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Abstraksi

Sejak pada zaman dahulu orang pergi ke sungai, danau dan laut untuk

mendapatkan ikan. Terdapat beberapa alasan kenapa orang pergi memancing,

misalnya, mendapatkan ikan untuk makan, mata pencaharian, untuk dijual ke

pasar dan sebagai kegiatan hiburan atau hobi rekreasi. Di wilayah Indonesia,

memancing rekreasi meruapakn salah satu kegiatan yang dilakukan oleh orang-

orang dari semua suku, agama dan kelas sosial. Bila dahulu memancing adalah

hobi sederhana untuk menghilangkan stress sedangkan sekarang hobi memancing

sudah dikomersialisasikan dan dikomodifikasikan sampai terdapat perubahan

dengan landasan, tujuan dan motivasi melakukan kegiatan memancing.

Pada tahun 90-an terjadi krisis monetar Asia. Sektor informal menanggulangi

krisis di Indonesia dan meresap para pengangguran dari sektor formal. Oleh

karena itu, secara singkat bahwa sektor informal di Indonesia berkembang pesat.

Banyak orang harus mencari kerja di luar sektor formal dan akibatnya satu

industri baru dikembangkan, yaitu industri kolam mancing. Industri ini merubah

satu hobi menjadi usaha supaya dapat mengembangkan pekerjaan pada sektor

informal. Industri kolam mancing di wilayah Kota Malang dimulai sejak tahun

1999.

Industri kolam mancing berinovasi dan tambah nilai pada produksi pokok dengan

mengembangkan beberapa jenis kolam misalnya kolam rekreasi, kolam kuliner,

kolam lomba, kolam wisata-lomba dan campuran jenis kolam yang di atas.

Selanjutnya, kolam lomba merupakan sejenis kolam mancing yang menyediakan
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pengalaman istimewa untuk banyak pemancing di wilayah Malang Raya. Kolam

mancing lomba adalah bagian industri kolam mancing yang paling besar dengan

lebih setengah semua kolam mancing di wilayah Kota Malang digunakan untuk

lomba mancing. Transformasi mancing rekreasi yang terjadi tidak hanya akibat

perkembangan industri baru tetapi juga sejenis pemancingan baru. Di samping itu,

lomba mancing merupakan kegiatan memancing yang bersifat berjudi terlepas

bahwa banyak pemancing menggandrunginya.

Industri kolam mancing merupakan bagian dari sektor informal. Oleh karena itu,

sekarang kolam pemancingan tidak harus mendapatkan izin dari pemerintah untuk

melakukan usaha. Bagaimanapun juga pemilik kolam harus mendapatkan izin dari

keluruhan RT/RW maupun masyarakat sekitarnya. Pemerintah Malang harus

memberi lebih banyak perhatian kepada industri kolam mancing mengenai

perizinan dan penggolongan karena kolam mancing adalah industri sendiri.

Masalah ini dipersulit lagi karena mayoritas kolam lomba juga digunakan sebagai

kolam harian, sehingga pembatasan diantara kolam yang tempat rekreasi atau

lomba jenisnya tidak jelas. Di satu pihak, membuka lahan pekerjaan baru pada

sektor informal sedangkan di lain pihak, pajak dan retribusi tidak dibayar oleh

sektor informal kepada pemerintah.



Abstract

For as far as history recalls people people have gone to the rivers, lakes and

oceans to receive fish. There areseveral reasons they went fishing such as to catch

food for susistence, to sell in the market and as a recreational hobi. In the

erritories of Indonesia rekreational fishing is one of the activities enjoyed by

people from all ethnic groups, religions and sosial classes. Originally, rekreational

fishing was a simple hobby for relieving stress where as now rekreation fishing

has been commercialised and commodified and a change in the philosophies,

objectives and motivations for recreational fishing.

In the late nineties at the height of the asia monetary crisis, the informal sector

played a significant role in cushioning the troubles of the formal sektor and

absorbed many displaced workers. As a result, the Indonesian informal sector

grew significantly due to the fact that many people were forced to find work

outside ofthe formal sector. Consequently a new industriwas born during this era,

that is the fishing pond industry. In the region of Malang, East Java, this industry

began in1999.

The fishing pond industry was born out of the fish and rice cultivation industries

and has since innovated with the development of various types of fishing ponds

such as recreational, culinary, competition, tourism specific ponds and ponds that

are often mixtures of all these. Pond fishing caters for a special fishing experience

in the Malang region. Competition ponds form the largest part of the industry with

more than half of the fishings ponds in Malang city belonging to this group. The
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transformation of recreational fishing not only has created a new industy but a

new type of fishing altogether. Competition pond fishing is quite characteristic of

a form of gambling.

The pond fishing industri is primarily a part of the informal sektor. It does not

receive permission from the government to operate as a buisness however must

receive permission from the surrounding community. The Malang government

need to give more attention to the fishing pond industry with regards to the

granting of permission to operate as a buisness and the classification ofwhat types

of buisnesses various kolams are. Theis problem becomes more complex as most

competition fishing ponds are also used for recreational fishing. Consequently the

line between the classification of rekreation and competition is blurred. On one

hand the industry stimulates the creation of jobs in the informal sector and on the

other hand taxes and retributions are not paid to the Government.
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Gambar 1: Anak memancmg dekat Candi
Sumberawon.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memancing rekreasi ialah topik yang jarang diteliti. Bagaimanapun

memancing adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang di seluruh

dunia. Di Asia Tenggara memancing merupakan kegiatan yang sangat populer dan

penting. Sejak pada zaman dahulu orang pergi ke sungai, danau dan laut untuk

mendapatkan ikan. Terdapat beberapa alasan mengapa orang pergi memancing,

misalnya mendapatkan ikan untuk makan, mata pencaharian, di jual di pasar dan

sebagai kegiatan hiburan atau hobi rekreasi. Beberapa peralatan

digunakan,misalnya jala, tombak, tangan, perangkap, racun dan tali.

Pada umumnya, kegiatan memancing dapat dibedakan dalam dua

golongan yang sifatnya berbeda, yaitu memancing komersial (industri perikanan)

dan memancing rekreasi. Memancing komersial merujuk pada kegiatan ekonomi

di mana hasilnya dijual di pasar. Industri perikanan di Indonesia melingkupi

segala macam kegiatan di mana ikan merupakan komoditas. Lain halnya dengan

memancing rekreasi yang biasanya dianggap kegiatan sosial dimana hasilnya

(ikan) tidak mempunyai nilai di pasar.

Meskipun demikian, di Pulau Jawa memancing rekreasi sudah berubah

dari hobi menjadi industri yang serius dan besar. Suasana memancing di kota

Kabupaten Malang, Jawa Timur, sangat berbeda jika dibandingkan dengan hobi

memancing di luar negeri. Jika dibandingkan dengan memancing rekreasi di

Australia, tentu saja kegiatan memancing sifatnya sangat berbeda. Misalnya dari



teknik mancing, alat mancing, peraturan memancing rekreasi dari pemerintah,

tempat memancing dan motivasi memancing sering berbeda.

Di wilayah Kota Malang terdapat sebanyak tiga puluh lima kolam. Semua

kolam mempunyai beberapa spesies ikan dan menggunakan semacam-macam

sistem penghasilan. Di samping itu, terdapat semacam-macam jenis kolam

mancing yang menarik pemancing untuk menyalurkan hobi mereka. Tentu saja

kolam mancing sudah menjadi industri yang besar. Sehingga memancing menjadi

kegiatan yang mempunyai peran ekonomi sangat penting. Kegiatan memancing

rekreasi semakin menjadi kegiatan yang bersifat komersial. Akhirnya, bagaimana

hobi memancing dapat menjadi industri merupakan pertanyaan yang belum diteliti

dan sangat penting.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan mengenai kegiatan memancing

rekreasi di wilayah Kota Malang. Peneliti tertarik pada fenomena kolam mancing

dimana setiap minggunya ratusan memancing dengan tujuan bermacam-macam.

