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BAB I 

LATAR BELAKANG 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara Kepulauan dengan jumlah pulau yang mencapai 

17.508 dan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 Km. Keadaan ini menyebabkan 

kawasan pesisir menjadi andalan sumber pendapatan masyarakat Indonesia. Secara 

umum, wilayah pesisir dapat didefenisikan sebagai wilayah pertemuan antara 

ekosistem darat, ekosistem laut dan ekosistem udara yang saling bertemu dalam suatu 

keseimbangan yang rentan (DKP, 2008). Namun, perhatian pemerintah terhadap 

pembangunan bidang kelautan dan perikanan sangat minim. Dominasi cara pandang 

atau pendekatan berbasis darat menyebabkan laut dipandang sebagai pemisah antar 

pulau dan faktor pembatas pembangunan nasional. Indonesia merupakan negara 

kepulauan terbesar di dunia. Idealnya, Indonesia sepantasnya membuktikan bahwa ia 

merupakan negara terbaik dalam pemanfaatan dan pengelolaan potensi kepulauan dan 

kelautannya. Dukungan yang relatif lemah, perencanaan program dan budget yang 

kurang tepat terhadap sektor ini menyebabkan melemahnya berbagai aspek lain yang 

saling terkait dan menimbulkan begitu banyak masalah dalam pengelolaan kelautan 

dan perikanan. 
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Secara geografis, wilayah kabupaten Lamongan merupakan salah satu wilayah 

daratan di Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan laut. Kondisi fisik tersebut 

tentunya memberikan keunggulan komparatif yang tidak dimiliki oleh Kecamatan 

lain yang tidak mempunyai wilayah pesisir. Dengan kondisi geografis seperti itu, 

maka kabupaten Lamongan yang mempunyai wilayah pesisir cukup luas adalah 

potensial untuk pengembangan perikanan tangkap maupun budidaya demi 

kesejahteraan penduduknya. Wilayah pesisir kabupaten Lamongan merupakan 

kawasan yang cukup luas dan membentang dari Barat ke Timur. Namun demikian 

sampai saat ini, baru satu kecamatan saja yang di kembangkan secara intensif oleh 

Pemerintah Kabupaten Lamongan yaitu kecamatan Brondong. Sedangkan wilayah 

pesisir yang lain relatif belum berkembang dan bahkan masih tergolong wilayah 

miskin di Kabupaten Lamongan. Kondisi tersebut ditandai dengan kondisi 

masyarakatnya yang jauh dari kondisi layak secara ekonomis. Padahal kalau dilihat 

dari sisi potensi sumberdaya alam dan sosial yang ada di wilayah tersebut tidak kalah 

dengan wilayah  yang telah berkembang. Lebih spesifik, tempat yang akan saya teliti 

adalah Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang ada di Kecamatan Brondong 

Kabupaten Lamongan yang merupakan tempat pelelangan ikan (TPI) terbesar di 

Kabupaten Lamongan, dan merupakan pelabuhan tempat pendaratan ikan terbesar di 

Jawa Timur dan masuk ke dalam tiga besar pelabuhan pendaratan ikan terbesar se 

Indonesia. 

Pemerintah selalu mengarahkan program-program pembangunan pelabuhan 

perikanan menjadi pusat industri perikanan serta sebagai pusat pembinaan nelayan 
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kecil, selain itu juga mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi perikanan dimana 

industri dan jasa-jasa usaha perikanan ada di pelabuhan, sehingga dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir terutama nelayan kecil  

Salah satu kebutuhan yang mutlak diperlukan untuk memajukan kegiatan 

industri perikanan dan merealisasikan program peningkatan kesejahteraan masyarakat 

pesisir adalah penyediaan prasarana pelabuhan perikanan yang memadai. Prasarana 

pelabuhan yang ada dan akan dibangun merupakan basis kegiatan produksi perikanan 

dan menjadi pusat komunikasi antara kegiatan diwilayah laut dan daratan. 

Berdasarkan UU No 9 tahun 1985 pada pasal 18 disebutkan bahwa pemerintah 

berkewajiban untuk membangun dan membina prasarana perikanan (pelabuhan 

perikanan dan saluran irigasi tambak). Pelabuhan perikanan nusantara brondong 

diperlukan dalam pengembangan perikanan tangkap karena dapat memberikan 

kemudahan-kemudahan bagi kapal penangkap ikan untuk mengeksploitasi sumber 

daya perikanan laut. Bagi kapal-kapal perikanan diperlukan tempat yang aman untuk 

berlabuh guna mendaratkan ikan hasil tangkapan dan melakukan kegiatan persiapan 

untuk kembali melakukan penangkapan ikan dilaut (Dirjen Perikanan Tangkap, 

2008). 

