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Meningkatkan Akses Subsidi BBM untuk 
Kesejahteraan Nelayan Kecil Tradisional di NTB 
 

Ringkasan Ekskutif 

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan komponen input utama (62%) kegiatan penangkapan ikan 
oleh nelayan kecil tradisional dengan armada <5 GT yang mendominasi armada tangkap di NTB. 
Namun mereka dihadapkan dengan akses yang terbatas. Subsidi BBM jenis Solar yang disalurkan 
pemerintah untuk Provinsi NTB tahun ini dengan nilai sekurang-kurangnya Rp 18,45 miliar tidak 
dinikmati oleh sebagian besar nelayan, karena jenis BBM  yang digunakan adalah Premium. Kouta 
BBM jenis Premium untuk NTB tahun ini meningkat, namun nelayan masih tetap sulit mengakses. 
Nelayan kecil di NTB terpaksa membeli di eceran seharga BBM non-subsidi, sehingga semakin 
membebani nelayan dan dapat berdampak serius pada tingkat kesejahteraannya serta 
menghambat pencapaian target pembangunan daerah maupun pemulihan ekonomi paska 
pandemi Covid-19. Untuk itu, pemerintah daerah perlu menguatkan komitmen untuk melindungi 
dan memberdayakan nelayan kecil melalui; (1) peningkatan akses dan partisipasi kelompok 
nelayan dalam perencanaan dan penganggaran daerah, baik melalui forum formal maupun forum 
alternatif di tingkat basis; dan (2) peningkatan alokasi anggaran sektor KP, terutama untuk 
memfasilitasi pendataan nelayan, mendekatkan layanan administrasi pencatatan kapal,  
membangun 3 SPBN untuk afirmasi dan mendekatkan titik akses BBM bagi nelayan kecil di tiga 
titik, yaitu 1 titik di Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur, dan 2 titik di Lombok Utara, yaitu 
Kecamatan Pemenang dan Kecamatan Kayangan.  

 

Latar Belakang 

Sektor kelautan dan perikanan (KP) Provinsi Nusa Tenggara Barat mampu menjadi tulang 
punggung ekonomi daerah dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat pesisir, 
khususnya selama pandemi Covid-19. Jumlah nelayan di Provinsi NTB dalam kurun waktu 2019-
2020 meningkat cukup signifikan, dari 64,223 jiwa pada tahun 2019 menjadi 75,495 jiwa pada tahun 
2020, yang terkonsentrasi di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Bima (24%), Lombok Timur (21%) dan 
Sumbawa (19%). Peningkatan ini disebabkan oleh peralihan pekerja di sektor non-primer yang 
terdampak selama pandemi Covid-19. Sekitar 93% nelayan NTB merupakan nelayan penuh, tanpa 
alternatif sumber penghasilan lainnya. Selebihnya merangkap sebagai pembudidaya udang, lobster 
dan ikan. 

Pelaku usaha perikanan tangkap di NTB didominasi oleh nelayan kecil dan tradisional, yang 
memiliki armada tangkap ukuran <5 GT (66%), perahu tanpa motor (5,7%), dan nelayan tanpa 
perahu (3,2%) yang memadati dan melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan 0-12 mil. 
Wilayah penangkapan nelayan NTB sebagian besar di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara 
Republik Indonesia (WPP NRI) 573, atau perairan selatan Nusa Tenggara, dan WPP NRI 713 yang 
mencakup perairan Laut Flores dan Laut Bali. Dengan armada ukuran kecil, nelayan di NTB 
sebagian besar hanya mampu beroperasi di perairan pantai yang dipadati oleh nelayan kecil, 
bahkan wilayah fishing ground nelayan tradisional semakin terbatas karena dimanfaatkan untuk 
budidaya oleh korporasi maupun kegiatan pariwisata. Sehingga stok dan hasil tangkapan ikan 
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nelayan kecil tradisional semakin menyusut, dan meningkatkan risiko kerentanan terperangkap 
dalam jebakan kemiskinan.  