Sehingga penelitian ini akan fokus pada kolam memancing di°wilayah Kota

Malang. Sayaakan memberikan fokus kepada industri kolam mancing di wilayah

KotaMalang. Peneliti akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan industri

kolam mancing dan bagaimana di Kota Malang kolam mancing menjadi industri

dan sebagian utama mancing rekreasi ketika dibandingkan dengan memancing

konvensinal seperti di tempat alami. Tujuanpenelitian ini adalah mendeskripsikan

bermacam-macam jenis memancing rekreasi menurut letak geografi di wilayah



Malang Raya dan meneliti apa motivasi mereka untuk memancing, baik pada

zaman dahulu maupun sekarang. Selanjutnya, dapat mencari turning point

mengenai motivasi orang untuk melakukan mancing yang akan memahami

perubahan dalam fllsafat dan motivasi pemancing. Sebelum perkembangan

industri mancing rekreasi, motivasi pemancing untuk melakukan kegiatan ini

sudah jelas. Sedangkan setelah kegiatan mancing rekreasi dikomersialisasikan dan

dikomodifikasikan sampai menjadi industri baru motivasi pemancing tidak jelas.

Dengan pengetahuan dasar mengenai sejarah, tempat dan motivasi mancing,

penelitian ini akan menjelaskan proses transformasi kegiatan mancing rekreasi

dari hobi menjadi industri. Hal yang penting untuk mencapai sukses dengan

tujuan ini adalah mencari pengaruh perkembangan industri baru terhadap sektor

ekonomi dan ketika perkembangan ini terjadi sebagai akibat krisis monetar asia

pada tahun 90-an.

1.3 Rumusan Masalah

Penelitian ini terfokus untuk meneliti adanya transformasi kegiatan

mancing rekreasi dan fenomena sebatas hobi menjadi industri. Bagian pada

industri mancing rekreasi yang paling besar adalah kolam mancing. Sebenarnya

kolam mancing adalah industri sendiri dan sering berinovasi untuk meningkatkan

industri, baik untuk pemancing maupun pemilik kolam. Penelitian ini akan

mendeskripsikan industri kolam mancing mengenai beberapa aspek kolam.

Selanjutnya, penelitian ini akan mengolongkan kolam-kolam di Malang menurut

jenisnya. Kategori mengolongkan kolam harus mengetahui siapa pemakai kolam



tersebut ban berbagai motivasi mereka untuk mancing.

Dahulu kala memancing merupakan kegiatan yang fungsi sebagai kegiatan

mata pencaharian atau rekreasi. Sedangkan saat ini, mancing rekreasi sudah

menjadi sebagian industri yang besar,

yaitu industri kolam mancing. Jenis

memancing yang sangat populer di

wilayah Kota Malang adalah lomba

mancing. Lomba mancing terjadi di

setiap kolam lomba yang biasanya

diadakan satu sampai tiga kali setiap

minggu dan sekitar 75 sampai 100

peserta ikut setaip lomba. Bahkan,

kadang-kadang ada lomba yang

menarik peserta 125 orang atau lebih.

Pemenang lomba mendapatkan

hadiah yang biasanya uang. Sehingga banyak pemancing mengikutui lomba

dengan harapan menangkap ikan paling besar dan menang lomba. Kadang-

kadang terdapat lomba besar dengan hadiah berupa sepeda motor atau mobil.

Suasana kolam lomba mancing sudah menjadi seperti ini. Jika dulu mancing

adalah hobi sederhana untuk menghilangkan stres sedangkan sekarang hobi

mancing sudah dikomersialisasikan dan dikomodifikasikan sampai terdapat

perubahan dengan fllsafat, tujuan dan motivasi melakukan kegiatan mancing

{turning point). Tujuan para pemancing mengikuti lomba bukan hanya untuk

Gambar2: Lomba mancing menjadi
sangat populer di Malang



menikmati proses menyalurkan hobi itu sendiri tetapi menang dalam rangka dan

mendapatkan hadiah. Hadiah untuk pemenang lomba merupakan alasan utama,

selain itu lomba dapat menarik lebih banyak pemancing daripada kolam rekreasi

atau kolam kuliner. Bagaimana kegiatan rekreasi atau hobi seperti memancing

menjadi sebagian industri seperti ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam penelitian

ini. Fenomena ini terbagi dalam dua bagian diantara memancing rekreasi dan

memancing komersial.

1.3 Metode Penelitian

Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data

pada penelitian ini. Metode pertama yang digunakan adalah observasi. Observasi

akan digunakan sampai dua puluh tempat mancing di Malang sehingga dapat

mengetahui apa yang terjadi dalam industri mancing rekreasi. Peneliti akan

mengunjungi berbagai macam tempat mancing baik di wilayah Kota Malang

maupun Malang Raya. Tempat yang dikunjungi untuk mendapatkan data

penelitian dapat diklasifikasikan dalam lima bagian,yaitu tempat alami, kolam

rekreasi, kolam lomba, kolam kuliner dan alat toko pancing.

Penelitian ini akan menggunakan metode observasi pada setiap jenis

kolam utuk lomba, rekreasi maupun kuliner. Selanjutnya mendapatkan data

mengenai bagaimana motivasi dan fllsafat mancing rekreasi berubah dan

mengenai transformasi mancing rekreasi di Kota Malang. Metode lain yang

digunakan adalah wawancara dan mencacat anekdot. Metode akan dipakai untuk

mendapatkan data dari pemilik dan pekerja di kolam mengenai perkembangan



industri, ciri-ciri dan inovasi industri kolam mancing di Kota Malang.

Terdapat lima tempat alami memancing rekreasi yang dikunjungi untuk

penelitian ini. Tempat alami yang dikunjungi adalah sebagai berikut: Sungai

Brantas, pantai Sendang Biru, pantai Balekambang, Candi Sumberawon dan

waduk Selorejo. Data yang didapatkan dari pemancing di tempat alami penting

untuk mengetahui motivasi dan tujuan pemancing untuk menyalurkan hobi

mereka. Di tempat alami metode yang digunakan untuk mendapatkan data adalah

observasi dan mencatat anekdot dari percakapan dengan para pemancing.

Kedua, salah satu toko alat pancing di Kota Malang yang akan dikunjungi

untuk mendapatkan data mengenai jenis mancing yang paling populer, inovasi

dalam industri mancing rekreasi dan ukuran industri mancing rekreasi. Metode

yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data di sana adalah wawancara.

Ketiga, lima kolam khusus mancing rekreasi yang akan didatangi. Jenis

kolam rekreasi yang dikunjungi adalah tiga kolam kiloan, satu kolam khusus

harian dan dua kolam kuliner. Metode yang digunakan di kolam rekreasi untuk

mendapatkan data adalah observasi, wawancara dan mencatat anekdot.

Keempat, delapan kolam khusus lomba akan disinggahi. Metode yang

digunakan di kolam lomba untuk mendapatkan data yaitu observasi, wawancara

dan mencatat anekdot. Metode wawancara dan pencatatan anekdot dilakukan

untuk menjelaskan mengenai bagaimana kolam mancing menjadi industri. Peneliti

mengira bahwa ekonomi ini relatif besar. Metode wawancara akan digunakan

dengan pemilik atau pekerja di kolam lomba dan kolam lomba-wisata dengan

tujuan mencari jumlah kolam mancing di wilayah Kota Malang.



Teknik di atas dipilih sehingga derajat intimas berkembang antara peneliti

dan subyek yang diteliti. Penelitian ini semoga mendapat data yang unik dan

penting dengan harapan bahwa pembaca penelitian ini akan mengetahui mengenai

mancing rekreasi di wilayah Malang, Jawa Timur.

