya 

Usaha perikanan budidaya yang terdapat di daerah Tiku 

Selatan adalah budidaya udang vaname yang terletak di Desa Pasia 

Paneh. Salah satu usaha budidaya perikanan di desa adalah usaha 

pembesaran udang vaname milik Bapak Hasbi dengan luas tanah 

kurang lebih hektare. Terdapat 8 kolam dengan tiap kolam seluas 

2.200 . Luas bangunan 600  dengan kapasitas produksi 6 

Ton. Bentuk wadah setiap kolam berbentuk persegi panjang 

menggunakan wadah plastik HDPE. Dengan tinggi hingga 

pematang 150 cm, tinggi air 130 cm dan bentuk pintu air pipa air 

menggunakan pipa sentral dengan bahan pipa PVC 8 inch. Jumlah 

pintu air ada 16 dengan tiap kolam dengan jumlah 2 pintu air per 

kolam. Salinitas yang digunakan pada media budidaya 

menggunakan Salinitas 12 dengan ph media budidaya 7,8-7,9 

derajat Celcius. Arus yang digunakan adalah kincir dengan media 
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air tawar dari sumur dan air laut dari pantai. Tambak udang 

vaname milik Bapak Hasbi disajikan pada gambar 6. 

 

Gambar 6. Tambak Udang Vaname Pasia Paneh 

Jenis komoditas yang di budidayakan di Tiku Selatan 

adalah udang vaname dengan padat tebar 150 meter, lama 

pemeliharaan kurang lebih 3 bulan 2 minggu, siklus per tahun 50% 

dengan hasil 6 ton per siklus jika dikalikan dengan per tahunnya 

adalah 18 ton per tahun. Bibit tersebut diperoleh dari daerah 

Chelsea, Lampung. Adapun beberapa tahapan budidaya udang 

vaname yaitu: 

1) Persiapan Wadah dan Media 

Periapan wadah dan media sangat penting dilakukan karena 

akan menentukan lancar tidaknya proses budidaya udang. 

Persiapan pada tambak dengan dasar plastik HDPE dengan cara: 

 Perbaikan dan perawatan konstruksi tambak. 

 Pencucian dan pengerian kolam. 

 Penyemprotan kaporit atau kapur di bawah HDPE. 

 Repair (Proses penambalan lubang). 

 Cek kondisi kincir (cek kebersihan, tes kelayakan, perbaikan 

dan pergantian oli). 
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 Pemberian additive pra-isi air (pemberian HCL, kapur,klorin 

dasar). 

 Isi air dan setting kincir. 

 Sterilisasi (kapur, cup risulfat, pondfost, kaporit). 

 Pembentukan air (fermentasi dan pemupukan, pembentukan 

plankton). 

 

Gambar 7. Pemasangan Kincir di Kolam Tambak 

2) Pemberian Pakan 

Jenis pakan yang dgunakan pada tambak pembesaran udang 

vaname di Pasia Paneh menggunakan jenis pakan, pakan Nol,1A, 

2P. Alasan pembudidaya menggunakan jenis pakan ini adalah agar 

lebih cepat untuk pertumbuhan udang. Adapun dosis yang 

diberikan dengan takaran 2,4 ton perhari dan 7,2 ton persiklus. 

Perharinya pembudidaya memberikan pakan 4x dalam sehari 

dengan waktu tertentu yaitu pada pukul 05.30, 10.30, 01.00,dan 

20,30 sesuai dengan aturan pakan. Pemberian pakan dilakukan 

dengan cara ditebar di kolam tujuannya agar dapat secara langsung 

dimakan udang. Adapun pengontrolan pakan pada media budidaya 

dengan cara control anco. Dan pemberian suplemen bakteri dengan 

tujuan untuk makanan sampingan. 

3) Pengendalian hama dan Penyakit 

Pengendalian hama dan penyakit pada budidaya udang 

vaname dilakukan sejak persiapan tambak, pemasukan air, 

pemilihan benur, dan selama masa pemeliharaan. Jenis hama yang 
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pernah menyerang komoditas udang vaname adalah Parasit, virus 

dan Mio. Pencegahan hama dan penyakit dilakukan dengan cara: 

Kontrol jumlah dan jenis plankton agar seimbang dan tidak terjadi 

crash plankton serta pengaporan dan pengangkatan. Upaya untuk 

pencegahan dan membrantas penyakit yang menyerang dengan 

cara membersikan lingkungan di sekitar tambak. 

4) Hasil Panen 

Waktu panen udang vaname dilakukan pada usia 3 bulan 20 

hari dengan ukuran 30 ekor 1 kg udang vaname. Dalam 1 tahun 

pembudidaya dapat melakukan pemanena sebanyak 3 kali dalam 1 

tahun. Teknis pemanenannya dapat dilakukan dengan 

menggunakan jala tebar maupun jala tarik. Panen sebaiknya 

dilakukan oleh orang yang berpengalaman, karena sifat udang yang 

mudah rusak jika tidak di tangani dengan baik. Udang yang rusak 

tentu dapat menurunkan harga jualnya di pasar. Pemilik usaha 

pembudidaya juga pernah mengalami gagal panen selama 2 tahun 

ini pembudidaya 1 kali gagal panen. Penyebab gagal panen adalah 

faktor cuaca, hama, air yang susah di tukar dan listrik mati. 

 

C. Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 

Pengolahan ikan merupakan upaya yang dilakukan terhadap 

sumber daya ikan melalui proses pengolahan secara tradisional 

maupun modern, baik secara fisika, kimia, mikrobiologis atau 

kombinasinya, untuk dijadikan produk akhir yang dapat berupa 

ikan segar, ikan beku dan bentuk olahan lainnya, guna 

mengawetkan dan memperbaiki penampakan. Daerah Tiku Selatan 

terdapat beberapa pengolahan ikan yaitu: 

 Pengolahan Ikan Teri 

 Pengolahan Ikan Asin 

 Pengolahan Rakim Maco dan 

 Pengolahan Udang Goreng 
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Beberapa pengolahan tersebut masyarakat Tiku Selatan 

dapat membuka suatu bidang usaha untuk perkembangan ekonomi 

masyarakat, dan bahan produk juga tidak sulit untik didapatkan 

karena langsung dari nelayan sekitar. Biasanya masyarakat menjual 

keluar dari wilayah Tiku Selatan seperti pasar-pasar yang ada di 

daerah Provinsi Sumbar. Dan ada juga yang langsung menjual 

langsung di daerah tersebut dengan di dukung objek wisata bahari 

yang ada di Tiku Selatan. Pedagang ikan di daerah Tiku Selatan 

mempunyai aktivitas rutin untuk mendapatkan ikan yang akan 

mereka jual dengan menunggu kapal penagkap ikan di Pelabuhan 

PPI Tiku Selatan pada pukul 05.30-10.30 WIB. Setelah kapal 

penangkap ikan tiba para pedagang melakukan pelelangan ikan 

untuk mendapatkan ikan yang akan mereka jual ke pasar. Lokasi 

pasar juga tdak jauh dari pelabuhan kurang lebih 1 km. Kegiatan 

usaha pengolahan ikan asin disajikan pada gambar 8. 

 

Gambar 8. Kegiatan Penjemuran Usaha Pengolahan Ikan Asin 

Kegiatan pengolahan ikan di nagari Tiku Selatan ada 

bermacam-macam, salah satunya  pengolahan ikan untuk diolah 

menjadi makanan khas Kabupaten Agam yaitu Rakik Maco dan 

Salalauak. Makanan khas Kabupaten Agam ini diolah dengan ikan 

dan udang untuk dijadikan dijadikan sebagai bahan campuran 

pembuatan makanan khas Agam tersebut. Untuk memenuhi bahan 

bakunya, ikan dan udang tersebut langsung dibeli ke produsennya/ 
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nelayannya. Jika dilihat dari kualitas bahan bakunya di daerah 

tersebut, kualitas bahan bakunya berbeda-beda. Jika kita langsung 

membeli bahan bakunya ke nelayan-nelayan langsung, kualitas 

bahan bakunya itu sangat baik dan bagus. Apabila kita bandingkan 

dengan kualitas bahan bakunya yang di pasar, itu kualitas bahan 

bakunya mulai berkurang, dan itu bisa dilihat dari kesegaran 

ikannya. Untuk menjaga dan mengawetkan bahan-bahan bakunya 

tersebut, para pengolah ikan menggunakan es batu agar ikan-ikan 

tersebut terjaga kesegarannya. Jenis-jenis ikan yang di jadikan 

bahan baku pembuatan Rakik Maco dan Salalauak ada 3 jenis, 

yaitu: 

1) Ikan Maco dengan harga Rp10.000,00/kg. 

2) Ikan Tri dengan harga Rp80.000,00/kg. 

3) Udang Kecepe dengan harga Rp50.000,00/kg. 