Operasional pelabuhan perikanan secara sederhana adalah suatu pemanfaatan fasilitas 

yang ada di pelabuhan perikanan untuk mendorong terselenggaranya kegiatan 

produksi dan jasa dibidang perikanan laut. Tingkat operasional ditentukan dari 

tingkat keuntungan ekonomis yang diperoleh pelabuhan perikanan sebagai basis 
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usaha berdasarkan indikator umum operasional, yaitu pendaratan ikan, kunjungan 

kapal, penyaluran perbekalan kapal dan penyerapan tenaga kerja (Kalolo, 1996). 

Sebagai sebuah infrastruktur pembangunan ekonomi, pelabuhan memiliki 

peranan penting sebagai penggerak roda ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks 

pembangunan kelautan, pelabuhan laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan. 

Dengan demikian, dalam konteks pembangunan kelautan, pelabuhan ikan yang 

digolongkan baik haruslah memenuhi syarat 3C yaitu Comprehensive, Coordinated, 

Continuing. Selanjutnya dikatakan pula bahwa fungsi pelabuhan laut yang 

komprehensif akan menunjang aktifitas ekonomi kelautan yang lainnya, yang pada 

gilirannya akan mengurangi biaya transaksi sehingga menyebabkan pelabuhan 

menjadi lebih efisien dan memberikan manfaat ekonomi yang tinggi. Pelabuhan laut 

yang terkoordinasi dengan baik juga akan memberikan fungsi pelayanan yang 

optimal sehingga akan meningkatkan permintaan terhadap jasa pelabuhan itu sendiri 

dimasa mendatang. Bahkan yang lebih penting adalah karena pelabuhan memberikan 

jasa yang bersifat dinamis, maka kontinuitas pelayanan menjadi kunci pergerakan 

utama aktifitas ekonomi baik dikawasan pelabuhan itu sendiri maupun dikawasan 

sekitarnya. Fungsi ekonomi pelabuhan laut juga tidak terbatas pada wilayah pantai 

dan laut, tetapi juga pada skala regional secara menyeluruh baik pada tingkat rural 

maupun urban. Hal ini dikarenakan pelabuhan laut tidak hanya melayani masalah jasa 

transportasi, melainkan lebih dari itu yaitu menyediakan lapangan pekerjaan, pusat 

perdagangan, rekreasi, dock service dan sederet aktifitas lain yang dihasilkan dari satu 

kegiatan ekonomi ke kegiatan ekonomi yang lainnya. 
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Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong di Kecamatan Brondong 

merupakan tulang punggung kehidupan di wilayah kecamatan Brondong maupun 

wilayah-wilayah lain disekitarnya. Masyarakat pesisir di kecamatan Brondong dan 

sekitarnya mayoritas mata pencaharian mereka adalah nelayan yang menggantungkan 

hidup mereka dari sumber daya kelautan. Selain dari ikan tangkap, masyarakat di 

kecamatan Brondong juga sangat bergantung pada pekerjaan pengolahan hasil laut. 

Baik itu pengeringan ikan menjadi ikan asin yang pasarnya sudah mencapai luar kota 

atau di luar provinsi Jawa Timur itu sendiri. Juga pengolahan hasil laut yang berupa 

ikan asap. Pada intinya, perekonomian di kecamatan brondong dan sekitarnya di 

dominasi dari hasil sumber daya laut. Dan ini memberikan masukan yang cukup 

besar bagi pendapatan Daerah Lamongan. 

Jika musim panen ikan di laut sudah datang, kegiatan di tempat pelelangan 

ikan Brondong akan sangat ramai, dan tentu perputaran uang di Pelabuhan Perikanan 

Nusantara Brondong akan sangat besar walaupun hanya dalam kurun waktu satu hari 

saja, hal ini dikarenakan Pelauhan Perikanan Nusantara Brondong tidak hanya di 

datangi oleh penduduk di sekitar wilayah pelabuhan saja, namun banyak orang dari 

luar Kecamatan Brondong juga ikut memanfaatkan keberadaan Pelabuhan Perikanan 

Nusantara Brondong sebagai pelabuhan terbesar di JawaTimur. Namun jika datang 

musim penghujan yang artinya cuaca yang tidak menentu apalagi jika datang musim 

angin baratan yang maksudnya disini adalah musim dimana sering terjadi badai 

ditengah laut, maka hanya akan sedikit nelayan yang berani untuk melaut, 

dikarenakan resiko yang lebih berbahaya dibandingkan di darat dan sudah banyak 
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sekali korban nelayan dikarenakan musim yang sudah tidak menentu. Jika musim 

baratan sudah datang, maka kegiatan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong 

akan sepi dikarenakan hampir tidak adanya kapal yang bongkar muat ikan. Namun 

pada umumnya perekonomian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong akan 

tetap berjalan walaupun hanya sedikit. 