Metode observasi maupun metode wawancara akan digunakan untuk

mendapatkan data mengenai fllsafat dan tujuan yang memberi motivasi kepada

pemancing. Apakah motivasi pemancing intrinsik atau ektrinsilO. Peneliti mengira

bahwa transformasi memancing rekreasi terutama perkembangan industri kolam

lomba akibatnya perubahan pada motivasi orang untuk melakukan kegiatan

mancing. Ketika terdapat motivasi ektrinsiky apa tujuan pemancing dengan

motivasi ektrinsikl Penulis mempunyai hipotesa perubahan mengenai motivasi

pemancing dari motivasi intrinsik sampai ektrinsik terjadi karena memancing di

kolam lomba kurang seperti memancing rekreasi tetapi lebih seperti sejenis

berjudi.

1.4 Kajian Pustaka

Karya tulis mengenai mancing rekreasi di Indonesia adalah relatif kecil.

Penulis sudah mencoba mencari sumber sekunder di beberapa toko dan pasar

buku dengan tanpa hasil. Sumber informasi utama mengenai hobi dan industri

mancing rekreasi di Indonesia adalah tabloid 'Mancing Mania'. Di samping itu

majalah 'Fortuna' merupakan majalah lain dan memberikan informasi hampir

sama jika dibandingkan dengan Mancing Mania.



Informasi dalam majalah Mancing Mania dan Fortuna sangat luas

termasuk artikel-artikel mengenai mancing rekreasi, wisata pemancingan, teknik

dan alat pancing, kolam baru, inovasi dalam industri, bagaimana membangun

kolam dan tentang spesies ikan. Dalam salah satu edisi majalah Fortuna terdapat

dua artikel mengenai kolam mancing di Malang dan satu artikel mengenai toko

alat pancing di kota Malang. Fortuna juga termasuk artikel-artikel mengenai

lomba, kolam dan mancing rekreasi di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan Mancing

Mania lebih banyak membahas mengenai Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Baik Mancing Mania maupun Fortuna merupakan majalah edisi dwi mingguan.

Media mancing rekreasi yang terbesar di Indonesia adalah Mancing

Mania. Di samping majalah, Mancing Mania mempunyai website dan acara

televisi di Trans7 dua kali setiap minggunya. Majalah Mancing Mania

menyediakan rubrik untuk baik pemancing rekreasi maupun lomba. Di samping

itu, setiap edisi majalah ini mempunyai artikel-artikel mengenai toko alat pancing

dan kolam baru. Majalah ini memuat informasi mengenai lomba-lomba mancing

di daerah Jakarta dan semua aspek lain mengenai mancing. Dari majalah ini

pembaca dapat mengetahui inovasi baru di industri mancing rekreasi, misalnya,

spesies ikan yang baru dibudidayakan untuk kolam mancing dan perkembangan

fasilitas baru.

Berdasarkan media mancing, baik majalah Mancing Mania maupun

Fortuna, peneliti dapat melihat adanya perubahan mengenai rekreasi atau hobi

yang telah menjadi industri. Terdapat bukti dalam majalah tertentu yang

bentuknya artikel dimana fokusnya bukan mancing melainkan hadiah lomba,



bahkan judulnya, "Lomba Hadiah Sepeda Motor."1

Buku, 'Memancing di Perairan Tawar dan di Laut'

Tujuan utama buku ini adalah memberikan informasi mancing rekreasi

kepada para penggemar pancing. Pembahasannya sangat berguna untuk orang

yang tertarik dengan mancing rekreasi atau lomba mancing dan orang yang ingin

tahu istilah-istilah spesifik kegiatan mancing. Selebihnya, peneliti juga dapat

belajar mengenai peran mancing sebagai kegiatan sosial dan fiingsi ekonomi

mancing rekreasi di Indonesia.

Buku 'Memancing di Perairan Tawar dan di Laut'2 menjabarkan informasi

lebih lengkap mengenai mancing rekreasi pada tahun 90-an. Oleh karena itu, buku

ini akan digunakan sebagai bahan sehingga penulis tahu keadaan mancing rekreasi

dan perkembangannya serta inovasi industri mancing rekreasi pada era itu.

Dengan demikian, buku ini merupakan pengantar yang bagus untuk orang yang

ingin meneliti aspek lain mancing seperti saya sebagai peneliti.

Penulis meneliti berbagai aspek kegiatan mancing rekreasi di Indonesia.

Terhadap hal yang menarik perhatian penelitian yaitu aspek sosial dan budaya

yang dibahas dalam pendahuluan buku tersebut. Di samping itu, terdapat juga

perbandingan dengan industri mancing rekreasi di Australia, Mesiko dan Hawaii.

Penulis berpendapat bahwa ekonomi mancing di Indonesia besar sekali. Oleh

karena itu, Wudianto, Mahiswara dan Agustinus P Anung W, selaku penulis,

percaya kepentingan belajar dan meneliti tentang mancing rekreasi di Indonesia.

1 "Lomba Hadiah Sepeda Motor" dalam Tabloid Mancing Mania, halaman 7, Edisi 137, Tahun
VI, 30 October- 12 November 2009.

2 Wudianto, Mahiswara & Agustinus P Anung W. (1993).'Memancing di Perairan Tawar dan di
Laut'. PT Penebar Swadaya, Jakarta.
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Pada waktu dipublikasikan para penulisbuku ini berharap semoga Indonesia dapat

menjadi tempat lomba dan anggota IGFA (International Game Fishing

Association).

Fokus buku 'Memancing di Perairan Tawar dan di Laut' adalah mengenai

teknik, peralatan mancing dan spesies jenis ikan, baik di air tawar maupun laut

dalam wilayah Indonesia. Namun hanya terdapat sedikit informasi tentang alat-

alat pancing tradisional. Bagaimanapun juga, terdapat satu bab mengenai lomba

mancing baik di air tawar maupun laut. Informasi yang tidak diberikan adalah

informasi lengkap mengenai sejarah dan budaya mancing di Indonesia. Kemudian

informasi tentang transformasi kegiatan rekreasi di masa kini juga tidak diberikan.

Pendahuluan dari buku sesuai dengan selera peminat. Buku 'Memancing di

Perairan Tawar dan di Laut' merupakan sumber referensi akademik yang sangat

berguna untuk penelitian lanjutan perihal mancing rekreasi di Indonesia. Karya

pasangan penulis Wudianto dan Mahiswara sudah dipublikasikan dalam ke

beberapa jurnal akademik misalnya Jurnal Penelitian Perikanan Laut.

Tema utama buku ini tentang teknik, jenis dan lokasi mancing. Oleh

karena itu, 'Memancing di Perairan Tawar dan di Laut' adalah buku cocok untuk

belajar bahasa khusus yang berhubungan dengan berbagai aspek mancing

rekreasi. Dalam buku ini terdapat banyak istilah khusus mancing dan semua

bahasa golongan tertentu ini dijelaskan, sehingga, orang yang belum tahu bahasa

spesifik mancing dapat belajar banyak kata-kata baru yang diperlukan untuk

meneliti topik ini. Oleh karena itu, buku ini cukup mudah dibaca dan dipahami

oleh pembaca.
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BAB II

MANCING REKREASI DI WILAYAH MALANG

Di wilayah Indonesia mancing rekreasi merupakan salah satu kegiatan

yang dilakukan oleh orang-orang dari semua suku, agama dan kelas sosial. Oleh

karena itu, mancing rekreasi adalah kegiatan yang menarik karena sudah menjadi

bagian dari kebudayaan di Indonesia. Terdapatbeberapa alasan orang memancing.

Salah satu tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan mengenai perubahan motivasi

pemancing untuk melakukan keiatan memancing. Ketika ingin mengetahui seperti

ini, terlebih dahulu harus meneliti macam-macam jenis dan tempat mancing.