 Pengolahan ikan tersebut agar menjadi Rakik Maco dan 

Salalauak, para pengolah ikan di nagari Tiku Selatan melakukan-

nya dengan proses produksi semi modern. Untuk membuat hasil 

olahannya, para pengolah perlu mempersiapkan bahan-bahannya, 

seperti tepung, ikan, minyak, garam, penyedap rasa, kompor, kuali, 

dan lain sebagainya. Kemudian campurkan tepung, bawang pre, 

garam, kunyit, dan penyedap rasa, lalu aduk adonan hingga merata. 

Setelah itu cetak adonan tersebut menggunakan loyang, baru 

digoreng hingga kecoklatan, kemudian baru di angkat dan siap 

dinikmati. Para pengolah ikan ini mampu mampu membuat 500 

keping Rakik maco dan 500 buah Salalauak. Setelah selesai hasil 

produksi atau olahan tersebut di jual langsung ke konsumen, dan 

ada juga yang memesan dari luar kota. Dan untuk sumber 

modalnya, rata-rata para pengolah ikan memiliki modal sendiri 

dengan jumlah modal awal Rp300.000,00 alasannya karena biaya 

produksinya yang terjakau. Jika dilihat dari hasil mutu akhir 

produk yang dihasilkan, produk tersebut sangat bermutu baik, serta 

kehigienisannya juga terjaga. Kendala yang sering di alami para 
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pengolah ikan dalam menjalankan usahanya ialah masalah cuaca, 

jika hari hujan pembeli pun berkurang. 

Nagari Tiku Selatan terdapat 12 pedagang yang mengolah 

ikan menjadi Rakik Maco dan Salalauak. Dalam melakukan 

pemasaran hasil produksi, para pedagang langsung menjualnya ke 

konsumen, dan juga dipasarkan ke luar kota seperti Kota Medan 

dan Pekan baru. Dan ada juga yang memesan langsung ke para 

pedagangnya. Para pengolah ikan dan pedagang Rakik Maco dan 

Salalauak di nagari Tiku Selatan juga mengikuti organisasi yang 

bernama Organisasi Maco Lestari, dan manfaat dari adanya 

organisasi tersebut terhadap usaha mereka adalah mereka bisa 

bekerja sama dan mengolah ikan sacara bersama-sama, serta 

mereka juga mudah mendapatkan informasi tentang cara 

pengolahan dan cara pemasarannya. 

 

D. Wisata Bahari 

Nagari Tiku Selatan dengan jarak dari Kota Padang sekitar 

100 km ini memiliki banyak potensi wisata bahari berupa 

pemandangan pantai dan perairan dengan terumbu karang yang 

alami. Pemandangan pesisir pantainya khas, masih asri, berpasir 

putih dengan garis pantai yang luas dan kontur wilayah yang cukup 

landai berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Di sini juga 

terdapat fenomena alam yang menarik dimana terdapat laguna 

seperti danau berawa-rawa berisi air asin yang terpisah dari laut 

dan terhalang gundukan pasir pantai dan batu karang. Objek wisata 

Pasia Tiku di nagari Tiku Selatan, Kabupaten Agam. Tak hanya 

itu, nyiur melambai pepohonan kelapa yang rindang di sepanjang 

jalan dan pantai, hingga pohon pinus yang ditanam sepanjang tepi 

pantai tumbuh menjulang tinggi dan tertata apik sehingga 

memanjakan mata. Objek wisata tersebut di antaranya Bandar 

Mutiara, Pasia Tiku, Pulau Ujung dan Pulau Tangah. Di sepanjang 

jalan menuju objek wisata, misalnya, Pasia Tiku, terdapat puluhan 
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pedagang yang berjualan kuliner khas seperti sala ikan dan peyek, 

juga gulai kepala ikan dan gulai ikan hiu. Nagari ini memang 

mempunyai ragam wisata kuliner pesisir yang khas, seperti kuliner 

berbahan dasar ikan. Di sekitar objek wisata juga terdapat industri 

rumah tangga ikan asin dengan harga yang cukup murah. Nagari 

ini juga memiliki objek wisata sejarah berupa bangunan 

peninggalan zaman penjajahan dan cerita Kualo Banda Mua 

sebagai cikal bakal nagari Tiku Selatan. Sejumlah objek wisata itu 

ramai dikunjungi setiap hari libur, karena selain objek wisata 

sejarahnya dan kuliner khasnya, pengunjung tampaknya juga 

menikmati keindahan alam dan sejuknya udara. 

Menurut data Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga 

Kabupaten Agam pada 2018, jumlah kunjungan wisatawan 

nusantara ke objek wisata Bandar Mutiara 13.818 orang dan objek 

wisata Pasia Tiku 84.982 orang. Sementara wisatawan 

mancanegara ke objek wisata Bandar Mutiara 26 orang dan objek 

wisata Pasia Tiku 171 orang. Kedua objek wisata itu mendapatkan 

kucuran dana pemerintah dalam membangun berbagai fasilitas 

pendukung. Ke depan, pemerintah nagari Tiku Selatan akan 

mengembangkan juga Pulau Ujung dan Pulau Tangah. 

 

E. Membangun Transparansi 

Pemerintah nagari Tiku Selatan mengundang wali jorong, 

tokoh adat, tokoh agama, badan musyawarah (Bamus) dan 

masyarakat untuk menghadiri pertemuan dalam membahas 

program kerja sebelum dimulai. Dalam pertemuan itu, pemerintah 

nagari menyampaikan rencana kerja yang akan dilakukan terkait 

lokasi pembangunan, pelaksanaan kegiatan, anggaran yang 

dikucurkan dan tenaga kerja yang dilibatkan. Dengan pola itu, 

masyarakat ikut mengetahui  proses pelaksanaan kegiatan sehingga 

pembangunan pun berjalan tanpa halangan di lapangan dan setiap 

ada permasalahan bisa diselesaikan dengan baik. Pemerintah nagari 



154  SINERGITAS MEMBANGUN SEKTOR PERIKANAN DAN KELAUTAN YANG 

BERKELANJUTAN 

 

juga memiliki kebijakan untuk menghentikan program kerja 

apabila ada gangguan atau masyarakat tidak mendukung program 

pembangunan tersebut. 

 Pemerintah nagari juga akan mengalihkan anggaran ke area 

lain apabila masyarakat tidak mendukung, seperti dalam hal 

pembebasan lahan untuk membangun jalan, mempersulit rekanan 

dalam bekerja atau mengambili bahan bangunan. Jorong tersebut 

tidak akan dikucurkan dana tahun berikutnya sampai adanya 

kesepakatan di tengah-tengah masyarakat, kata Adang Karman. Ini 

bentuk sanksi tegas yang diberikan kepada jorong yang tidak 

mendukung program inovasi pembangunan di nagari itu, agar 

pembangunan berjalan dengan baik, ujarnya. Kebijakan itu telah 

disetujui oleh badan musyawarah dan tokoh adat di daerah itu, 

sehingga pemerintah nagari tidak akan ragu-ragu dalam 

memberikan sanksi bagi jorong. “Kebijakan itu telah diterapkan 

beberapa tahun lalu dan kita pernah memberikan sanksi kepada 

jorong Pasia Paneh akibat pembangunan rajang diganggu 

masyarakat,” kata wali nagari dua periode ini. 

 Perangkat nagari Tiku Selatan bekerja setiap hari, tanpa 

mengenal hari libur dalam menjalankan program pembangunan 

fisik yang menggunakan dana desa. “Pada hari kerja Senin sampai 

Jumat dimanfaatkan untuk meninjau pekerjaan ke lapangan dan 

hari Sabtu sampai Minggu digunakan untuk membuat laporan 

kegiatan. Intinya, perangkat nagari tidak ingin menunda seluruh 

pekerjaan yang ada sehingga kantor nagari yang berdekatan dengan 

Kantor Camat Tanjungmutiara tidak pernah tutup,” ujarnya. 

Dengan sistem itu, seluruh program tidak ada yang tertunda dan 

pembangunan sesuai dengan jadual yang telah ditentukan. 