Untuk mempertahankan tingkat pendapatan dan kesejahteraan nelayan kecil, pemerintah 
menyalurkan subsidi BBM jenis Solar. Namun sebagian besar nelayan kecil tradisional di NTB tidak 
menikmati bagian kouta BBM bersubsidi jenis Solar tersebut sekurang-kurangnya senilai Rp 18,45 
M pada tahun ini dan Rp 21,46 M pada tahun lalu. Total kouta BBM bersubsidi jenis Solar untuk 
Provinsi NTB pada tahun ini sebanyak 307.264 kiloliter, meningkat dibanding tahun lalu yang 
mencapai 178.859 kiloliter. Nilai subsidi Solar tersebut selama dua tahun masing-masing bernilai 
Rp 153,6 miliar (2021), dan Rp 178,86 miliar (2020). Salah satu kelompok penerima manfaat subsidi 
tersebut adalah usaha perikanan skala kecil yang dialokasikan untuk usaha perikanan secara 
nasional sekitar 12% dari total JBT jenis Solar. Survei yang dilaksanakan DPD KNTI Lombok Timur 
dan DPD KNTI Lombok Utara pada April-Mei 2021 menemukan, sekitar 96,5% nelayan kecil 
tradisional di dua Kabupaten tersebut menggunakan BBM jenis Premium.  

Meskipun kouta JBKP Premium untuk NTB bertambah menjadi 350.952 kiloliter tahun ini 
dibanding kouta tahun sebelumnya yang berjumlah 337.015 kiloliter, namun akses nelayan kecil 
masih sangat terbatas, bahkan di SPBN/SPBUN maupun SPBU Umum yang ada. Kondisi ini 
memaksa hampir seluruh nelayan kecil untuk membeli BBM jenis Premium pada penjual eceran 
dengan harga yang sama dengan BBM nonsubsidi. Peningkatan harga BBM tersebut berdampak 
pada semakin meningkatnya beban operasional yang harus ditanggung nelayan kecil dan 
tradisional, karena sebagian besar (62%) biaya operasional melaut dibelanjakan BBM dengan rata-
rata konsumsi 2-10 liter per trip penangkapan ikan. 

Sebagian besar nelayan (89%) tidak mengetahui bahwa mereka termasuk kelompok penerima 
subsidi BBM yang disalurkan pemerintah melalui PT. Pertamina dan PT AKR Corporindo Tbk. 
Persyaratan untuk permohonan surat rekomendasi pembelian BBM Bersubsidi yang dikeluarkan 
Dinas Kelautan dan Perikanan setempat, seperti Kartu KUSUKA, Pas Kapal, Bukti Pencatatan 
Kapal Perikanan (BPKP) juga tidak dimiliki oleh sebagian besar nelayan kecil dan tradisional, 
karena masyarakat nelayan tidak mengetahui prosedur pengurusannya, di samping itu titik 
layanan yang jauh dari basis pemukiman nelayan. 

Secara umum produksi perikanan di NTB mengalami penurunan pada tahun 2020, sehingga 
berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan daerah. 
Situasinya ke depan dapat memburuk jika biaya operasional dan harga barang/jasa yang 
dikonsumsi nelayan tidak terkendali. Capaian realisasi produksi perikanan tangkap pada tahun 
2020 tidak mencapai target (97,6%), akibat pengurangan aktivitas melaut selama pandemi. Situasi 
tersebut sejalan dengan penurunan secara konsisten laju pertumbuhan PDRB sub-sektor 
Perikanan Provinsi NTB. Upaya yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB dalam 
rangka meningkatkan produksi perikanan tangkap, yaitu fasilitasi bantuan sarana dan prasarana 
perikanan tangkap, seperti kapal, mesin dan alat tangkap. Selain itu, optimalisasi pelayanan 
operasional Pelabuhan perikanan, dan fasilitasi pengurusan perizinan bagi nelayan. Beragam 
upaya tersebut tidak cukup efektif dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan, tanpa 
pengendalian harga dan peningkatan akses nelayan kecil terhadap BBM. Nilai Tukar Petani sub-
sektor Perikanan tahun 2020 merosot menjadi 103,56 dibanding tahun sebelumnya pada angka 
109,00, yang mengindikasikan penurunan tingkat kesejahteraan pelaku usaha perikanan di NTB.   