Kemudian, peneliti dapat mengetahui apa yang menarik orang untuk melakukan

mancing dan mengapa terdapat tempat dan jenis mancing sehingga memiliki

banyak pemancing. Di samping itu, bab ini akan membantu pembaca mengetahui

tentang mancing di wilayah Malang Raya, baik di tempat alami maupun di tempat

buatan.

2.1 Sejarah Mancing Di Malang

Menurut artikel dari majalah Mancing Mania, mata kail mempunyai

sejarah sudah digunakan sejak zaman batu. Pada waktu zaman batu, mata kail

dibuat dari tulang atau kayu keras. Artikel dari Mancing Mania menyatakan

bahwa, "Memancing ini nyatanya sudah ada sejak zaman batu."3 Artinya tidak ada

perubahan bentuk mengenai alat-alat mancing rekreasi. Tentu saja terdapat inovasi

3. Jajat, 2009 'Ukuran dan Jenis Mata Kail' dalam Tabloid MancingMania,Edisi 137, Tahun VI,
30 October- 12November, halaman 14 . 2009.
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dari teknologi baru untuk memperbaiki alat pancing, namun mayoritas pemancing

rekreasi di Pulau Jawa masih menggunakan joran, mata kail, pelampung, senar

dan umpan. Semua alat berubah sedikit tetapi bentuknya sama jika dibandingkan

dengan zaman batu. Di wilayah Malang Raya peneliti sering melihat orang

menggunakan peralatan mancing yang dibuat sendiri dan hampir sama dengan

peralatan mancing pada zaman batu. Pada zaman batu, joran dibuat dari bambu

atau rotan, mata kail dari kayu keras atau tulang, pelampung dari kayu, senar dari

tanaman dan umpan dari cacing atau serangga. Sedangkan sekarang, alat mancing

seperti ini masih digunakan oleh pemancing di wilayah Malang Raya. Bahan-

bahan dan teknologi yang digunakan pun untuk membuat alat pancing berubah

dan biasanya dibuat dari bahan sebagai berikut: Joran dibuat dari fiberglas, mata

kail dari besi, pelampung masih dibuat dari kayu, senar dari nilon, dan umpan dari

pelet. Sedangkan di negara lain, seperti Australia dan Amerika Serikat mayoritas

pemancing menggunakan alat penggulung atau kili-kili, yaitu ril. Orang yang

melakukan mancing di kolam biasanya tidak menggunakan alat tersebut. Pemilik

toko alat pancing Tujuh Samudra, Pasar Bernih Ikan, Jalan Sarangan, Malang,

mengakatakan bahwa, "Jenis pancing yang paling populer di kota Malang adalah

stik pancing di kolam mancing" yaitu, pole fishing, "karena harganya lebih murah

daripada joran dengan ril" dan "lebih mudah untuk menggunakannya." Alat stik

biasanya dibuat dari rotan, bamboo atau fiberglas. Sekitar 70% pemancing di

kolam baik rekreasi maupun lomba menggunakan stik yang dibuat dari fiberglas.
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2.2 Geografi Tempat Mancing Rekreasi

Penulis melihat bahwa mancing adalah kegiatan yang popular di Indonesia

karena di seluruh wilayah Indonesia orang-orang tidak perlu berjalan jauh mencari

tempat penuh air dan ikan untuk melakukan kegiatan mancing. Terdapat banyak

tempat alami di wilayah Malang Raya yang cocok untuk melakukan mancing

misalnya, sungai, danau dan laut. Di samping itu, terdapat banyak tempat yang

sesuai untuk melakukan mancing yang dibangun oleh manusia seperti waduk,

selokan dan kolam.

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai semacam-macam

tempat mancing di wilayah Malang Raya. Tempat mancing digolongkan menurut

berdasarkan letak geografi dan penelitian ini akan menjelaskan mengenai kegiatan

mancing di sungai, waduk, laut dan kolam di wilayah Malang Raya, Jawa Timur.

2.2.1 Sungai

Di wilayah Kota Malang, sungai merupakan tempat alami yang paling

populeruntuk melakukan kegiatan mancing. Kenyataannya, wilayah KotaMalang

tidak mempunyai tempat alami lain. Selain sungai, semua danau, waduk dan laut

terletak di Kabupaten Malang. Pemancing sering menyalurkan hobi mereka di

bawahjembatandi Sungai Brantas, KotaMalang. Kegiatan seperti ini adalahjenis

mancing rekreasi yang disebut mancing tradisional. Tujuan memancing di sana

adalah untuk menikmati proses menyalurkan hobi mancing dan berharap sukses

menangkap ikan. Menurut pemilik toko alat pancing Tujuh Samudra, tempat

memancing alami yang paling populer di Kota Malang adalah di Sungai Brantas.
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2.2.2 Waduk

Terdapat empat waduk besar di Kabupaten Malang yaitu, Waduk

Karangkates, Waduk Ir Sutami, Waduk Lahor dan Waduk Solorejo. Waduk

Karangkates dan Selorejo adalah tempat paling populer dari empat waduk untuk

melakukan mancing. Waduk Selorejo terletak di Kecematan Ngantang, Kabupaten

Malang, sekitar dua jam naik sepeda motor dari Kota Malang. Oleh karena itu,

pemancing dari Kota Malang harus mempunyai transportasi sendiri dan waktu

luang menuju ke sana. Waduk Solorejo merupakan tempat mancing rekreasi di

Kabupaten Malang yang sangat populer. Di sana terdapat baik mancing rekreasi

maupun komersial. Pemancing rekreasi biasanya memancing dari di tepi waduk.

Pada sore Jumat dan Sabtu banyak orang ikut memancing dan tempat ini menjadi

ramai sekali. Hal ini merupakan salah satu alasan orang suka memancing di sana

dan sebagian proses mancing rekreasi yang nikmat untuk pemancing di Indonesia,

yaitu, kegiatan sosial. Di samping itu, para pemancing dapat menyewa perahu

atau kapal kecil untuk memancing di tengah perairan waduk yang harganya

50,000 rupiah per jam sedangkan melakukan mancing di tepi waduk gratis.
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2.2.3 Laut

Pantai Sendang Biru merupakan tempat mancing di pasisir yang paling

populer di Kabupaten Malang. Sebenarnya, Sendang Biru adalah dermaga untuk

industri mancing komersial. Di sebelah dermaga Sendang Biru terdapat tempat

mancing rekreasi yang sangat populer. Setiap hari banyak orang melakukan

mancing dari Pantai Sendang Biru dengan harapan dapat kakap besar. Pada sore

Jumat dan Sabtu merupakan waktu mancing yang paling ramai dan ratusan orang

datang ke sana. Di samping itu, pemancing juga dapat menyewa kapal untuk

menyeberang ke Pulau Sempu. Di Pulau Sempu terdapat lagoona, dan pewisata

yang ingin bersantai di pantai putih sering menyeberang ke sana. Kadang-kadang

pemancing menyeberang ke sana untuk memancing dari jurang. Terdapat semua

jenis pemancing di Pantai Sendang Biru baik komersial, rekreasi maupun mata

pencaharian.

2.2.4 Kolam Mancing

Mancing di kolam dilakukan oleh banyak orang karena dapat menyalurkan

hobi mereka dan biasanya kolam mancing mempunyai banyak ikan. Di samping

itu, kolam mancing mempunyai fasilitas untuk mempernyamen pengalaman

pemancing, misalnya, perlindungan sehingga cuaca buruk tidak masalah. Di

wilayah Malang Raya orang sudah malakukan kegiatan mancing di kolam sejak

sebelum waktu kerajaan Majapahit. Di sebelah Candi Sumberawon, Kecematan

Singosari, Kabupaten Malang, terdapat kolamyang sangat tua. Menurut penduduk

di sana orang melakukan kegiatan mancing sejak kolam itu dibangung ratusan
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silam hingga sekarang. Para penduduk masih sering memancing di sana. Penulis

melihat anak-anak menggunakan joran yang dibuat dari rotan untuk mancing.