Kebijakan itu datang setelah wali nagari memberikan kepercayaan 

penuh kepada seluruh perangkat nagari setempat, sehingga mereka 

bekerja tanpa ada paksaan dan tekanan. Mereka bekerja sesuai 

dengan standar operasional prosedur yang ada dalam menjalankan 
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pekerjaan. Selain itu diperlukan peningkatan dalam penyuluhan 

tentang kebersihan dan mengolah sampah yang baik oleh perangkat 

desa setempat, serta menanamkan sikap kepedulian terhadap 

kebersihan lingkungan. 
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9. POTENSI DAN PERAN PENYULUHAN PADA 

PEMBUDIDAYA IKAN LELE 

DI KECAMATAN HARJAMUKTI KOTA CIREBON 

 

Oleh: Jimat Hikmawan, S.STPi 

 

 

 

 

ota Cirebon terletak pada 06º41 Lintang Selatan dan 

108º33 Bujur Timur dan  pada pantai utara Pulau Jawa, 

bagian timur Jawa Barat, memanjang dari barat ke timur 

±11  km  dengan  ketinggian  dari  permukaan  laut  ±5  M  

(termasuk  dataran  rendah). Kota  Cirebon  dapat  ditempuh  

melalui  jalan  darat  sejauh  130  km  dari  arah  Kota  Bandung  

dan  258 km dari arah Kota Jakarta. Batas-batas  wilayah  kota  

Cirebon  adalah  sebelah  utara  Sungai  Kedung  Pane,  sebelah  

barat  Sungai  Banjir  Kanal, sebelah selatan Sungai Kalijaga  dan 

sebelah timur Laut Jawa Kota  Cirebon  memiliki  luas  wilayah  

administrasi  37,36  km²  yang  terbagi ke dalam lima kecamatan, 

yaitu: Harjamukti,  Lemahwungkuk,  Pekalipan,  Kejaksan  dan  

Kesambi. Harjamukti  memliki  luas  wilayah  yang  paling  besar  

mencapai 47,15%, sementara Pekalipan paling kecil hanya 

mencapai 4,18%. Ketinggian  kota  Cirebon  di  atas  permukaan air 

laut rata-rata ± 5 meter. Sedangkan kecamatan paling tinggi di atas 

permukaan air laut yaitu kecamatan Harjamukti dengan ketinggian 

6 sampai dengan 200 meter (BPS Kota Cirebon, 2021). 

Keadaan geografi dan iklim Kecamatan Harjamukti sebagai 

bagian dari wilayah Kota Cirebon memiliki luas sekitar 17,62 

K 
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kilometer persegi (km2) atau sekitar 47,175 persen dari total 

wilayah Kota Cirebon yang memiliki luas sekitar 37,5 kilometer 

persegi (km2), memiliki rata-rata ketinggian di atas permukaan laut 

(dpl) 6–26 meter, dan rata-rata suhu 28,09 derajat celcius. Jarak 

antara kantor kelurahan dengan pusat-pusat pemerintahan, 

khususnya dengan kantor kecamatan, cukup bervariasi yang terlihat 

dari jarak antara kantor kelurahan dan kantor kecamatan berkisar 

antara 0,5 kilometer sampai 3,1 kilometer. Kondisi jarak ini terlihat 

semakin menjauh dari kantor kelurahan ke pusat pemerintahan 

kota. Namun demikian, keadaan jarak ini dimungkinkan tidak 

terlalu berpengaruh terhadap proses komunikasi antara kelurahan 

dengan kecamatan dan kota, dikarenakan relatif mudah dijangkau 

dalam waktu yang relatif singkat. Data demografi penduduk di 

Kecamatan Harjamukti pada tabel 1. 

Tabel 1. Data Demografi Penduduk di Kecamatan Harjamukti  

No. KELURAHAN JUMLAH PENDUDUK 

Laki-laki Perempuan Jumlah  

1. Argasunya 9.542 9.175 18.717 

2. Kalijaga 16.379 15.736 32.115 

3. Harjamukti 10.016 9.802 19.818 

4. Kecapi 11.787 11.683 23.470 

 Larangan 7.325 7.560 14.885 

JUMLAH Kecamatan 

Harjamukti 55.049 53.956 109.005 

              Sumber: BPS Kota Cirebon Tahun 2021 

Sesuai dengan wilayah binaan serta data kelompok wilayah 

Harjamukti berdasarkan kelas kemampuan kelompok disajikan 

pada tabel 2. 
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Tabel 2. Data Kelompok dan Kelas Kemampuan Kelompok 

     

No

. 

Nama Kelompok/ 

Ketua Kelompok 
Komoditas 

Kelas 

Kelompok 

Jumlah 

Anggota 

Luas 

Lahan 

1. -  Bintang Terang 

  ( Arion Suparman ) 
Lele Pemula 13 600 m² 

2. -SumberRejeki Argasunya 

  ( Sobirim ) 
Lele dan Nila Pemula 10 800 m² 

3.    Pokdakan Kamal   Sejahtera 

  ( Leman Marka ) 
Gurame Pemula 10 300 m² 

4. Mulya Jaya 

( Sumanta) 
Lele Pemula 10 300 m² 

5 Pokdakan Pilar Mandiri 
Lele 

Pemula 
10 

300 m

² 

Sumber: Data Pribadi (2021) 

 

Pembangunan nasional sektor kelautan dan perikanan 

merupakan proses yang bertujuan untuk memperkuat posisi pelaku 

utama dan keluarganya serta pelaku usaha di semua sektor sesuai 

dengan usahanya, agar lebih baik, lebih menguntungkan, lebih 

sejahtera, mandiri, terampil, dinamis, efisien dan professional, serta 

berdaya guna dengan tetap memperhatikan lingkungan yang 

terpelihara dan lestari. Pelaku utama perikanan ditempatkan bukan 

sebagai obyek melainkan sebagai subyek yang menetapkan tujuan, 

mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang 

mempengaruhi kehidupannya, sehingga diharapkan pelaku utama 

bisa menjadi tonggak terbentuknya kelembagaan pelaku utama 

perikanan sebagai organisasi yang kuat dan mandiri dalam 

mencapai tujuan bersama dari anggotanya. Mengingat saat ini di 

lingkungan masyarakat telah tumbuh beberapa kelembagaan pelaku 

utama dan pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan, maka 

dibutuhkan penyuluhan yang diarahkan kepada penumbuhan dan 

18 pengeembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha 

kelautan dan perikanan. Kelembagaan pelaku utama dan pelaku 
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usaha bidang kelautan dan perikanan merupakan sebuah upaya 

untuk meningkatkan kemampuan pembudidaya ikan, nelayan dan 

pengolah ikan melalui pendekatan kelompok sehingga 

kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan 

perikanan mampu tumbuh dan berkembang lebih baik. Orientasi 

dari proses tersebut diharapkan mampu menumbuhkembangkan 

kelembagaan pelaku utama  dan pelaku usaha Perikanan yang 

mandiri. Berdasarkan Keputusan Menteri KP Nomor: 14 Tahun 

2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan 

Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan, maka kelompok perikanan 

dibagi dalam 3 (tiga) kelas yaitu: 1) Kelas Pemula, merupakan 

kelas terbawah dan terendah dari segi kemampuannya, dengan  

batas nilai skoring penilaian 0 sampai dengan 350. 2) Kelas Madya, 

merupakan kelas menengah dimana kelembagaan pada kelas    

madya sudah melakukan kegiatan perencanaan meskipun masih 

terbatas, dengan batas nilai skoring 351 sampai dengan 650. 3) 

Kelas Utama, merupakan kelas yang tertinggi dimana kelembagaan 

pada kelas utama sudah melakukan kegiatan dalam perencanaan 

sampai pelaksanaan meskipun masih terbatas, dengan batas nilai 

skoring 651 sampai dengan 1.000.  

Rendahnya jumlah kelompok perikanan mandiri (madya 

dan utama) yang saat ini hanya berjumlah lebih kurang 10 persen 

saja dari total populasi kelompok perikanan sejumlah kurang lebih 

64.659 kelompok, maka harus segera dilakukan pembenahan 

kelompok perikanan agar meningkat kemampuan dan kapasitasnya 

untuk segera divalidasi penilaian kelasnya sehingga meningkat 

kemampuan kelas kelompok perikanan menjadi mandiri. 

Kelompok mandiri merupakan kelompok dengan kemampuan pada 

tingkatan kelas madya dan/atau kelas utama yang memiliki 

karakteristik yang telah ditetapkan. Pusat pelatihan dan penyuluhan 

Kelautan Perikanan (KP) sebagai instansi Pembina jabatan 

fungsional Penyuluh Perikanan berkomitmen bahwa kelompok 
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pelaku utama perikanan mandiri menjadi prioritas penting dan 

sebagai target capaian kinerja penyuluhan KP, sehingga dalam 

proses pencapaiannya dibutuhkan pedoman kegiatan penumbuhan 

dan peningkatan kelas kelompok pelaku utama perikanan. Adapun 

tujuan kegiatan penumbuhan dan peningkatan kelas kelompok 

adalah sebagai berikut: a) Sebagai indikator kinerja bagi penyuluh 

perikanan dalam melaksanakan pendampingan kelompok 

perikanan; b) Sebagai acuan dalam rangka pembinaan kelembagaan 

pelaku utama perikanan. Tahapan pelaksanaan kegiatan dalam 

peningkatan penumbuhan kelompok, di antaranya adalah: kriteria 

pelaku utama yang ditumbuhkan menjadi kelompok perikanan di 

antaranya adalah harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut: 

a) Mempunyai tujuan, minat dan kepentingan yang sama terutama 

dalam bidang usaha perikanan; b) memiliki usaha perikanan; c) 

memiliki kesamaan-kesamaan dalam tradisi/kebiasaan, domisili, 

lokasi usaha, statu ekonomi, bahasa; d) memiliki saling 

ketergantungan antarindividu; e) mandiri dan partisipatif; 

f) selalu mendapatkan binaan dari penyuluh perikanan. 

