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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan sumber 

daya laut yang melimpah dengan biota Asia dan Benua Australia, sehingga 

menjadikan Indonesia sebagai salah satu Negara di dunia yang memiliki potensi 

sumber daya alam kelautan terbesar di sektor perikanan. Hal ini sesuai dengan  

pernyataan Wahyono (2001), bahwa Indonesia memiliki lebih dari 17 ribu buah 

pulau dengan panjang garis pantai 81.000 km. Hal demikian memungkin-kan 

berkembangnya corak mata pencaharian masyarakat setempat dalam usaha 

yang berkaitan dengan sektor kelautan, sehingga mata pencaharian sebagai 

nelayan banyak dilakukan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di sepanjang 

daerah-daerah pantai. 

Sumber daya alam indonesia merupakan asset bangsa yang strategis untuk 

dikembangkan dengan basis kegiatan ekonomi pada pemanfaatan sumber daya 

alam yang dapat diperbaharui dan jasa jasa lingkungan. Dari 7,7 juta Km2 total 

area Indonesia, Hanya 1,9 juta km2 saja berupa daratan. Sedangkan sisanya 5,8 

juta km2 adalah wilayah laut teritorial. Ditambah dengan zona ekonomi eksklusif 

Indonesia (ZEEI) seluas 2,7 juta km2, dan dengan menyadari bahwa areal ini 

terletak di wilayah tropis yang dikenal dengan pusat keanekaragaman hayati, 

maka sesungguhnya potensi sumber daya alam Indonesia sangat besar. Meski 

demikian, saat ini telah terlihat kecenderungan peningkatan intensitas eksploitasi 

yang mulai mengancam kelestarian sumber daya tersebut.Oleh karena itu upaya 

reorientasi pola penyusunan kebijakan sumber daya laut dan perikanan 
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merupakan hal yang krusial dan selanjutnya membutuhkan perhatian yang 

sangat serius. 

Pembangunan sumber daya kelautan pada saat ini menjadi andalan bagi 

bangsa indonesia untuk melakukan pemulihan ekonomi akibat krisis multi 

dimenasi yang mulai mendera kehidupan berkebangsaan kita. Pada saat ini 

basis perekonomian indonesia masih dalam tahap factors driven economy, yaitu 

kegiatan ekonomi yang didasarkan pada faktor sumber daya alam. Padahal 

ketersediaan sumber daya alam, khususnya yang berada didaratan yang 

semakin menipis, sehingga satu satunya alternatif yang tersedia untuk 

memelihara keberlangsungan pembangunan, sebelum beralih ke tahap 

innovation driven economy, adalah pemanfaatan sumber daya dipesisir dan 

lautan. 

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan tidak dapat 

dipisahkan dengan keberadaan masyarakat pesisir. Tingginya tingkat 

pemanfaatan sumberdaya ikan berkaitan dengan kondisi demografi Indonesia 

yang diperkirakan sekitar 60 persen dari seluruh jumlah penduduknya bermukim 

diwilayah pesisir dan dari 64.439 desa yang sekitar 9.261 desa dikategorikan 

sebagai desa pesisir (Nikijuluw, 2002). 

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan 

penangkapan ikan (Undang-Undang No 31 Tahun  2004). Sedangkan nelayan 

tradisional atau nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya 

melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nelayan 

juga bisa dikatakan orang yang melakukan penangkapan ikan di laut, yang 

bergantung pada cuaca, dan menggantungkan hidupnya di laut 
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menurut Imron (1999) dalam Subri (2005) nelayan adalah suatu kelompok 

masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik 

dengan cara melakukan penangkapan ataupun budi daya. Secara geografis 

masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di 

kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut 

(Kusnadi, 2002). 

Kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumberdaya ikan tidak hanya 

terbatas  pada penangkapan atau pengambilan sumberdaya tersebut, tetapi 

menyangkut pula perencanaan kegiatan pemanfaatan, penyediaan sarana dan 

prasarana, pengembangan penyediaan pasca panen, pengelolaan, serta 

pemasaran. Untuk memanfaatkan sumberdaya ikan, manusia membutuhkan 

teknologi, keterampilan dan modal. Penggunaan teknologi dan keterampilan 

yang tidak ramah lingkungan dalam pemanfaatan sumberdaya ikan akan 

merusak habitat yang berdampak negatif pada kelestarian sumberdaya 

tersebut.Olehnya itu, pengelolaan atau pengaturan kegiatan manusia yang 

berkaitan dengan tingkah laku dalam pemanfaatan sumberdaya ikan menjadi 

sangat penting dan patut diutamakan 

Sumberdaya laut sebagai wilayah yang strategis dan didukung oleh 

potensi sumberdaya perikanan serta kemudahan aksebilitas, mengundang 

masuknya informasi dan teknologi yang dibawa oleh nelayan dari luar yang 

memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat setempat dan 

sumberdaya perikanan. Dampak positifnya tidak akan menimbulkan masalah, 

tetapi dampak negatif berupa persaingan yang tidak sehat antara nelayan yang 

dari luar dengan nelayan setempat (tradisional) akibat kesenjangan dalam hal 

teknologi penangkapan. Selain itu, masuknya informasi dan teknologi 
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penangkapan yang tidak ramah lingkungan dapat mengubah perilaku 

masyarakat nelayan setempat dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan 

yaitudari perilaku yang cenderung konservatif kearah perilaku yang cenderung 

destruktif, misalnya pengunaan alat peledak (bom ikan) dalam penangkapan ikan 

akan megakibatkan kerusakan terhadap habitat/lingkungan yang berimbas pada 

kepunahan sumberdaya.  