Kegiatan mancing di sana biasanya untuk rekreasi dan mata pencaharian, masih

belum merubah menjadi industri dan bersifat kebersamaan jika dibandingkan

dengan kegiatan mancing yang dilakukan di Candi Sumberawon ratusan tahun

yang lalu. Sifat mancing yang sama di kolam tersebut adalah adanya alat dan

teknik mancing. Penunlis berpendapat bahwa motivasi dan filsafat untuk

melakukan kegiatan memancing mirip yang terdahulu. Sedangkan di wilayah

Kota Malang memancing yang dilakukan di tempat-tempat khusus seperti di

kolam mancing dikomersialisasikan menjadi usaha yang sekarang banyak terdapat

di kota-kota besar dan seluruh Provinsi Jawa Timur. Apa yang menarik lebih

banyak pemancing ke kolam daripada ke tempat alami? Kolam mancing

merupakan tempat rekreasi untuk menyalurkan hobi tetapi yang lebih penting

menjawab pertanyaan di atas adalah fakta bahwa kolam mancing lebih mudah

didatangi daripada tempat lain seperti danau, waduk atau laut. Pemancing tidak

membutuhkan perahu, kapal, atau transportasi untuk didatangi ke tempat jauh dari

kota. Faktor waktu juga berpengaruh karena mancing pemancing dapat ke kolam

mancing dengan waktu perjalanan kurang setengah jam dari kota, kemudian dapat

ikut lomba selama dua jam sampai selasai, akhirnya, pulang ke rumah dengan

membawa ikan dan ketika cukup beruntung juga menang lomba dan dapat hadiah.

Letak geografi di sekitar Kota Malang cocok untuk membangun kolam

mancing karena terdapat populasi yang relatif besar dan dekat perumahan pun

masih terdapat sawah dan sistem irigasi sawah. Di samping itu, terdapat air
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berkwalitas di Malang yang berasal dari gunung-gunung dekat. Faktor yang

paling penting untuk membangun kolam mancing adalah kwalitas air, sehingga,

harus membangun dekat tempat air tawar dengan kwalitas terbaik.

2.3 Perubahan Motivasi Pemancing

Motivasi intrinsik artinya tujuan untuk melakukan sesuatu berasal dari

filsafat orang itu sendiri dan keberhasilannya adalah proses melakukan kegiatan

itu sendiri. Ketika orang menikmati proses mancing dengan tujuan utama mancing

untuk menyalurkan hobi mereka, itu motivasi intrinsik. Sedangkan motivasi

ektrinsik artinya orang melakukan kegiatan untuk mendapatkan sesuatu yang

biasanya bentuknya barang atau uang. Ketika orang melakukan kegiatan mancing

dengan tujuan menang lomba dan dapat hadiah itu disebut motivasi ektrinsik.

Teori motivasi sangat penting ketika kita ingin mengetahui alasan orang

melakukan kegiatan mancing Mengenai penelitian ini penting mengetahui

bagaimana industri kolam mancing dapat berinovasi menyediakan tempat

mancing untuk baik motivasi intrinsik maupun motivasi ektrinsik. Selanjutnya,

banyak pemancing rekreasi dan pemilik usaha mancing rekreasi seperti kolam

kiloan tidak suka kolam mancing lomba. Menurut pemilik kolam rekreasi kiloan

Yai Dirman, pemilik kolam rekreasi kiloan Sawojajar, dan tetangga kolam lomba

Kalideres, mengetahuan mancing di lomba bukan mancing rekreasi tetapi bersifat

judi. Di samping mereka, terdapat banyak pemancing rekreasi berkata mereka

tidak pernah memancing di lomba karena itu berjudi. Ketika pemancing

mempunyai kepercayaan bahwa berjudi itu dilarang atau kegiatan jahat, kemudian
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hal tersebut sama dengan motivasi intrinsik untuk melakukan lomba mancing

terdapat motivasi intrinsik untuk tidak melakukan lomba mancing, yaitu

kepercayaan orang itu sendiri.
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BAB III

Gambar 5: Mancing di Kolam Kiloan, Sawojajar

TRANSFORMASI

MANCING REKREASI
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BAB in

TRANSFORMASI MANCING REKREASI

Mancing rekreasi merupakan salah satu kegiatan yang paling tua. Sejak

terdapat peradaban zaman dahulu juga terdapat pemancing. Memancing bisa

diklasifikasikan sebagai semacam hobi, mata pencaharian atau usaha kerja.

Biasannya memancing diklasifikasikan sebagai mancing rekreasi atau mancing

komersial. Bagaimana pun di Malang peran mancing rekreasi sendiri merubah

bentuk lagi menjadi sesuatu yang lain dengan tujuan berbeda dari memancing

sebagai hobi atau rekreasi. Oleh karena itu, beberapa pertanyaan mengenai

transformasi mancing rekreasi akan diteliti, misalnya, bagaimana kegiatan atau

hobi berubah bentuk dan fungsi menjadi industri. Bab ini akan lebih menjelaskan

apa dimaksud dengan ekonomi formal dan informal, dan bagaimana

perkembangan ekonomi informal di Indonesia dapat mempengaruhi baik

perkembangan industiri kolam mancing maupun podel pola pikiran berubah

(pardigm shift) mengenai tujuan mancing rekreasi. Ketika ingin mengetahui

alasan-alasan orang tertarik memancing di kolam. Di samping itu, bab ini akan

meneliti bagaimana industri kolam mancing berinovasi usaha tambah nilai di

sektor pokok produksi untuk memperbaiki industri dan bagaimana industri

tertentu dapat berinovasi seterusnya.

3.1 Definisi Ekonomi Informal

Terdapat beberapa ciri-ciri mengenai ekonomi dan industri informal.
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Pertama, ekonomi informal tidak membayar pajak kepada pemerintah secara

langsung. Berikutnya, usaha di sektor informal tidak perlu mendapatkan izinDi

samping itu usaha di sektor informal tidak mendapatkan izin dari badan

pemerintah seperti Dinas Perijinan untuk membuka usaha. Oleh karena itu,

dipersulit mengetahui apa yang terjadi dalam sektor informal untuk pemerintah

dan orang-orang lain. Di Indonesia ekonomi informal jauh lebih besar daripada

ekonomi formal. Perkembangan ekonomi informal ini dijelaskan oleh peneliti

dalam pembahasan berikutnya.

3.2 Perkembangan dan Masalah Mengenai Ekonomi Informal

Pada tahun 1998 yang ditandai runtuhnya Orde Baru. Ekonomi formal

Indonesia turun, sehingga angka pengangguran dalam sektor ekonomi formal

naik tajam sekali. Krisis monetar Asia 1997-1998 menekan ekonomi Indonesia

dengan akibat penurunan produksi di sektor ekonomi formal. Akibatnya, banyak

orang yang bekerja di sektor ini kehilangan perkerjaannya. Tanpa bekerja menjadi

sangat sulit untuk orang membeli makan, pakaian, pendidikan anak dan biaya

hidup lainnya. Selanjutnya, bagaimana negara dengan populasi penduduk sangat

besar seperti Indonesia dapat menanggulangi keadaan tersebut? Thee Kian Wie

(2004), berkata, "Hilanganya pekerjaan di sektor formal, perpindahan ke aktivitas

dengan pendapatan lebih rendah di sektor informal."4 Banyak pekerja dari sektor

ekonomi formal pindah menjadi pekerja di sektor ekonomi informal. Oleh karena

data statistik pengangguran menjadi stabil. Disebut dalam Thee Kian Wie (2004),

4. Wie, Thee Kian. (2004). 'Pembangunan Kebebasan, Dan "Mukijizat" Orde Baru'. Penerbit Buku
Kompas, Jakarta. Halaman 118
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"Walaupun demikian angka penggangguran terbuka hanya naik sedikit,
menjadi sekitar enam persen (Cameron 1999:15) Kecilnya angka
kenaikan penggangguran terbuka ini agaknya membernarkan
hipotesis bahwa para buruh yang di-PHK itu beralih ke sektor
informal. Baik di kotaan maupun di pedesaan, jumlah buruh yang
diklasifikasi sebagai "buruh keluarga" itu meningkat."5

