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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sumberdaya perikanan merupakan sumberdaya yang terbaharukan 

sehingga potensi dan produksi perikanan terus lestari meskipun mengalami 

degradasi pada sistem penangkapan dan pemanfaatan. Permintaan komoditas ikan 

nasional terus meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk 

dan meningkatnya pula kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan dalam 

rangka meningkatkan kebutuhan protein hewani dari ikan yang notabene sangat 

dibutuhkan dalam tubuh manusia terutama menjamin kesehatan dan pertumbuhan.  

Di samping itu sektor perikanan juga menduduki posisi yang penting 

dalam perekonomian nasional karena memberikan kontribusi yang cukup besar 

dalam pembangunan ekonomi diIndonesia. Besarnya kontribusi dari sektor 

perikanan mendorongpemerintah untuk kembali menitikberatkan sektor tersebut 

pada kabinet kerja saat ini agar terwujud kekuatan sektor perikanan yang tangguh. 

Dalam mewujudkan perikanan yang tangguhakan ditemukan proses produksi 

perikanan yang semakin kompleks dan terspesialisasi. Pendekatan strategis yang 

sesuai dengan hal ini dapat dituangkan dalam konteks pengembangan agribisnis 

secara keseluruhan. (Kementrian Kelautan dan Perikanan : 2015) 

Berdasarkan aspek ekonomi, usaha perikanan tangkap berperan penting 

dalam meningkatkan komoditi ekspor nasional dibidang sumbedaya alam 

terbaharui (Irenewable resources), dikarenakan sumberdaya perikanan yang dapat 

di produksi dalam jangka waktu relatif singkat di bandingkan dengan sumberdaya 

alam yang lain seperti kehutanan dan pertambangan. Masyarakat nelayan 

termasuk agen of development yang paling reaktif terhadap perubahan 

lingkungan. Pendapatan nelayan bergantung pada pemanfaatan dan pengelolaan 

sumberdaya perikanan dan kelautan yang berada di dalam lautan. Pendapatan 

masyarakat nelayan secara langsung maupun tidak akan sangat mempengaruhi 

kualitas hidup nelayan, karena pendapatan dari hasil usaha penangkapan 

merupakan sumber ekonomi utama bagi keluarganya sehingga besar kecilnya 
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pendapatan akan sangat berpengaruh tehadap kehidupan nelayan, khususnya 

dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir yang didasarkan pada 

kearifan lokal yang telah membudaya dalam masyarakat nelayan. (Kementrian 

Kelautan dan Perikanan :2015) 

Sumberdaya perikanan memiliki peran penting dalam perekonomian suatu 

daerah termasukdi Kabupaten Pohuwato. Pembangunan perikanan telah 

dilaksanakan dari tahun ke tahun, dimana potensi perikanan dan kelautan menjadi 

lokus utama nelayan dalam usaha perikanan tangkap yang menjadi kebutuhan 

masyarakat nelayan di daerah tersebut, dengan luasan laut dan panjang pantai 

yang begitu besar memiliki peluang untuk menjadi sektor perikanan sebagai 

sektor unggulan dalam mendukung perekonomian masyarakat nelayan. (Badan 

Pusat StatistikPohuwato : 2012) 

Letak geografis Kabupaten Pohuwato yang berada di wilayah pesisir 

mempunyai peluang untuk meningkatkan usaha perikanan tangkap, luas perairan 

teritorial 3. 292,71 Km² dan panjang pantai 164 km, dan dengan jumlah penduduk 

yang berprofesi nelayan usaha perikanan laut 2815 orang mempunyai peluang 

dalam meningkatkan usaha perikanan tangkap sebagai salah sektor unggulan 

dalam meningkatkan produksi perikanan di daerah tersebut (Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Pohuwato 2012).  

Upaya meningkatkan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Pohuwato 

Pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan dan Kelautan sejak tahun 2003 

menggelontarkan program pengembangan produksi perikanan tangkap melalui 

pemberian fasilitas perikanan tangkap berupa pemberian perahu piber, rumpon, 

pemberian program lampu berbahan dasar air garam, program tersebut diberikan 

kepada paras nelayan didalam peningkatan usaha perikanan tangkap. Hasil 

observasi di lapangan di peroleh data produksi perikanan tangkap pada nelayan 

penerima program fasilitas alat tangkap total produksi hasil tangkapan lebih 

kurang 21. 787,07 ton/tahun (BPS Pohuwato : 2012), peningkatan produksi ini 

tidak terlepas dari kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam 

memberikan perhatian terhadap masyarakat nelayan berupa bantuan fasilitas alat 

tangkap dengan tujuan dapat meningkatkan produksi perikanan tangkap dan 
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pendapatan nelayan melalui program pengembangan produksi perikanan tangkap 

di Kabupaten Pohuwato dengan demikian hal ini menarik untuk dilakukan 

penelitian dengan judul :“Analisis Bantuan Perikanan Tangkap Melalui 

Program Pengembangan Produksi Perikanan Dalam Meningkatkan 

Pendapatan Nelayan di Kabupaten Pohuwato”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diidentifikasi rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1 Bagaimana tingkat efetivitas bantuan perikanan tangkap terhadap 

pengembangan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Pohuwato? 

2 Bagaimana tingkat pendapatan nelayan melalui program pengembangan 

produksi perikanan tangkap di Kabupaten Pohuwato? 

3 Bagaimana alternative strategi pengembangan usaha perikanan tangkap 

di Kabupaten Pohuwato? 

 

C. Tujuan Peneitian 

Tujuan penelitian ini untuk: 

1 Menganalisis tingkat efektivitas bantuan perikanan tangkap melalui 

program pengembangan produksi perikanan tangkapdi Kabupaten 

Pohuwato.  

2 Menghitung tingkat pendapatan nelayan melalui program pengembangan 

produksi perikanan tangkap di Kabupaten Pohuwato.  

3 Menyusun alternatif strategi pengembangan usaha perikanan tangkap di 

Kabupaten Pohuwato.  

 

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1 Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan berkaitan Program kegiatan pengembangan produksi perikanan 

tangkap di Kabupaten Pohuwato.  
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2 Bagi pemerintah daerah setempat, penelitian ini dapat menjadi bahan 

pertimbangan guna menentukan kebijakan di sector perikanan dan 

kelautan dalam peningkatan produksi perikanan tangkap di Kabupaten 

Pohuwato.  

3 Bagi pihak lain, penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan 

dan informasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya.  