Situasi dan beban yang dihadapi nelayan kecil di NTB semakin berat selama pandemi Covid-19. 
Dukungan kebijakan dalam menekan harga BBM untuk nelayan kecil tradisional diyakini mampu 



 

 

4 

 

berkontribusi pada pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi Covid-19. Di samping sejalan 
dengan arah kebijakan nasional, juga akan berdampak pada pencapaian tujuan jangka menengah 
pembangunan sektor KP Provinsi NTB dalam mendukung pencapaian visi NTB GEMILANG, 
khususnya Misi 5 NTB Sejahtera dan Mandiri, yaitu terwujudnya peningkatan kontribusi sektor 
kelautan dan perikanan terhadap ekonomi daerah, dengan indikator kontribusi PDRB sektor 
perikanan sebesar 4,75%-4,76% per tahun. Sedangkan target produksi perikanan tangkap pada 
akhir periode RPJMD diharapkan mencapai 256,572 ton. 

Tabel. Target dan Capaian Kinerja Sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2019-2021 

Indikator Kinerja 

Target dan Capaian Kinerja 

2018 2019 2020 2021 

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 

Kontribusi sektor 
Perikanan terhadap 
PDRB (%) 

 4,61 4,76 4,57 4,76 4,78 4,76 - 

Produksi perikanan 
Tangkap (ribu ton) 

145,16 193,88 227,96 233,27  234,79     229,24  241,84 - 

Laju Pertumbuhan 
PDRB Sub-sektor 
Perikanan (%) 

 4,01  2,75  1,72   

Sumber: DKP Provinsi NTB 

 

Rekomendasi 

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil dan mempercepat pemulihan ekonomi 
daerah di sektor perikanan, kami merekomendasikan agar: 

(1) Meningkatkan akses dan partisipasi kelompok nelayan dalam perencanaan dan penganggaran 
daerah melalui forum perencanaan formal maupun forum alternatif di tingkat basis. 

Rendahnya akses nelayan kecil tradisional terhadap BBM Bersubsidi di NTB luput dari perhatian 
pemerintah daerah, dikarenakan oleh keterbatasan akses dan partisipasi kelompok nelayan kecil 
tradisional dalam tahapan perencanaan dan penganggaran daerah. RPJMD Provinsi NTB dan 
Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Periode 2019-2023 menyebutkan 
bahwa permasalahan pembangunan perikanan tangkap adalah terbatasnya jangkauan 
penangkapan ikan, dan terbatasnya sarana dan prasarana penangkapan ikan. Berdasarkan 
permasalahan tersebut, DKP merumuskan beberapa isu strategis terkait perikanan tangkap, yaitu; 
(1) potensi sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil belum dikelola optimal; (2)  masih 
terjadinya penangkapan secara merusak lingkungan dan penangkapan secara ilegal, tidak 
dilaporkan dan tidak sesuai regulasi; dan (3) penangkapan ikan melebihi kapasitas (overfishing). 
Permasalahan dan isu strategis tersebut gagal memotret salah satu akar masalah utama atas 
persoalan rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan, yaitu sulitnya akses Bahan Bakar Minyak 
(BBM) yang menyebabkan biaya input produksi yang tinggi. Kegagalan daerah memetakan 
kebutuhan nelayan disebabkan oleh terbatasnya akses dan partisipasi nelayan kecil dalam 
perencanaan pembangunan. 

KNTI dan Koalisi KUSUKA Nelayan mengembangkan mekanisme pemetaan kebutuhan dan 
penggalian gagasan melalui Lokakarya Desa di tingkat desa. Model ini berhasil memetakan 
persoalan dan kebutuhan kelompok nelayan kecil tradisional di tingkat basis. Sehingga perlu 
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direplikasi dan diintegrasikan sebagai bagian tidak terpisahkan dari proses perencanaan maupun 
evaluasi pembangunan sektor KP di daerah. Upaya ini dapat meningkatkan kualitas perencanaan 
dan penganggaran sektor KP, serta menguatkan kemitraan dan kolaborasi antar stakeholders, 
khususnya dengan kelompok nelayan. 