Pada krisis monetar Aia 1997-1998 sektor ekonomi informal di Indonesia

meresap para pengangguran dan membantal krisis di sektor formal. Oleh sebab

itu, sektor informal di Indonesia jauh lebih besar daripada sektor formal.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dari 102 juta pekerja pada tahun

2008, sebanyak 70,5 juta bekerja di sektor informal. 6 Menurut data tertentu

hampir 70% pekerja di Indonesia bekerja di sektor informal. Walaupun sektor

informal dapat meresap para pengangguran dari sektor formal dan membantal

keadaan krisis ekonomi pada sektor formal, juga terdapat kerugian pada tingkat

daerah, provinsi dan nasional karena pemerintah tidak mendapatkan pajak dan

retribusi dari sektor informal. Jadi, di satu pihak, sektor informal

memperkembangankan pekerjaan untuk para penganggur dari sektor formal tetapi

di lain pihak, pajak dan retribusi tidak dibayar oleh sektor informal kepada

pemerintah.

Sekarang, kolam mancing tidak harus mendapatkan izin untuk melakukan

usaha. Menurut baik pemilik toko alat pancing Tujuh Samudra maupun para

pemilik kolam mancing di Malang, kolam tidak harus mendapatkan izin untuk

melakukan usaha dari pemerintah. Namun, bagaimanapun juga harus

mendapatkan izin dari keluruhan RT/RW, tetangga dan masyarakat. Izin untuk

5. Ibid. Halamanll7.

6. Citedin, 'Kesenjangan Kian Tajam-Peralihan Pekerja SektorInformal ke Formal Menjadi
Prioritas', http://www.inaplas.org/index.php, pada 23 Nopember 2009.
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melakukan usaha seperti ini adalah bersifat industri yang sebagian sekitar sektor

informal di Indonesia. Bagaimanapun terdapat orang lain yang berkata bahwa

kolam mancing adalah sejenis usaha parawisata.

"Menurut mantan Kahumas Pemkot Malang itu, berbagai jenis usaha
wisata yang tidak mengantongi ijin itu diantaranya usaha gelanggang
olahraga, kolam pancing,biro perjalanan wisata sertabeberapahotel yang
tidak memperpanjang izin usahanya. Dari sekitar36 jenis usaha pariwisata
di Kota Malang, Jawa Timur banyak yang tidak mengantongi izin,
sehingga menghilangkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) cukup
besar yaknimencapai Rp2,8 miliar pada tahun 2008."7

Peneliti tidak setuju bahwa kolam mancing disebut sejenis usaha wisata.

Menurut baik observasi saya maupun data penelitian di Kota Malang, terdapat

hanya satu kolam mancing wisata dari sekitar tiga puluh lima lebih kolam

mancing. Kolam khusus lainnya adalah kolam Tunggul Wulung yang diresmikan

oleh walikota Malang pada tanggal 24 Desember 2008. Hanya kolam ini dapat

menarik para pemancing dan wisatawan dari luar daerah Malang. Semua kolam

lain adalah kolam rekreasi atau lomba yang tidak digunakan oleh parawisatawan

dari luar daerah tetapi digunakan oleh masyarakat Malang sendiri sebagai tempat

mancing atau rekreasi. Oleh karena itu, pendapat penelitian ini menjelaskan tidak

dapat disebut sebagai 'kolam mancing' untuk usaha wisata. Pada mulanya harus

mempunyai pengetahuan mengenai bermacam-macam jenis kolam mancing.

Penelitian ini sudah mengetahui bahwa terdapat masalah dengan bagaimana usaha

kolam mancing digolongkan karena kolam mancing bentuknya bermacam-

macam. Sebagai tempat rekreasi, kuliner, lomba maupun wisata. Masalah ini

dipersulit lagi karena mayoritas kolam lomba juga sebagai kolam harian.

7 Ibid.
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Sehingga pembatasan antara kolam yang tempat rekreasi atau lomba tidak jelas.

Sebelum menklasifikasikan 'kolam mancing' sebagai jenis usaha harus diketahui

mengenai bermacam-macam jenis kolam dan siapa pengguna kolam. Harus

memberi perhatian karena masalah penggolongan kolam dipersulit lagi karena

kolam mancing adalah industri sendiri.

3.3 Perkembangan Industri Kolam Mancing

Sekarang, mancing rekreasi menjadi kegiatan yang populer untuk laki-laki

yang tidak mempunyai pekerjaan karena masih mengerjakan sesuatu yang

produktif untuk keperluan keluarganya. Mereka memancing dengan tujuan baru

seperti mendapatkan ikan untuk dimakan atau dijual sebagai penghasilan dari

kegiatan ini. Oleh karena itu, tujuan kegiatan memancing berubah arah bisa

dikatakan landasan memancing berubah. Proses perubahan landasan ini membantu

menjelaskan mengenai bagaimana kegiatan rekreasi atau hobi menjadi kegiatan

yang bukan rekreasi atau hobi sekaligus sebagai mata pencaharian. Sebelum

ekonomi turun pada tahun 1998, Wudianto, Mahiswara dan Agustinus (1996),

mengatakan tujuan memancing rekreasi, "Tujuan bukan untuk mendapatkan hasil

tangkapansebanyak-banyaknya, tetapi menikmati proses memancing itu sendiri."8

Pendapat seperti ini adalah alasan romantis {romantic reasoning) untuk

melakukan kegiatan memancing rekreasi. Alasan romantis digeser pada krisis

monetar tahun 1998 ketika banyak orang yang memancing rekreasi mulai melihat

bahwa mancing sebagai jenis kerja informal yang dapat meredam dampak krisis

monetar atas rumah tangganya. Perubahan pikiran ini menandakan {turningpoint)

8.Wudianto, Mahiswara & Agustinus PAnung W. (1993).'Memancing di PerairanTawar dan di
Laut'. PT Penebar Swadaya Jakarta. Halaman 2.
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dalam landasan dan motivasi mengenai memancing rekreasi. Memancing rekreasi

tiba-tiba dimodifikasi sehingga memberi alasan klasik {classical reasoning) untuk

memancing rekreasi. Model pola pikirian berubah {paradigm shift) sehingga

tujuan orang memancing bukan lagi untuk menikmati proses memancing itu

sendiri tetapi untuk mendapatkan hasil tangkapan sebanyak-banyaknya sebagai

bahan keperluan commodity.

Pergeseran dari hobi ke komoditi dibantu dengan perkembangan di bidang

perikanan yang mengawali krisis monetar 1998. Menurut Wudianto, Mahiswara

dan Agustinus (1996) industri kolam budidaya ikan telah mulai menyewakan

kolam kepada para pemancing untuk lomba mancing pada awal dasawarsa 90-an.9

Sebelum ini, mancing rekreasi dan kolam budidaya ikan adalah dua industri dan

kegiatan yang berbeda. Kemudian, terdapat inovasi dari keadaan tertentu dan

industri kolam mancing mulai dikembangkan. Kolam Singgolo Menggolo

merupakan salah satu kolam pertama di kota Malang yang berinovsi dari industri

budidaya ikan menjadi kolam lomba. Menurut salah satu pemlik kolam, dia

memulia kolam budidaya ikan pada tahun 1995. Kemudian, pada tahun 2000 dia

merubah dari kolam budidaya ikan menjadi kolam mancing untuk lomba dan

harian karena penghasilan dari kolam lomba lebih banyak daripada budidayakan

ikan. Di samping itu, dia menambahkan bahwa kolam mancing adalah tempat

rekreasi untuk masyarakat melakukan kegiatan sosial dan menghilangkan stres,

sedangkan kolam budidaya ikan adalah usaha saja.