Seharusnya keberadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dapat 

mengangkat perekonomian di wilayah kecamatan Brondong dan sekitarnya 

mengingat pekerjaan masyarakat diwilayah kecamatan Brondong dan sekitarnya 

adalah nelayan dan juga pengolah hasil laut. Seharusnya dari adanya Pelabuhan 

Perikanan Nusantara Brondong dapat mengangkat taraf hidup dan kesejahteraan 

mereka. Tidak hanya itu, seharusnya dari keberadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara 

Brondong juga bisa mengubah pembangunan infrastruktur di wilayah kecamatan 

Brondong dan sekitarnya. 

Namun, keberadaan tempat Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong masih 

belum juga bisa mengangkat perekonomian masyarakat pesisir di sekitar daerah 

tersebut. Hanya beberapa orang saja yang benar-benar terlihat bisa menikmati 

keberadaan dari tempat pelelangan ikan tersebut. Selebihnya, perekonomian di daerah 

Brondong terlihat tidak berkembang dengan maksimal. Jadi pada dasarnya terdapat 

beberapa perbedaan antar nelayan yang berada di tempat pelelangan ikan di 

Brondong, yaitu nelayan yang memiliki modal besar atau para pedagang ikan yang 

pada akhirnya hanya nelayan dan pedagang ini yang benar-benar bisa menerima 

manfaat dari keberadaan tempat pelelangan ikan, juga nelayan yang hanya memiliki 
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modal biasa-biasa saja yang pada akhirnya perekonomian mereka hanya mengikuti 

kualitas dari perekonomian daerah setempat. Maka dari itu di butuhkan campur 

tangan dari pemerintah dalam menghadapi ketimpangan seperti ini, jika 

perekonomian di sektor pertanian/agriculture ini dapat berkembang dengan baik, 

maka akan mempengaruhi tingkat perekonomian secara keseluruhan di Kabupaten 

Lamongan. 

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa variable ekonomi yaitu, tenaga 

kerja/awak kapal, biaya upah tenaga kerja, dan biaya bekal sekali melaut. Variable-

variabel tersebut dirasa mempunyai pengaruh besar dalam produktifitas nelayan 

dalam proses penangkapan ikan. Juga, dengan adanya bantuan dari pemerintah tentu 

akan membuat perbedaan produktifitas antara nelayan yang menerima bantuan dan 

yang tidak menerima bantuan. 

Untuk itu, penelitian tentang produktifitas nelayan di Pelabuhan Perikanan 

Nusantara Brondong ini akan sangat menarik untuk di lakukan. Dan penelitian akan 

mengambil judul “Analisis Pengaruh Variabel Ekonomi Dan Bantuan Dari Dinas 

Kelautan Dan Perikanan Terhadap Produktifitas Nelayan Di Pelabuhan Perikanan 

Nusantara Brondong Kabupaten Lamongan”. Studi ini bermaksud mengkaji situasi 

perekonomian yang problematik yang dihadapi masyarakat nelayan di daerah sekitar 

tempat Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Kabupaten Lamongan. Fokus 

persoalan yang di kaji dalam penelitian ini adalah masalah produktifitas nelayan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan, maka dapat dirumuskan 

permasalahan pokok yang akan di teliti, yaitu: 

1. Apakah variable tenaga kerja, biaya upah tenaga kerja, biaya bekal melaut dan 

bantuan dari DKP akan berpengaruh terhadap produktifitas tangkapan nelayan di 

kawasan pesisir sekitar Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Kabupaten 

Lamongan? 

2. Apakah ada perbedaan produktifitas antara nelayan yang menerima bantuan modal 

dari DKP dengan nelayan non penerima bantuan di kawasan pesisir sekitar Pelabuhan 

Perikanan Nusantara Brondong Kabupaten Lamongan? 

 

1.3 Tujuan 

Dalam penelitian mengenai masyarakat pesisir sekitar Pelabuhan Perikanan 

Nusantara Brondong Kabupaten Lamongan ini tujuan yang ingin di capai antara lain: 

1. Untuk mengetahui pengaruh variable tenaga kerja, biaya upah tenaga kerja, biaya 

bekal melaut dan bantuan dari DKP terhadap produktifitas nelayan di kawasan pesisir 

sekitar Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Kabupaten Lamongan. 

2. Untuk mengetahui perbedaan produktifitas antara nelayan yang menerima bantuan 

dari DKP dengan nelayan non penerima bantuan di daerah pesisir Pelabuhan 

Perikanan Nusantara Brondong Kabupaten Lamongan 
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1.4 Manfaat 

1. Bagi dinas kelautan dan perikanan: 

Agar dapat di gunakan sebagai bahan pertimbangan bagi dinas terkait dalam upaya 

meningkatkan produktifitas nelayan. 

2. Bagi penulis: 

Menambah wawasan dan pengetahuan yang tidak diperoleh selama perkuliahan dan 

penerapan teori yang berkaitan dengan produktifitas yang di dapat selama kegiatan 

perkuliahan. 