           Tahapan penumbuhan kelompok pelaku utama perikanan di 

antaranya adalah: a) Penyuluh memberikan sosialisasi tentang 

penumbuhan kelompok kepada pelaku utama perikanan dan 

masyarakat; b) Kegiatan ini dapat dilakukan selama 1 hari, dengan 

tujuan agar masyarakat memahmi tentang penumbuhan kelompok, 

adapun yang dapat didapat dari kegiatan ini adalah identifikasi  

wilayah, data luas lahan, peta wilayah; c) Penyuluh melakukan 

koordinasi dengan pelaku utama membahas rencana penumbuhan 

kelompok; d) Kegiatan ini maksimal dilakukan selama 3 hari 

dengan output adalah rencana pembentukan kelompok, adapun 

yang harus dipersiapkan adalah identifikasi wilayah, data lahan 

pelaku utama, data anggota kelompok, dan peta wilayah desa; e) 

proses penumbuhan kelompok proses penumbuhan kelompok ini 

melibatkan aparat desa, pelaku utama perikanan, masyarakat dan 

penyuluh, waktu pelaksanaan selama 1 minggu.  
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 Keluaran dari kegiatan ini luas wilayah kelompok, 

pemilihan pengurus kelompok, daftar hadir dan daftar anggota/ 

pemilik lahan. 

- Pembuatan berita acara penumbuhan kelompok (1 hari) 

- Kelompok dan anggota membuat berita acara penumbuhan 

kelompok 

- Permohonan pengesahan berita acara penumbuhan kelompok 

(1 hari) 

- Pelaporan berita acara penumbuhan kelompok ke dinas (1 hari) 

- Berita acara penumbuhan diterima oleh kelompok (1 hari) 

- Penilaian kelas kelompok yang ditumbuhkan (2 Minggu) 

- Pengukuhan kelas kelompok pemula (1 hari) 

 Peningkatan kelas kelompok pada tahapan dan  

kriteria kelompok pemula yang ditingkatkan di antaranya adalah: 1) 

Kelompok yang telah berdiri minimal 2 tahun; 2) Kelompok yang 

telah mempunyai sertifikat kelas pemula; 3) Kelompok yang dibina 

oleh penyuluh perikanan; 4) Kelompok yang telah mampu 

merencanakan menyusun Rencana Usaha Kelompok (RUK), 

Rencana Usaha Bersama (RUB), Rencana Kegiatan kelompok 

lainnya, dan analisa kelayakan usaha; 5) Kelompok yang memiliki 

AD/ART kelompok, memiliki papan struktur organisasi, memiliki 

papan nama identitas kelompok, memiliki stempel dan kop surat 

kelompok, memiliki sekretariat kelompok dan menaati peraturan 

kelompok; 6) Kelompok yang selalu melaksanakan pertemuan 

kelompok, melaksanakan SOP teknologi sesuai dengan bidang 

usaha, menyusun dan mengisi buku administrasi kelompok, 

Menyusun dan mengisi buku keuangan kelompok, melaksanakan 

pengelolaan usaha, melaksanakan pengembangan usaha, me-

laksanakan pengembangan jejaring dan kemitraan, melaksanakan 

kerja sama dengan pihak lain dan melaksanakan pelayanan jasa 

informasi, permagangan dan pelatihan; 7) Kelompok yang telah 



 

163 
 SINERGITAS MEMBANGUN SEKTOR PERIKANAN DAN KELAUTAN YANG 

BERKELANJUTAN 

 

mampu melakukan evaluasi kinerja keuangan organisasi/ 

kelembagaan, menyusun laporan hasil evaluasi dan rekomendasi 

perbaikan, melakukan penyesuaian sesuai hasil rekomendasi, 

melaksanakan monitoring dan pengawasan oleh auditor/pengawas; 

8) Kelompok yang telah mampu melaksanakan pembinaan SDM 

pengelola/pengurus dan kelompok dan mengembangkan kader-

kader pemimpin. Karakteristik kelompok perikanan mandiri 

kelembagaan pelaku utama perikanan adalah kumpulan para pelaku 

utama yang terdiri dari nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan 

pemasar ikan yang terikat secara informal atas dasar keserasian dan 

kebutuhan bersama serta di dalam lingkungan pengaruh dan 

pimpinan seorang ketua kelompok pelaku utama kelautan dan 

perikanan. Kelompok perikanan mandiri dicirikan dengan ikatan 

yang terbentuk pada kelompok tumbuh berkembang menuju 

kemampuan kelompok untuk mengatur dan mengarahkan diri 

sendiri dengan memanfaatkan, mengolah dan mengelola 

optimalisasi potensi sumber daya untuk kesejahteraan anggotanya. 

          Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI 

Nomor 14 Tahun 2012 bahwa penumbuhan dan pengembangan 

kelembagaan pelaku utama perikanan merujuk kepada lima tolok 

ukur, yaitu a) perencanaan, b) kemampuan berorganisasi, c) akses 

kelembagaan, d) kemampuan wirausaha, dan e) kemandirian. 

Kelompok perikanan mandiri terklasifikasi menjadi 2 kelas, yaitu: 

a) Kelompok Madya, dengan batas nilai skoring 351 sampai 

dengan 650, dan b) Kelompok Utama, dengan batas nilai skoring 

651 sampai dengan 1.000. 

Kelompok perikanan mandiri secara umum memiliki ciri 

sebagai berikut: 1) Adanya aturan/norma yang disepakati dan 

ditaati bersama dalam bentuk AD/ART; 2) Adanya pertemuan/ 

rapat pengurus yang diselenggarakan secara berkala dan 

berkesinambungan. Pertemuan yang diadakan secara berkala dan 

berkesinambungan akan berdampak pada terjadinya keakraban 
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anggota, terjadinya forum diskusi untuk memecahkan masalah-

masalah dalam berusaha dan langkah-langkah pemecahan secara 

bergotong royong; 3) Tersusunnya rencana kerja kelompok secara 

bersama dan dilaksanakan oleh pelaksana sesuai kesepakatan 

bersama, dan setiap akhir pelaksanaan dilakukan evaluasi secara 

partisipasi, rencana kerja kelompok ini dalam bentuk Rencana 

Definitif Kelompok (RDK)/Rencana Definitif Kebutuhan 

Kelompok (RDKK); 4) Memiliki pencatatan/pengadministrasian 

yang rapih, baik administrasi umum/kesekretariatan, mapun 

administrasi keuangan sampai ke tingkat seksi; 5) Memiliki 

kegiatan kegiatan usaha bersama di sektor hulu dan hilir, KPUP 

memberi kemudahan bagi anggota untuk memperoleh sarana 

produksi, pengolahan, dan pemasaran; 6) Memiliki usaha secara 

komersial dan berorientasi pasar, dalam hal ini kelompok memberi 

informasi akan komoditas yang dibutuhkan pasar dan 

mengupayakan kemudahan agar anggota dapat mengusahakan 

komoditas tersebut; 7) Tersedianya pelayanan informasi dan 

teknologi untuk usaha para pelaku utama perikanan pada umumnya 

dan anggota kelompok pada khususnya, Dalam hal ini kelompok 

dapat melaksanakan kegiatan pengembangan usaha perikana 

bekerja sama dengan sumber teknologi seperti lembaga penelitian, 

penyuluh, swasta, dan lain-lain; 8) Terjalinnya kerja sama antara 

kelompok dengan pihak lain. Kerja sama dapat dilakukan dalam 

berbagai kegiatan seperti pengembangan teknologi, penyediaan 

sarana produksi dan pemasaran; dan  9) Adanya pemupukan modal 

usaha baik iuran dari anggota atau penyisihan hasil usaha/kegiatan 

kelompok. Kegiatan usaha kelompok dapat berupa pelayanan jasa 

saprokan, jasa pemasaran, jasa penjualan saprokan, jasa simpan 

pinjam, jasa keahlian dari anggota kelompok seperti membuat 

pakan ikan. Tahapan peningkatan kelas kelompok di antaranya 

adalah: a) Penyuluh perikanan Kab/Kota menyiapkan instrumen, 

menyusun dan menetapkan jadwal penilaian dan pelaporan hasil 

secara berjenjang; b) Penyuluh perikanan menetapkan metodologi 
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penilaian; c) Penyuluh Perikanan melakukan sosialisasi instrumen, 

metodologi, jadwal dan pelaksana penilaian kepada tim penilaian; 

d) Penyuluh bersama tim penilai melaksanakan penilaian 

peningkatan kelas kelompok e). Penyuluh dan tim penilai 

melakukan verifikasi data hasil penilaian penyuluh perikanan 

melakukan klasifikasi penilaian sebagai berikut: a) 0–350 Kelas 

Pemula; b) 351–650 Kelas Madya; c) 651–1.000 Kelas Utama, 

penyuluh perikanan mengusulkan kenaikan kelas kelompok 

a) Pemula ke Madya (camat setempat); b) Madya ke Utama, 

(bupati) penyuluh perikanan mendampingi proses penerbitan 

sertifikat pengukuhan dan selanjutnya sertifikat pengukuhan 

diserahkan kepada kelompok perikanan. 

