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ABSTRAK

Kabupaten Bangka Tengah dan Belitung Timur adalah Kabupaten yang jumlah
nelayannya paling banyak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tetapi ada
penurunan dan peningkatan jumlah nelayan yang paling signifikan di kedua Kabupaten
tersebut. Peningkatan jumlah nelayan yang berada di Kabupaten Belitung Timur sebesar
1,02 persen sedangkan penurunan jumlah nelayan terjadi di Kabupaten Bangka Tengah
sebesar 0,33 persen. Berdasarkan hasil penelitian dosen pemula tahun 2018, salah satu
penyebab minat menjadi nelayan adalah faktor upah. Sehingga melalui penelitian ini
merupakan lanjutan dari penelitian dosen pemula tahun di tahun 2018 dengan judul
analisis overlaping theory dan life cycle rumah tangga nelayan di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung. Penelitian di tahun 2019 ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau
dan menganalisa sistem upah nelayan dengan menggunakan Teori Ferdinand Lassale
dan Ji’ālah, yaitu sistem upah dengan upah minimum dan bagi hasil. Objek penelitian
adalah, nelayan, nelayan kapal tumpangan dan tuan kapal, sampel yang akan diambil
sebanyak 397, dengan rincian 232 nelayan di Kabupaten Belitung Timurdan 165
nelayan di Kabupaten Bangka Tengah. Tahap pertama yang akan dilakukan adalah
observasi dan pengelompokan responde. Tahap kedua menyusun panduan wawancara.
Tahap ketiga melakukan uji angket wawancara. Tahap keempat penelitian dilakukan
dengan pengumpulan data melalui survey lapangan. Tahap kelima melakukan uji data
atau olah data menggunakan SPSS. Tahap keenam melakukan analisa hasil olah data
penelitian.Tahap ketujuh melakukan laporan kemajuan. Tahap kedelapan melakukan
publikasi, dengan target dan luaran capaian wajib berupa jurnal nasional terakreditasi.
Sedangkan target dan luaran capaian tambahan menjadi presenter pada seminar
internasional dengan hasil output berupa prosiding, dan menyusun draft bahan ajar
ekonomi ketenagakerjaan. Metode penelitian menggunakan kuantitatif dan kualitatif.
Kajian kuantitatif dilakukan berdasarkan pengalaman nelayan secara langsung,
kemudian data dikumpulkan dengan menyebarkan angket, wawancara mendalam dan
referensi pustaka. Data kualitatif dilakukan dengan menggunakan regresi. Luaran yang
ditargetkan terdiri dari: 1. Bahan ajar dalam mata kuliah ekonomi SDM dan
ketenagakerjaan khusus kajian nelayan, yang di dalamnya tercantum studi kasus nelayan
atau game theory dalam sistem upah nelayan (minimal). 2. Menyajikan hasil penelitian
pada Seminar The 5th Annual International Conference on Economic in Developing
Countries (AIDEC), tanggal 9-10 Oktober 2019 di Universitas Mulawarman,
Samarinda, Kalimantan (minimal), yang akan diterbitkan ke dalam prosiding SCOPUS
(masih proses review). 3. Menerbitkan hasil penelitian pada jurnal Ekonomi Regional:
Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah Universitas Jenderal Soerdiman. Hasil
penelitian yang diperoleh adalah: 1. Nelayan di Kabupaten Bangka Tengah dan Belitung
berperspektif bahwa upah yang lebih baik menggunakan upah dengan sistem Ji'alah
(bagi hasil) karena bagi mereka sistem ini adil bagi pemilik modal dan anak buah kapal.
2. Penetapan upah Teori Ferdinand Lassale oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan
masih belum disosialisasikan, sehingga nelayan tidak mengetahui aspek dan tujuan
penetapan upah sistem tersebut.
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HASIL PEMBAHASAN