Bila dilihat dari kebutuhan pangan jangka pendek untuk kebutuhan 

subsistennya, masyarakat Desa Bajo Sangkuang termasuk rumah tangga 

nelayan buruh mendapatkan sebagian besar bahan pangan dari pasar dan 

warung-warung sembako di sekitar lingkungan tempat tinggalnya.Hanya ikan 

yang menjadi sumber protein utama, mereka dapatkan secara gratis dari hasil 

tangkapan mereka.Kecenderungan ketersediaan pangan yang tidak stabil 

menyebabkan mereka melakukan adaptasi dengan mengatur/ mengurangi porsi 

dan frekuensi makan anggota keluarga. 

Akses pangan hanya dapat terjadi apabila rumah tangga nelayan buruh 

memiliki pendapatan yang cukup atau memiliki daya beli yang menjangkau, 

namun pendapatan rumah tangga yang tetap, sementara tingkat harga pangan 

naik maka daya beli rumah tangga menjadi berkurang sehingga akses rumah 

tangga terhadap pangan menurun. Selain itu, banyak faktor yang juga 

berpengaruh pada ketersediaan pangan rumah tangga utamanya dipengaruhi 

oleh preferensi yakni struktur demografi rumah tangga (jumlah anak dan orang 

tua), tingkat pendidikan anggota rumah tangga, dan lokasi (perbedaan diantara 

wilayah kota atau desa). Pendapatan rumah tangga dan jenis makanan yang 

tersedia dapat bervariasi setiap musim (Sukandar et al., 2006). 
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Relevan dengan pandangan ini, ketahanan pangan bagi rumah tangga 

nelayan buruh menjadi sulit terjadi, bila aksesnya terhadap pangan (access to 

food) bagi nelayan tersebut dalam kondisi yang rendah, khususnya dari sisi 

akses ekonomi seperti pendapatan, kesempatan kerja, dan harga 

pangan.Bahkan sangat dimungkinkan, nelayan buruh juga tidak hanya lemah 

pada akses pangan, tetapi ketidakpastian dalam kecukupan pangan (food 

sufficient) dan jaminan pangan (food security) serta keberlanjutan pangan (food 

sustainability). 

Wilayah pesisir merupakan sumber daya potensial di Indonesia 

umumnya, dan khususnya Kabupaten Halmahera Selatan secara geografis, 

dimana merupakan suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. 

Kabupaten Halmahera Selatan adalah sebuah Kabupaten yang terletak dibagian 

Selatan. 

Masyarakat yang mempunyai mata pencaharian dan berpenghasilan 

sebagai usaha nelayan merupakan salah satu dari kelompok masyarakat yang 

melakukan aktivitas usaha dengan mendapatkan penghasilan bersumber dari 

kegiatan nelayan itu sendiri. Pada saat ini diketahui bahwa tingkat kesejahteraan 

nelayan yang ada di Kabupaten   Halmahera Selatan pada umumnya sangat di 

tentukan oleh hasil tangka  pan ikan.banyaknya tangkapan ikan tercermin pula 

besar untuk keperluan konsumsi keluarga. Dengan demikian, tingkat pemenuhan 

kebutuhan konsumsi keluarga atau kebutuhan fisik minimum (KFM) sangat 

ditentukan oleh pendapatan yang diterima. Disisi lain kurangnya fasilitas yang 

digunakan oleh masyarakat nelayan sangat menentukan hasil dari pendapatan 

mereka karena hampir dari setengah masyarakat nelayan masih menggunakan 

alat-alat tradisional. Di Kabupaten Halmahera Selatan kususnya di Desa Bajo 
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Sangkuang Kecamatan Botamg Lomang masyarakat yang berpekerjaan nelayan 

dari data yang didapatkan dari hasil survey yang diketahui berjumlah 1.239 KK, 

dari jumlah tersebut diketahui bahwa masyarakat yang berada di Desa Bajo 

Sangkuang hampir semua berprofesi nelayan, hal ini dikarenakan letak wilayah 

Desa Bajo Sangkuang yang berada dipesisir pantai. Akan tetapi, beberapa 

masyarakat juga berprofesi sebagai nelayan. Hal ini tersebut di karenakan 

mereka merasa penghasilan dari bidang perikanan cukup untuk memenuhi 

kebutuhan hidup. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka yang menjadi 

rumusan masalah dari penelitian  ini adalah: 

1. Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat nelayan di Desa Bajo 

Sangkuang Kecamatan Botang Lomang ? 

2.  Bagaimana kondisi sosial masyarakat Desa Bajo Sangkuang ? 

3. Bagaimana kesejatraan masyarakat nelayan Desa Bajo Sangkuang 

Kecamatan Botang Lomang? 

1.3  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah secara spekfsefik Tujuan 

yang ingin di capai yaitu: 

1. Untuk mengetahui bagimana kondisi ekonomi  masyarakat yg bermata 

pencarian sebagai  nelayan di Desa Bajo Sangkuang Kecamatan Botang 

Lomang 

2. Untuk mengetahui kehidupan sosial masyarakat Desa Bajo Sangkuang. 

3. Mendiskripsikan tingkat kesejatraan masyarakat Desa Bajo Sangkuang   
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1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1. Teoritis 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan 

temuan baru-baru tentang. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan 

Desa Bajo Sangkuang Kecamatan Botang Lomang  Kabupaten 

Halmahera Selatan, hasil penelitian ini  juga di harapkan dapat 

memberikan tambahan informasi,  wawasan dari referensi dan 

lingkungsan akademis yang bermamfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan yang berguna 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan sosial untuk lembaga Universitas 

Khairun khusunya bagi Mahasiswa Studi Pembangunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