Dalam perikanan budidaya, frase “individu dan badan 

usaha” merujuk kepada perorangan atau badan usaha yang 

mengelola seluruh atau sebagian aktivitas pemeliharaan ikan dan 

sampai dengan memanen hasilnya. Definisi perikanan budidaya ini 

akan berubah arti menjadi perikanan tangkap jika produk akhir dari 

sistem tersebut atau panen dilakukan secara terbuka oleh 

masyarakat. Contoh kongkritnya adalah jika dalam suatu badan air, 

seperti waduk, ditebar dengan benih ikan budidaya dalam bentuk 

ranching yang hasilnya bisa diambil oleh siapa saja (open access), 

maka sistem ini dikategorikan sebagai perikanan tangkap dan 

bukan perikanan budidaya (Edwards dan Demaine, 1997). 

Pembedaan konsep antara perikanan budidaya dan tangkap ini 

masih menjadi bahan perbedaan pendapat di diskusi ruang-ruang 

akademis dan publik. Hal ini terutama terjadi untuk beberapa 

spesies ikan yang masing mengandalkan benih dari alam (napoleon 

dan kerapu). Dengan merujuk pada definisi Edwards dan Demaine 

(1997), jenis-jenis ikan tersebut yang telah mengalami masa 

pemeliharaan di ruang/media budidaya dan akses panennya 

dikontrol oleh individu atau badan usaha dapat dikategorikan 

sebagai ikan budidaya. Persamaan persepsi tentu saja perlu 
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dilakukan antar pemangku kepentingan terkait lama pemeliharaan 

atau fase hidup ikan untuk konsistensi pengkategorian ikan hasil 

budidaya atau penangkapan. 

 

Kartu Kusuka 

Kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (Kusuka) diterbitkan 

Kementrian Kelautan dan Perikanan dengan Peraturan Menteri. 

Peraturan Menteri KKP Nomor 39 tahun 2017 tentang Kartu 

Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Kartu Kusuka ditujukan 

untuk perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan 

perikanan, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan serta 

menciptakan efektivitas dan efisiensi program Kementerian 

Kelautan dan Perikanan agar tepat sasaran dan pendataan kepada 

pelaku usaha kelautan dan perikanan. Peraturan Menteri Kelautan 

dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2017 tentang Kartu Pelaku 

Usaha Kelautan dan Perikanan ditetapkan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Susi Pudjiastuti pada tanggal 28 Agustus 2017 di 

Jakarta. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

39/PERMEN-KP/2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan 

Perikanan diundangkan oleh Widodo Ekatjahjana, Dirjen Peraturan 

Perundang-undangan Kemenkumham RI pada tanggal 5 September 

2017 di Jakarta. Agar setiap orang mengetahuinya Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2017 

tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan ditemptkan 

dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1220. 

Kusuka merupakan bagian dari Satu Data KKP seperti yang 

tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

39 Tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan 

Perikanan. 
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Manfaat Kartu Kusuka 

Kartu Kusuka memiliki manfaat bagi pelaku usaha perikanan 

dan kelautan untuk: 

1) Memudahkan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam 

mengakses transaksi online; 2) Memudahkan akses pembiayaan 

kredit usaha rakyat (KUR) kepada pelaku usaha kelautan dan 

perikanan; 3) Memudahkan dalam pengajuan asuransi nelayan. 

 

Tata Cara Mendapatkan atau Mendaftar Kartu Kusuka 

1. Secara Online: a) Mendaftar pada situs  

https://satudata.kkp.go.id/; b) Menunggu proses administrasi dari 

administrator 

2. Secara Langsung: a) Datang langsung ke Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten/Kota atau UPT di lokasi terdekat; b) Mengisi 

formulir permohonan penerbitan Kartu Kusuka; c) Menyiapkan 

fotokopi KTP orang perseorangan atau penanggung jawab 

korporasi; d) Melampirkan surat keterangan dari kepala desa/lurah 

yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bekerja sebagai pelaku 

usaha kelautan dan perikanan untuk perseorangan; e) Fotokopi 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk korporasi; f) Masa 

berlaku Kartu Kusuka selama lima tahun dan dapat diperpanjangan; 

g) Seluruh proses permohonan penerbitan, perubahan, 

perpanjangan, dan penggantian kartu Kusuka tidak dikenakan 

biaya. 

 

Fungsi Kartu Kusuka 

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri KKP Nomor 39 tahun 

2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. 

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa Kartu Kusuka berfungsi 

sebagai: a) identitas profesi pelaku usaha kelautan dan perikanan; 

b) basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan 

https://satudata.kkp.go.id/
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pelaku usaha kelautan dan perikanan; c) pelayanan dan pembinaan 

pelaku usaha kelautan dan perikanan; dan d) sarana untuk 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kementerian. 

 

Ruang Lingkup Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan 

Pasal 3 Permen KKP 39/207 menjelaskan tentang siapa itu pelaku 

usaha kelautan dan perikanan. Yang dimaksud dengan pelaku 

usaha kelautan dan perikanan adalah: 1) Nelayan yang terdiri dari 

nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, dan nelayan 

pemilik; 2) Pembudidaya ikan yang terdiri dari pembudidaya ikan 

kecil, penggarap lahan, dan pemilik lahan; 3) Petambak garam, 

yakni petambak kecil, penggarap tambak, dan pemilik tambak; 4) 

Pengolah ikan; 5) Pemasar Perikanan; 6) Penyedia jasa pengiriman 

produk kelautan dan perikanan. 

 

Informasi apa dalam Kartu Kusuka 

Pasal 6 Permen Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan 

Perikanan menjelaskan apa yang termuat dalam Kartu Kusuka, 

yaitu: 1) Nama pelaku usaha; 2) Profesi pelaku usaha; 3) Alamat 

pelaku usaha; 4) Nomor Induk Kependudukan orang perseorangan 

atau penanggung jawab korporasi; 5) Masa berlaku; 6) Kode QR 

identitas dan informasi tambahan di kartu Kusuka: a) Tempat dan 

tanggal lahir perseorangan atau penanggung jawab korporasi; b) 

Profesi tambahan pelaku usaha; c) Tahun register; d) Nomor 

telepon; e) Sarana dan prasarana produksi yang digunakan. 

Kartu Kusuka berlaku di seluruh Indonesia selama menjadi 

pelaku usaha kelautan dan perikanan dan diperpanjang setiap lima 

tahun. Kartu Kusuka ini penting dan bermanfaat bagi penentu 

kebijakan, satu data Indonesia dan maka data identitas dari Kartu 

Kusuka digunakan sebagai database tunggal pelaku usaha kelautan 

dan perikanan yang dimanfaatkan kementerian untuk menentukan 
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kebijakan terkait program perlindungan dan pemberdayaan pelaku 

usaha kelautan dan perikanan. Foto Kartu Kusuka pada gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kartu Kusuka 

 