Responden yang disurvei memiliki pengalaman menjadi nelayan rata-rata

selama 18 tahun. Pendidikan para nelayan yang disurvei adalah 91 persen

berpendidikan di bawah sekolah menengah, dengan perincian 11 persen tidak

bersekolah, 62 persen lulus sekolah dasar dan 18 persen lulus sekolah

menengah pertama. Nelayan yang berpendidikan hingga sekolah menengah

atas adalah 0,9 persen. Jenis-jenis nelayan yang diteliti 48 persen adalah awak

kapal, sementara 30 persen adalah pemilik perahu tradisional. Hasil

wawancara dengan nelayan tentang perspektif upah yang lebih baik apakah

sistem pembagian produksi atau menggunakan teori Ferdinand Lassalle (upah

minimum), jawabannya adalah 5 persen setuju untuk menggunakan sistem

upah minimum, 95 persen mengatakan mereka setuju untuk menggunakan

produksi sistem berbagi.

Analisis SWOT adalah model untuk merumuskan strategi alternatif yang

dikombinasikan dengan analisis lingkungan internal dan eksternal. Strategi

aternatve adalah strategi kekuatan SO / strategi peluang; Strategi / kelemahan

/ peluang / strategi WO; Kelemahan / ancaman / strategi strategi WT; Strategi

ST ancaman kekuatan / strategi. Langkah-langkah dalam mengembangkan

matriks SWOT pada Tabel 2.

Berdasarkan perspektif nelayan di Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten

Belitung Timur, sistem Ji'alah dianggap yang paling adil diimplementasikan

dibandingkan dengan sistem Ferdinand Lassalle. Beberapa faktor dapat

digunakan sebagai kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang sistem Ji ',

yang terdiri dari faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal meliputi

dua elemen:

1.Peluang adalah keadaan di sekitar organisasi di tempat tertentu, dalam

periode waktu tertentu, organisasi dapat mengeksploitasi kondisi tersebut

untuk mencapai tujuan strategis, organisasi yang sukses tidak menunggu

kesempatan untuk tampil, tetapi harus bekerja keras dan terus-menerus

melakukan penelitian untuk membuat dan mengeksploitasi mereka untuk

memaksimalkan tujuan mereka dan mencapai keunggulan kompetitif .

Aspek eksternal peluang adalah serikat nelayan dan lembaga desa.

2. Ancaman adalah peristiwa yang mungkin terjadi yang jika terjadi, akan

menyebabkan bahaya atau efek buruk bagi organisasi.

Faktor internal meliputi dua elemen:

1. Kekuatan adalah hal-hal yang tersedia yang berkontribusi positif pada

pekerjaan, atau properti yang memberi organisasi potensi yang baik

untuk memperkuat kekuatan dan berkontribusi untuk menyelesaikan

pekerjaan dengan keterampilan dan pengalaman.

2. Kelemahan adalah poin-poin yang mengindikasikan rendah atau

rendahnya potensi organisasi, terutama bila dibandingkan dengan

sumber daya organisasi yang bersaing, atau situasi yang membuat

mereka tidak dapat bersaing, atau dalam kasus yang memaksa

organisasi untuk tidak mencapai keunggulan kompetitif seperti sumber

daya fisik dan manusia yang buruk, dan gagal oleh penelitian dan

pengembangan, serta keterampilan pemasaran yang buruk..

RENCANA TINDAK LANJUT
Peneliti akan melakukan penelitian lanjutan tentang pola konsumsi,
tabungan dan investasi nelayan.
Peneliti akan meneliti ke pihak-pihak internal nelayan seperti Kementrian
Kelautan dan Perikanan, tengkulak, tuan kapal, pemilik modal dan
pasar/konsumen.
TARGET YANG BELUM DISELESAIKAN AKHIR TAHUN
PELAKSANAAN PENELITIAN
Publikasi hasil seminar internasional masih menuggu publikasi prosiding
scopus. Jika tidak masuk ke prosiding scopus maka akan dialihkan ke jurnal
nasional terakreditasi.
Publikasi jurnal nasional terakreditasi masih dalam proses submit, jika tidak
terpublikasi maka akan dialihkan ke jurnal nasional tidak terakreditasi.