Di wilayah Kota Malang memancing adalah kegiatan yang dilakukan sejak

zaman dahulu. Orang melakukan kegiatan memancing di perairan tawar selama

9 Ibid. Halaman 44.
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terdapat peradaban di sana. Tentu saja terdapat orang-orang memancing di Sungai

Brantas sejak abad ke-12. Sedangkan, memancing di kolam khas mancing

merupakan kegiatan yang relatif baru. Di wilayah Kota Malang, kolam mancing

mulai dibuka sejak tahun 1999. Namun paling banyak kolam mancing di wilayah

Kota Malang relatif baru dan dimulai sejak tahun 2006. Paling banyak kolam

mancing yang saya berkunjungi, sekitar 80%, dimulai sekitar tahun 2006-2008.

Menurutpenulisdan wawancara dengan orangdi industri kolammancing, peneliti

mengetahui bahwa industri kolam mancing merupakan industri yang relatif baru.

Industri dikembangkan setelah krisis ekonomi formal pada tahun 1999.

3.4 Kolam Ikan: Usaha Tambah Nilai di Sektor Produksi Pokok

Menurut pemilik kolam di Kota Malang inovasi adalah proses

memperbaiki sesuatu atau mengembangkan cara atau produk lama supaya tetap

laris. Industri kolam mancing merupakan industri yang sangat menarik karena

sering berinovasi. Inovasi dari industri kolam mancing termasuk perkembangan

beberapa jenis kolam, misalnya, kolam kuliner, kolam rekreasi kiloan, kolam

rekreasi harian, kolam wisata, kolam lomba dan campuran jenis dari kolam yang

di atas. Inovasi di industri kolam mancing memberi lebih banyak pilihan kepada

pemancing, yaitu memperluas yang mana sebelumnya hanya sebatas hobi menjadi

usaha profit.
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Gambar 6: Perkembangan dan Inovasi Industri Kolam Mancing
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Di sini peneliti akan menjelaskan mengenai berberapa inovasi yang terjadi

di industri kolam mancing. Inovasi dalam industri kolam mancing di mulai

bahkan sebelum kolam dibangun. Sebenarnya inovasi pertama mengenai industri

kolam mancing bukan berasal dari kegiatan memancing itu sendiri tetapi dari

lahan padi. Sebelum dialihfungsikan menjadi kolam ikan lahan pertanian

merupakan sawah. Orang yang memiliki sawah mulai berinovasi dengan

membangun kolam ikan. Pemilik sawah mengalihfungsikan lahan dari pertanian

ke pembudidayaan ikan karena penghasilannya lebih banyak. Orang yang
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membangun kolam ikan tidak hanya mendapatkan lebih banyak penghasilan tetapi

lebih sering mendapatkan penghasilan karena ikan dapat dijual setiap hari.

Sedangkan sawah hanya dipanen dua atau tiga kali setahun. Pemilik kolam kiloan,

Yai Dirman di Jalan Piano Bawang-Tunggul Wulung, Malang, mengatakan bahwa

dia mempunyai setengah hektar lahan yang satu setengah tahun yang lalu di

tanami padi. Kemudian pemerintah daerah memberikan bibit ikan sehingga dia

dapat membangun kolam khusus mancing rekreasi. Menurut dia, sekarang

penghasilannya lebih dari duakali lipatjika dibandingkan dengan menggarap padi

atau tanaman polowijo lainnya. Di samping itu, keuntungan lain adalah dia

mendapatkan sedikit penghasilan setiap hari sedangkan dengan sawah harus

menunggu sampai lima bulan untuk hasil panen.

Sistem membayar di kolam juga salah satu inovasi yang memberi

pemancing lebih memilih mengenai tujuan kegiatan memancing. Di kolam

rekreasi terdapat dua sistem membayar. Pertama adalah sistem harian yang juga

digunakan di kolam lomba padahari lomba tidak diadakannya. Dengan sistem ini,

orang membayar untuk melakukan memancing selama satu hari. Biasanya mereka

memancing selama dua belas jam. Dengan sistem ini pemancing boleh membawa

pulang banyak ikan dari hasil tangkapannya sambil memancing. Kedua adalah

sistem membayar kiloan. Dengan sistem ini setelah selasai kegiatan memancing,

orang harus membayar untuk setiap kilo ikan yang tangkapannya. Kolam mancing

rekreasi yang mempunyai lebih dari satu kolam untuk spesis tertentu selalu

menggunakan sistem ini karena ikan gurami harganya lebih mahal daripada ikan

lele. Maka, kolam mancing yang menggunakan sistem bayar kiloan biasanya juga
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mempunyai sistem denda ketika pemancing berhasil menangkap ikan kemudian

dikembalikan ikan itu ke kolam lagi. Denda ini merupakan cara mengurangi risiko

kontaminasi kolam dan menegaskan orang yang tidak ingin membawa pulang

ikan tertangkap tidak dapat menggunakan kolam gratis.

Dari inovasi awal seperti sistem kiloan dan harian, ada beberapa inovasi

lagi di bidang kolam. Teknik dan pengetahuan budidaya ikan mempengaruhi

kolam mancing dengan inovasi terbaru. Kolam rekreasi seperti kolam mancing

Yai Dirman, mempunyai lebih dari satu kolam. Sebernarnya di kolam tersebut

terdapat limakolam sehingga terdapat satu kolam sendiri untuk setiap spesies ikan

di sana. Terdapat kolam yang beda untuk lele, gurami, nila, tombro dan bawal.

Berinovasi dengan kolam jenis khusus akibatnya kolam meyediakan pilihan luas

untuk para pemancing yang ingin memancing jenis ikan tertentu. Para pemancing

dapat memilih kolamnya ketika menginginkan ikan tertentu. Di samping itu,

inovasi tertentu mempunyai keuntungan bukan hanya untuk pemancingtetapijuga

menguntungkan pemilik kolam karena memiliki beberapa kolam kecil

mengurangi risiko usaha kolam mancing ketika dibandingkan dengan memiliki

satu kolam besar. Risiko ini adalah adanya kontaminasi pencemaran atau ikan

mendapatkan penyakit menular. Pencemaran adalah risiko paling besar untuk

kolam ikan dan ketika satu kolam terinfeksi hanya ikan di kolam itu sendiri yang

mati. Dulu, salah satu kolam dari pemilik di kolam memancing Yai Dirman,

kolam khusus tombro terkontaminasi dengan penyakit menular sehingga semua

tombro di kolam mati. Berinovasi lebih satu kolam untuk lebih satu spesies ikan

adalah dwifungsi. Fungsi pertama menyediakan lapangan untuk pemancing yang
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ingin memilih dari lima pilihan jenis ikan. Fungsi kedua adalah lebih dari satu

kolam merupakan sejenisasuransi ketika satu kolam terkontaminasi.

Kemudian lagi kolam berinovasi lagi karenaterdapat para pemancing yang

ingin memancing dan memasak hasilnya langsung di tempat. Inovasi dalam

industri kolam mancing untuk memenuhi keinginan orang yang suka pengalaman

ini terlihat dalam model kolam kuliner. Kolam mancing kuliner adalah campuran

antara kolam mancing dengan warung sehingga orang dapat memancing dan ikan

yang didapatnya langsung dimasak. Tempat ini menyediakan kemudahan untuk

orang seperti wisatawan kuliner atau pemancing yang suka makan ikan yang

masih segar. Inovasi ini berasal dari usaha kolam mancing maupun warung.