 Menurut Nefri (2017), komunikasi sangat penting dalam 

berbagai kehidupan manusia dan memberikan manfaat bagi 

kelangsungan dan aktivitas manusia, sekaligus merupakan bagian 

dari kehidupan manusia, terutama dalam melakukan interaksi 

sosial. Pada hakikatnya komunikasi adalah proses penyampaian 

pesan-pesan yang bermakna antara individu-individu yang 

melakukannya, khususnya dalam hal menciptakan kesamaan 

persepsi maupun persamaan. Di lain pihak komunikasi itu akan 

mengalami kegagalan apabila berlangsung tidak seperti yang 

diharapkan. Penyuluhan adalah suatu pernyataan antar manusia 

yang berkaitan dengan kegiatan semua bidang kehidupan baik 

secara perorangan maupun kelompok yang sifatnya umum dengan 

menggunakan lambang-lambang tertentu dalam usaha 

meningkatkan nilai tambah dan pendapatan. Peranan komunikasi 
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melalui penyuluhan terhadap pengetahuan dan kemampuan 

masyarakat adalah suatu kegiatan komunikasi dimana proses yang 

dialami mereka yang disuluh sejak mengetahui, memahami, 

mentaati, dan kemudian menerapkannya dalam kehidupan yang 

nyata dalam suatu proses komunikasi. Dengan demikian terlihat 

bagaimana pentingnya memenuhi persyaratan komunikasi yang 

baik untuk tercapainya hasil penyuluhan yang baik (Wardhani 

2005). Sehingga dapat dikatakan bahwa peranan komunikasi 

melalui penyuluhan terhadap pengetahuan dan kemampuan 

masyarakat bukan saja dimaksudkan untuk mempengaruhi sikap 

dan tingkah laku komunikan akan tetapi lebih dari itu. Setiap 

penyuluh dalam harus bisa menjadi komunikator yang handal agar 

apa yang sampaikan dapat diterima sasaran dengan baik. Namun, 

setiap komunikator belum tentu penyuluh karena tujuan orang 

berkomunikasi kadangkala hanya sebagai menyampaikan pesan 

saja tidak sampai membimbing dan mengarahkan sasaran agar 

dapat menerapkan pesan dalam kehidupan sehari-hari 

(Kamaruzzaman 2016). Sehubungan dengan kejadian ini di dalam 

peranan komunikasi melalui penyuluhan dalam perhatian kita harus 

dipusatkan kepada sasaran, sebab memang pihak inilah yang ingin 

kita beri informasi dan pihak ini pula yang kita harapkan 

tanggapannya. Namun bukan berarti respon yang bukan dapat 

sasaran diabaikan, karena hal itu dapat membahayakan karena 

mereka adalah bagian dari masyarakat sasaran, sehingga akan 

berakibat fatal bila pihak-pihak berkuasa atau yang punya pengaruh 

dalam masyarakat yang bersangkutan secara formal maupun 

informal bila diabaikan terutama bila responnya negatif. 

Salah satu contoh strategi penyuluhan dan pembinaan yang 

telah diterapkan dalam rangka pegembangan budiaya ikan lele pada 

kelompok binaan dengan memperhatikan potensi usaha budidaya 

ikan lele di Kota Cirebon mempunyai prospek baik karena sebagian 

besar penduduknya membudidayakan ikan lele dan memiliki 
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sekitar 17,62 kilometer persegi (km2) atau sekitar 47,175 persen 

dari total wilayah Kota Cirebon yang memiliki luas sekitar 37,5 

kilometer persegi (km2), Konsumsi ikan lele yang semakin 

meningkat merupakan peluang untuk pengembangan budidaya 

pembesaran ikan lele. Tujuan dari kegiata penyuluhan perikanan ini 

adalah untuk mengetahui potensi budidaya pembesaran ikan lele 

(Clarias sp.), untuk mengetahui potensi pasar budidaya pembesaran 

ikan lele (Clarias sp.), serta untuk mengetahui strategi 

pengembangan budidaya pembesaran ikan lele (Clarias sp.) dan 

intinya pendapatan bagi pelaku usaha yang lebih maju di 

Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Pembinaan pada kelompok 

yanga ada seprti pada gambar 2 dan gambar 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2. Pembinaan Pada Kelompok Budidaya Lele                       

Kolam Terpal 
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Gambar 3. Pembinaan Pada Kelompok Budidaya Lele Kolam 

Semen 

Hasil penyuluhan perikanan ini menunjukkan bahwa: 1) 

Pendapatan usaha budidaya ikan lele di Kecamatan Harjamukti 

adalah menguntungkan, dengan rata-rata pendapatan pembudidaya 

satu periode pada luasan kolam (120 m2) adalah sebesar 

Rp14.654.436,00; 2) Faktor-faktor berpengaruh secara signifikan 

terhadap pendapatan pembudidaya ikan lele di beberapa Kelurahan 

seperti Kelurahan Harjamukti, Argasunya dan kelurahan lainnya di 

Kecamatan Harjamukti adalah biaya benih, biaya pakan, jumlah 

produksi, harga jual, biaya tenaga kerja dan biaya vitamin dan obat-

obatan; 3) Pemasaran ikan lele di Kecamatan Harjamukti terdapat 3 

saluran pemasaran yaitu saluran I (pembudidaya-pedagang 

pengumpul/tengkulak), saluran II (pembudidaya-pedagang 

pengumpul/tengkulak-pedagang besar-rumah makan), saluran III 

(pembudidaya-pedagang pengumpul/tengkulak-pedagang besar-

pedagang pengecer-konsumen). 
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10. PENYULUHAN BERKELANJUTAN 

PADA  MASYARAKAT PERIKANAN                   

DI KOTA CIREBON 
 

Oleh: Jimat Hikmawan, S.St.Pi 

 

 

 

 

enyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama 

serta pelaku usaha agar mau dan mampu menolong dan 

mengorganisasikan dalam mengakses informasi informasi 

pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya sebagai 

upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, 

pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran 

dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup (UU No. 16 Tahun 

2006). 

Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan 

dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. 

Sumber daya hayati perairan tidak dibatasi secara tegas dan pada 

umumnya mencakup ikan, amfibi dan berbagai avertebrata 

penghuni perairan dan wilayah yang berdekatan, serta 

lingkungannya. Menurut UU RI No. 45/2009 tentang perikanan, 

kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari praproduksi, 

produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang 

dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Dengan 

demikian, perikanan dapat dianggap merupakan usaha agribisnis. 

P 
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 Penyuluhan perikanan adalah proses pembelajaran bagi 

pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu 

menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses 

informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, 

sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, 

pendapatan dan kesejahteraan, serta meningkatkan kesadaran 

dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup (Permen KP Nomor 38 

Tahun 2013). 

Kota Cirebon memiliki 5 kecamatan dan 22 kelurahan yang 

memiliki potensi perikanan yang cukup tinggi. Hal tersebut di 

dukung oleh sumber daya alam yang sangat mendukung kegiatan 

perikanan dengan adanya pesisir laut pantura menjadikan 5 (lima) 

kecamatan ini sebagai lokasi agrowisata dan agribisnis perikanan. 

Besarnya potensi perikanan di daerah ini menjadikan penyuluhan 

tentang perikanan menjadi salah satu aspek penting yang dapat 

menunjang peningkatan pemberdayaan potensi perikanan seperti 

kelompok nelayan, kelompok pembudidaya ikan dan kelompok 

pengolah dan pemasaran di Kota Cirebon. Penyuluhan perikanan 

memiliki peran strategis dalam pembangunan kelautan dan 

perikanan yang berkelanjutan, sebagai sistem pendidikan 

nonformal berperan dalam transformasi perilaku pelaku utama dan 

pelaku usaha dalam pengembangan usaha kelautan dan perikanan 

yang lebih baik. Kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di 5 

(lima) kecamatan ini pelaksanaan (aksi penyuluhan), dan evaluasi. 

Kegiatan perencanaan meliputi pengumpulan data potensi 

perikanan dan penyusunan program kerja yang akan dilakukan. 

Pelaksanaan (aksi penyuluhan) yang dilakukan meliputi pertemuan 

kelompok, kunjungan kelompok, pendataan kartu Kusuka, 

pendampingan program bantuan dari dinas, dan demonstrasi cara 

pengolahan hasil perikanan. Kegiatan evaluasi dilakukan sebelum 

dan sesudah pelaksanaan aksi penyuluhan, aspek yang dinilai 
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meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan 

instrument evaluasi berupa kuisioner. 

Kota Cirebon memiliki 5 kecamatan dan 22 kelurahan. Pada 

tahun 2021, dengan luas wilayah 37,36 km² . Data Kecamatan dan 

luas wilayah disajikan pada tabel  1. 