(2) Meningkatkan alokasi anggaran pembangunan sektor KP sekurang-kurangnya 2% dari belanja 
daerah dengan merealokasi anggaran belanja rutin dan belanja program non-prioritas 

Belanja Sektor Kelautan dan Perikan Provinsi NTB sejauh ini di bawah 1,0% dari belanja daerah, 
dengan sebagian besar belanja program ditopang dana DAK Bidang Kelautan dan Perikanan. Pada 
tahun 2021 nominal anggaran sektor KP sebesar Rp 44,3 milliar atau sekitar 0,80% dari belanja 
daerah. Rata-rata belanja sektor KP Provinsi NTB Tahun 2018-2021 sebagian besar (57,9%) 
dialokasikan untuk belanja rutin aparatur, baik belanja gaji dan tunjangan pegawai, maupun belanja 
program rutin penunjang pelaksanaan tugas OPD. Dengan alokasi tersebut, pemerintah daerah 
belum menunjukkan keberpihakan yang kuat untuk pembangunan sektor KP.  

Tahun lalu, refocusing APBD menyebabkan anggaran sektor KP dalam APBD Murni Tahun 2020 
yang berjumlah Rp 45,6 milliar berkurang 16,1% menjadi Rp 38,29 miliar, dan memangkas secara 
signifikan belanja program, khususnya program pengembangan perikanan tangkap. Realisasi Tahun 
2020 mencapai Rp 34,02 miliar atau 88,84% dari anggaran. Program pengembangan dan pengelolaan 
perikanan tangkap paling terdampak, baik dari sisi anggaran, realisasi maupun efektifitas 
pelaksanaan kegiatannya. Tingkat realisasi anggaran program tersebut hanya 78,86%, dan 
efektifitas kegiatan program perikanan tangkap rata-rata sebesar 65,69%.   

Dari alokasi anggaran program pembangunan sektor KP yang terbatas, rata-rata hanya sekitar 12,1% 
yang manfaatnya diterima secara langsung oleh nelayan kecil tradisional di NTB. Anggaran terbesar 
justru untuk program pengawasan penangkapan ikan, dan operasional serta sarpras Pelabuhan 
Perikan. Pada tahun ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 6,3 miliar untuk program yang menyasar 
kelompok nelayan secara langsung, jauh lebih besar dari rata-rata. Sebagian besar dialokasikan 
untuk pengadaan prasarana dan sarana usaha perikanan tangkap, dan pengembangan kapasitas 
masyarakat pesisir. Hanya tersedia anggaran sebesar Rp 49,99 juta untuk kegiatan Penerbitan 
Pendaftaran Kapal Perikanan Ukuran sampai 10 GT, yang dapat mendukung peningkatan akses 
BBM bersubsidi bagi nelayan kecil. 

Kebutuhan dan prioritas dalam rangka meningkatkan akses BBM bersubsidi dan perlindungan 
nelayan kecil tradisional adalah sebagai berikut:  

a. memfasilitasi percepatan integrasi dan rekonsiliasi data nelayan kecil tradisional di NTB, 
serta mendekatkan layanan administrasi pencatatan kapal nelayan kecil ke basis-basis 
pemukiman nelayan kecil tradisional; 

b. membangun 3 SPBN, masing-masing 1 titik di Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok 
Timur, dan 2 titik di Kabupaten Lombok Utara, yaitu di Kecamatan Pemenang dan 
Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara; 

c. mengalokasikan subsidi/bantuan BBM untuk nelayan kecil tradisional agar terjangkau dan 
mengurangi beban operasional di tengah lesunya daya beli rumah tangga nelayan selama 
pandemi Covid-19; dan 

d. bantuan premi asuransi nelayan (BPJS Ketenagakerjaan). 