Tabel 1. Data Kecamatan dan Luas Wilayah 

No. Kecamatan Luas 

Wilayah 

Jumlah 

Kelurahan 

Daftar 

Kelurahan 

1 Kesambi 8,06 5  Drajat 

 Karyamulya 

 Kesambi 

 Pekiringan 

 Sunyaragi 

2 Pekalipan 1.56 4  Jagasatru 

 Pekalangan 

 Pekalipan 

 Pulasaren 

3 Harjamukti 17,62 5  Argasunya 

 Harjamukti 

 Kalijaga 

 Kecapi 

 Larangan 

4 Lemahwungkuk 6,51 4  Kesepuhan 

 Lemahwungkuk 

 Panjunan 

 Pegambiran 

5 Kejaksan 3,61 4  Kebonbaru 

 Kejaksan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Drajat,_Kesambi,_Cirebon
https://id.wikipedia.org/wiki/Kesambi,_Kesambi,_Cirebon
https://id.wikipedia.org/wiki/Pekiringan,_Kesambi,_Cirebon
https://id.wikipedia.org/wiki/Sunyaragi,_Kesambi,_Cirebon
https://id.wikipedia.org/wiki/Jagasatru,_Pekalipan,_Cirebon
https://id.wikipedia.org/wiki/Pekalangan,_Pekalipan,_Cirebon
https://id.wikipedia.org/wiki/Pekalipan,_Pekalipan,_Cirebon
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulasaren,_Pekalipan,_Cirebon
https://id.wikipedia.org/wiki/Kesambi,_Cirebon
https://id.wikipedia.org/wiki/Argasunya,_Harjamukti,_Cirebon
https://id.wikipedia.org/wiki/Harjamukti,_Harjamukti,_Cirebon
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalijaga,_Harjamukti,_Cirebon
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecapi,_Harjamukti,_Cirebon
https://id.wikipedia.org/wiki/Larangan,_Harjamukti,_Cirebon
https://id.wikipedia.org/wiki/Pekalipan,_Cirebon
https://id.wikipedia.org/wiki/Kesepuhan,_Lemahwungkuk,_Cirebon
https://id.wikipedia.org/wiki/Lemahwungkuk,_Lemahwungkuk,_Cirebon
https://id.wikipedia.org/wiki/Panjunan,_Lemahwungkuk,_Cirebon
https://id.wikipedia.org/wiki/Pegambiran,_Lemahwungkuk,_Cirebon
https://id.wikipedia.org/wiki/Kebonbaru,_Kejaksan,_Cirebon
https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksan,_Kejaksan,_Cirebon
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No. Kecamatan Luas 

Wilayah 

Jumlah 

Kelurahan 

Daftar 

Kelurahan 

 Kesenden 

 Sukapura 

 TOTAL 37,36 22  

Sumber: BPS, 2021 

 

Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang 

Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, 

disebutkan bahwa: 

1. Materi penyuluhan dibuat berdasarkan kebutuhan dan 

kepentingan pelaku utama dan pelaku usaha dengan 

memperhatikan kemanfaatan dan kelestarian sumber daya 

pertanian, perikanan, dan kehutanan. 

2. Materi penyuluhan sebagaimana dimaksud di atas berisi unsur 

seperti pada contoh pengembangan sumber daya manusia dan 

peningkatan modal sosial serta unsur ilmu pengetahuan, 

teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, dan 

pelestarian lingkungan. 

3. Materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang akan 

disampaikan kepada pelaku utama dan pelaku usaha harus 

mendapat rekomendasi dari lembaga pemerintah, kecuali 

teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisional. 

4. Lembaga pemerintah pemberi rekomendasi wajib mengeluarkan 

segera   rekomendasi setelah proses pengujian dan administrasi 

selesai. 

5.  Teknologi tertentu sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan 

oleh Menteri. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kesenden,_Kejaksan,_Cirebon
https://id.wikipedia.org/wiki/Sukapura,_Kejaksan,_Cirebon
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6. Ketentuan mengenai pemberian rekomendasi pada materi 

penyuluhan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan. 

Metode penyuluhan perikanan harus memenuhi prinsip 

berdasarkan  (Permen KP No.30/2014) di antaranya adalah: 

 mampu mendorong tumbuhnya swadaya, dan kemandirian 

pelaku utama dan pelaku usaha;  

 efisien dan efektif dalam penggunaan biaya, waktu dan tenaga;  

 menjamin keberlanjutan penyelenggaraan penyuluhan; 

 mendorong partisipasi aktif sasaran penyuluhan; 

 sesuai dengan kondisi sasaran penyuluhan;  

 memungkinkan dapat disampaikan materi yang sesuai, cukup 

dalam jumlah dan mutu, tepat sasaran dan waktu, mudah 

diterima dan dimengerti, penggunaan fasilitas dan media secara 

berhasil guna; dan  

 kerja sama dan partisipasi.  

Media penyuluhan perikanan dalam bentuk folder 

adalah lembaran kertas yang dilipat dua atau tiga lipatan yang 

berisi pesan penyuluhan dalam bentuk tulisan gambar (foto atau 

ilustrasi). Folder adalah semacam booklet (buku kecil) yang tak 

berjilid. Mungkin hanya terdiri dari satu lembar yang dicetak di 

kedua permukaannya. Tapi bisa juga dilipat di bagian tengahnya 

sehingga menjadi empat halaman. Atau bisa juga dilipat tiga 

sampai empat kali hingga menjadi beberapa halaman. Penggunaan 

folder atau leaflet umumnya dilakukan untuk pemasaran aneka 

produk dan juga untuk penyebaran informasi politik dan kita juga 

tahu bahwa  perkembangan dan kemajuan teknologi perikanan saat 

ini telah dirasakan begitu semakin pesat, hal ini juga dapat kita 

rasakan bersama. Kemajuan perkembangan Teknologi yang 

merupakan Tuntutan untuk meningkatkan kualitas produksi 

memang tidak dapat dibiarkan begitu saja. Pengaruh berbagai 
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Tehnologi dan informasi yang berkaitan dengan hal-hal tersebut 

juga perlu disalurkan dengan cepat dari sumber pesan kepada 

sasaran, yakni pelaku utama, Pelaku usaha dan keluarganya serta 

masyarakat perikanan lainnya. Oleh karena itu, peranan media 

penyuluhan perikanan benar-benar sangat penting dan selalu 

dibutuhkan sebagai penyalur pesan terbaik kepada sasaran, apakah 

itu berupa informasi maupun teknologi baru di bidang perikanan 

Peranan media penyuluhan perikanan sebagai media belajar 

dalam kegiatan penyuluhan perikanan sebagai berikut: 

a. Memberi pengalaman belajar yang integral dari kongkrit ke 

abstrak.  

Salah satu contohnya penyuluhan perbaikan mesin kapal pada 

nelayan pada gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar, 1.Perbaikan mesin kapal perikanan 

 

Merubah peran seorang penyuluh ke arah yang lebih positif 

dan produktif, juga masih banyak manfaat-manfaat lainnya yang 

belum sempat ditulis. Pelaku utama belajar dimulai dari situasi 

nyata di lapangan melalui pengalaman langsung. Pelaku utama 

belajar dimulai dari situasi nyata di lapangan melalui pengalaman 

http://penyuluhpi.blogspot.com/2012/11/peranan-media-penyuluhan-perikanan.html
http://penyuluhpi.blogspot.com/2012/11/peranan-media-penyuluhan-perikanan.html
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langsung sebagai contoh saja misalnya, melakukan kegiatan 

perbaikan alat tangkap. Kegiatan yang berhubungan dengan 

perbaikan meliputi perawatan dan seterusnya sehingga akan terkait, 

mulai dari cara pembongkaran, penggantian elemen pemasangan 

kembali sampai mesin bagus normal dan yakin akan keamanan dan 

kenyamanan. Bisa juga dengan contoh-contoh lainnya seperti 

Pembuatan rumpon dasar untuk tempat menempelnya telur ikan. 

Pelaku utama secara berkelompok belajar membuat rumpon dasar 

yang baik. Cara belajar tersebut disebut cara belajar lewat 

pengalaman (CBLP). Hasil pengamatan dicatat oleh pelaku utama, 

kemudian didiskusikan bersama secara periodik. 

Selanjutnya pelaku utama belajar melalui berbagai media 

penyuluhan perikanan lainnya antara lain: spesimen, poster, leaflet, 

folder, gambar, slide, film dan sebagainya. Materi pelajaran tidak 

terbatas pada hama/penyakit saja tetapi berkembang dengan materi 

yang terkait seperti teknik pemijahan, teknik pembesaran ikan, cara 

mencegah hama dan penyakita pada budidaya, musuh alami, 

pemupukan kolam, fisiologi berbagai jenis di perairan atau 

tanaman dan sebagainya sampai panen, artinya bahwa kegiatan 

Penyuluhan selalu berkaitan dan materipun disesuaikan dengan 

kebutuhan yang ada pada sasaran. Teknik penyuluhan perikanan 

dengan slide/media bahan tayang disajikan pada gambar 2 di 

bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://penyuluhpi.blogspot.com/search/label/PELAKU%20UTAMA
http://sasaran./
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Gambar 2. Penyuluhan perikanan dengan Slide/media bahan tayang 

 

Dengan demikian memberi pengalaman yang luas dan 

terpadu. Pengalaman-pengalaman yang diperoleh dan konkret ke 

arah abstrak penyuluh perikanan sebagai mitra pelaku utama 

berfungsi untuk membantu/membimbing proses belajar atau 

pembelajaran dalam usahanya sehingga dapat berhasil dengan baik, 

bagus dan sempurna. 

 

b. Memungkinkan proses belajar dapat berlangsung secara terus 

menerus dan berkelanjutan 

Teknologi selalu berubah dan berkembang, oleh karena itu 

media penyuluhan perikanan harus selalu menyalurkan pesan/ 

informasi yang mutakhir. Siaran pedesaan misalnya adalah media 

penyuluhan perikanan yang harus selalu siap menyalurkan 

perkembangan teknologi yang mutakhir tersebut. Salah satu 
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contohnya adalah mensosialisasi terkait peraturan KKP kepada 

pelaku utama/usaha seperti pada gambar 3. 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Mensosialisasi Terkait Peraturan KKP Kepada Pelaku 

Utama/Usaha 

 

c. Memungkinkan proses belajar secara mandiri. 

Tersedianya berbagai macam media penyuluhan perikanan 

seperti: brosur, kaset rekaman, folder, leaflet, lembaran informasi 

perikanan (Liptan) dan lain-lain, memungkinkan untuk terjadinya 

proses belajar secara mandiri. Secara umum, manfaat media dalam 

proses pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara sang 

pembawa pesan dengan sang penerima (sasaran) sehingga apa yang 

disampaikan akan lebih efektif dan efisien. Salah satu contohnya 

adalah membuaat label dan packaging pada produk olahan 

perikanan seperti pada gambar 4. 

 

 

 

 



 

183 
 SINERGITAS MEMBANGUN SEKTOR PERIKANAN DAN KELAUTAN YANG 

BERKELANJUTAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Membuaat label dan packaging pada produk olahan 

perikanan 

 

Secara lebih khusus ada beberapa manfaat media 

penyuluhan dalam proses pembelajaran yaitu: 

1. Penyampaian materi penyuluhan dapat dilaksanakan sesuai 

dengan kebutuhan sasaran. 

2. Proses penyampaian pesan dalam kegiatan penyuluhan menjadi 

lebih jelas dan menarik 

3. Proses penyampaian pesan/informasi teknologi/pembelajaran 

menjadi lebih interaktif, efisiensi dalam waktu dan tenaga, 

meningkatkan kualitas hasil yang disampaikan 

4. Media memungkinkan proses kegiatam penyuluhan dapat 

dilakukan dimana saja, kapan saja, dan untuk siapa saja. 

5.  Media dapat menumbuhkan sikap positif sasaran terhadap 

pesan yang berupa materi, informasi teknologi, dan proses 

belajar dalam berusaha di bidang pengetahuan, keterampilan 

maupun sikap. 

http://penyuluhpi.blogspot.com/
http://penyuluhpi.blogspot.com/search/label/SASARAN
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Di antaranya adalah yang telah dilaksanakan dalam 

kegiatan penyuluhan adalah memfasilitasi akses informasi dan 

teknologi pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan 

di Kota Cirebon, seperti pada gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Memfasilitasi Akses Informasi dan Teknologi Pelaku 

Utama dan Pelaku Usaha KP 

 

Berkenaan dengan fungsi media dalam penyluhan perikanan 

khususnya media visual, yaitu sebagai: fungsi atensi, fungsi afektif, 

fungsi kognitif, dan fungsi kompensatoris. Media penyuluhan 

perikanan juga diharapkan dapat memenuhi tiga fungsi utama 

apabila media itu digunakan untuk perorangan, kelompok, atau 

umum misalnya kelompok pendengar yang besar jumlahnya, yaitu: 

(1)    Memotivasi minat atau tindakan, 

(2)    Menyajikan informasi dan 

(3)    Memberi instruksi. 

Pemakaian media dalam proses kegiatan penyuluhan 

dilakukan dengan  tujuan agar dapat membangkitkan keinginan 

yang baru guna menimbulkan minat, yakni untuk mencoba 

http://penyuluhpi.blogspot.com/2012/11/peranan-media-penyuluhan-perikanan.html
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menerapkan, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan 

penyuluhan, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis 

terhadap sasaran sehingga dapat merubah dirinya untuk 

meningkatkan pengetahuan keterampilan dan sikap. Pelaksanaan 

demplot/percontohan budidaya ikan lele seperti pada gambar 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Pelaksanaan Demplot/percontohan Budidaya Ikan Lele 

 

Jadi peranan media penyuluhan perikanan sangatlah penting 

dan hal itu diperlukan agar pelaksanaan kegiatan dapat 

dilaksanakan secara konsisten, berkesinambungan dan teratur 

namun memenuhi target. Berdasarkan UU No. 16 tahun 2006 

tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 

maka pihak yang paling berhak memperoleh manfaat penyuluhan 

meliputi: 
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A. Sasaran utama penyuluhan yaitu pelaku utama dan pelaku 

usaha. 

1. Pelaku utama kegiatan perikanan adalah nelayan, pembudidaya 

ikan, dan pengolah ikan. 

2. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau 

badan hukum yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang 

mengelola sebagian atau seluruh kegiatan usaha perikanan dari 

hulu sampai hilir. 

Sasaran antara penyuluhan yaitu pemangku kepentingan 

lainnya yang meliputi kelompok atau lembaga pemerhati pertanian, 

perikanan, dan kehutanan serta generasi muda dan tokoh 

masyarakat. Pada dasarnya sasaran penyuluhan adalah manusia 

biasa dengan segala keterbatasan dan kelebihan masing-masing, di 

mana secara umum kondisi yang demikian sangat mempengaruhi 

efektivitas penyuluhan. Beberapa hal yang perlu diamati pada diri 

sasaran penyuluhan adalah ada tidaknya motivasi pribadi sasaran 

penyuluhan dalam melakukan suatu perubahan.Sasaran penyuluhan 

sebenarnya tidak hanya individunya saja, tetapi meliputi juga 

keluarganya, kelompok masyarakat yang terlibat langsung maupun 

tidak langsung dalam usahanya. 

 

B. Pelaku penyuluhan perikanan meliputi: 

1. Penyuluh PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh 

pejabat yang berwenang dalam jabatan fungsional penyuluh 

perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu (PBB) dalam jabatan 

penyuluhan perikanan 

2. Penyuluh Swasta adalah seseorang yang diberi tugas oleh 

perusahaan yang terkait dengan usaha perikanan, baik secara 

langsung atau tidak langsung melaksanakan tugas penyuluhan 

perikanan 

3. Penyuluh Swadaya 
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 Kegiatan pelaksanaan kujungan kelompok oleh penyuluh 

perikanan (ASN), Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) dan 

Penyuluh Perikanan Swadaya seperti pada gambar 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Pelaksanaan kujungan kelompok oleh Penyuluh 

Perikanan (ASN), Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) dan Penyuluh 

Swadaya 

 

Beberapa hal utama yang dilakukan dalam penyelenggaraan 

penyuluhan adalah sebagai berikut: 

1. Mewujudkan sistem penyuluhan perikanan yang menjamin 

terselenggaranya penyuluhan perikanan secara produktif, efektif 

dan efisien, dinamis dan profesional. 

2. Mengembangkan model penyuluhan perikanan partisipatif untuk 

membangun kemampuan pelaku utama dan pelaku usaha yang 

mandiri dan mampu menolong dirinya sendiri. 

3. Menjadikan penyuluh perikanan sebagai konsultan serta mitra 

sejati pelaku utama dan pelaku usaha dalam pendampingan 

pengembangan kemampuan berusaha bisnis perikanan dalam 
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rangka peningkatan ketahanan pangan, peningkatan nilai 

tambah, peningkatan daya saing yang akhirnya akan mampu 

meningkatkan pendapatan keluarga. 

4. Memfasilitasi proses pembelajaran bagi pelaku utama dan 

pelaku usaha. 

5. Mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku 

usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya 

agar mereka dapat mengembangkan usahanya. 

6. Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan 

kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha. 

7. Membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuh 

kembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang 

berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha 

yang baik, dan berkelanjutan. 

 Penyuluh perikanan dalam hal ini berperan penting sebagai 

agent of change yang dapat menyokong kinerja sistem penyuluhan 

tersebut. Selain itu, prinsip mengutamakan kebutuhan pelaku utama 

harus tetap menjadi paradigma dominan dalam penyelenggaraan 

sistem penyuluhan tersebut. Implikasinya, ketika profesi penyuluh 

perikanan telah secara formal dilegitimasi oleh pemerintah, maka 

kompetensi penyuluh menjadi penting untuk senantiasa 

dikembangkan sesuai perubahan yang terjadi. Atas dasar itulah, 

pembahasan tentang kompetensi penyuluh penting dilakukan 

sebagai respon atas diakuinya profesi penyuluh perikanan. 

Keberhasilan penyuluh perikanan dalam mengantar pembudidaya 

perikanan, nelayan, pengolah dan pemasar hasil perikanan untuk 

meningkatkan efisiensi usahanya, mengembangkan kelompok dan 

organisasi sosial ekonomi, menjaga kelestarian sumber daya alam 

dan lingkungan akan berbanding lurus dengan kinerja, dan 

pencapaian tujuan pembangunan perikanan itu sendiri (Amanah, 

2008). 
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