Terdapat juga kolam kuliner yang sederhana dengan kolam dan lesehan,

selanjutnya kolam kuliner yang mempunyai fasilitas lengkap seperti posisi tanah

yang indah, restoran lebih lengkap, parkir luas bahkan hotspot internet sehingga

dapat menarik semua orang bahkan ketika mereka tidak suka kegiatan

memancing.

Industri kolam memancing berkembang dari sawah untuk sektor pangan

menjadi industri yang menyediakan tempat hiburan atau perkerjaan informal

kepada mayoritas pemancing di wilayah Kota Malang. Salah satu jenis kolam

yang menyediakan pengalaman istimewa untuk banyak pemancing di Malang dan

berinovasi menjadi sejenis memancing baru adalah kolam khusus lomba. Inovasi

ini adalah perkembangan dari kolam mancing waktu dulu maupun sinkretisma

memancing dengan aspek sosio-budaya yaitu berjudi dan pertandingan. Kolam

lomba menyediakan tempat kepada pemancing yang menyukai aspek memancing
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tradisonal maupun orang yang suka berjudi dan ikut pertandingan. Terdapat kolam

mancing khusus lomba yang menyediakan semua jenis ikan yang biasa di industri

kolam mancing. Misalnya, kolam mancing lomba khusus untuk lele, nila, bawal,

tombro, gurami dan mujaer. Sehingga orang dapat memilih sasaran

memancingnya. Hal menarik lainnya dalam kolam mancing khusus lomba adalah

orang tidak hanya melakukan kegiatan memancing dengan tujuan mendapatkan

ikan atau menikmati proses memancing, tetapi juga memenangkan perlombaan

dan mendapatkan hadiah yang biasannya bentuknya uang dan kadang-kadang

barang seperti dispenser air, bahkan sepeda motor baru. Kegiatan memancing

yang dilakukan di tempat-tempat khusus seperti di kolam mancing

dikomersialisasikan menjadi usaha yang sekarang m terdapat di kota-kota besar di

seluruh pulau Jawa. Inovasi ini adalah aspek sangat menarik mengenai industri

kolam mancing karena lomba mancing menyediakan kegiatan memancing yang

bersifat judi sehingga lebih banyak orang tertarik berpartisipasi kegiatan

memancing. Tidak sulit mencari bukti bahwa orang suka lomba mancing. Jika

berkunjung ke kolam mancing pada waktu lomba terjadi kita akan melihat lebih

dari tujuh puluh peserta yang ikut. Jika dibandingkan dengan kolam rekreasi atau

kolam kuliner jumlah pemancing mencapai sepuluh kali lipat lebih.

Industri kolam mancing berinovasi lagi menyediakan tempat memancing

kepada para pemancing lain. Kolam mancing lomba-wisata berinovasi menjadi

tujuan para wisatawan pemancing untuk melakukan kegiatan memancing. Perihal

menarik bagi pengunjung ke kolam mancing lomba-wisata adalah terdapat ikan

sebesar sepuluh kilogram dan hadiah sebesar mobil baru atau uang tunai sebesar
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dua ratus juta rupiah. Kolam lomba-wisata berinovasi dari kolam lomba biasa

dengan fasilitas lebih lengkap dan lebihnyaman tetapi yang paling penting adalah

ikan dan hadiah jauh lebih besar daripada kolam biasa. Oleh karena hadiahnya

lebih besar, biaya pendaftaran juga jauh lebih besar, misalnya, kolam mancing

lomba-wisata Tunggul Wulung yang khusus ikan tombro mempunyai kolam

sepuluh kali lebih besar daripada mayoritas kolam lomba lainnya. Kolam ini

menyediakan tempat memancing yang lebih nyaman untuk para pemancing elite.

Mereka cari kesempatan mendapatkan ikan sebesar sepuluh kilogram. Pemancing

mengadakan perjalanan dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang dan

Surabaya untuk mengikuti lomba seperti ini. Inovasi kolam ini menarik karena

kolam seperti ini menyediakan tempat memancing untuk para wisatawan dari di

luar Malang sebagai tujuan memancing. Di samping itu, kolam lomba wisata di

Malang adalah sebagian sektor formal dan mendapatkan izin dari pemerintah

daerah untuk melakukan usaha.

3.5 Inovasi Untuk Masa Depan

Kolam mancing sering memperluas kegiatannya dengan membangun

warung, menambah jumlah kolam, memasang alat filtrasi dan sistem agar kolam

boleh digunakan oleh pemancing. Penulis pikir bahwa inovasi untuk masa depan

akan memberi lebih pilhan lagi kepada pemancing dan menarik lebih banyak

orang dari di luar daerah untuk melakukan kegiatan memancing. Mungkin kolam

memancing akan terus berinovasi pada masa depan sampai akan menarik

pemancing dari luar negeri. Di samping itu, penulis pikir spesies ikan baru akan
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dibudidayakan untuk kolam mancing dan akan digunakan di kolam lomba wisata

yaitu ikan kakap putih {barramundi). Jenis ikan seperti ini yang bisa

dibudidayakan dalam air tawar adalah salah satu ikan yang menjadi sasaran

pemancing elite. Ikan kakap putih salah satu ikan dari Indonesia yang belum

umum dipakai dalam industri kolam mancing tetapidapat menarik pemancing dari

Malaysia, Singapore dan Australia untuk melakukan kegiatan memancing di

kolam wisata-lomba. Ketika ikan ini bisa dibudidayakan di Pulau Jawa dengan

berhasil, tentu saja ikan tersebut akan menjadi salah satu ikan di kolam lomba.

Peneliti pikir bahwa kakap putih akan menambah nilai pada di sektor produksi

pokok pada industri kolam mancing maupun industri mancing rekreasi pada

umumnya karena ikan ini merupakan salah satu target ikan untuk pemancing di

seluruh dunia. Para pemancing dari luar negeri sudah mengunjungi ke Australia

bagianUtara dan Papua dengan harapan menangkap barramundi.

Barramundi atau kakap putih dapat menjadi kunci utama untuk inovasi

industri kolam mancing di masa depan. Jenis ikan ini sudah sangat populer

sebagai sasaran pemancing nasional dan internasional. Menurut artikel dari

majalah Mancing Mania, "Kakap putih merupakan "raja" air payau yang begitu

digandrungi baik oleh pemancing, penjual ikan konsumsi maupun penikmat

kuliner karena memang enak rasa dagingnya."10 Terdapat lain yang menjelaskan

tentang kakap putih sebagai sasaran memancing, habitat dan teknik memancing.

Terdapat beruntungan yang baik untuk pemancing di kolam maupun mengenai

konservasi ikan kakap putih. Kakap putih juga mempunyai sifat-sifat yang unik

jika dibandingkan dengan ikan lain. Ikan ini adalah sejenis ikan hemaprodit yang

10'Rumpon Kakap Putih' dalam TabloidMancing Mania, Edisi 135,2009. Halaman 15
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artinya ikan ini bisa berganti kelamin, "Ikan jantan setelah dewasa akan menjadi

betina, sehingga ikan-ikan yang berukuran besar kebanyakan berkelamin

betina."11 Di Indonesia tidak ada peraturan memancing rekreasi dan ukuran ikan

yang boleh ditangkap. Kakap putih biasanya berusia sampai lebih lima tahun

sebelum berganti kelamin dan menjadi ikan betina. Oleh karena itu,

membudidayakan kakap putih adalah salah satusolusi memastikan bahwaterdapat

kakap putih di pulau Jawa di masa depan.

Pertama lomba kakap putih di kolam mancing terjadi pada bulan Oktober

2009 sehingga industri memancing sudah tahu potensi untuk ikan kakap putih

menarik para pemancing. Di pulau Jawa inovasi industri kolam mancing dan

komersialisasi memancing ikan kakap putih sudah dimulai. Pada tanggal 4

Oktober 2009 di Desa Kandang, Sungai Cornel, Pemalang, lomba mancing kakap

putih terjadi di kolam. Atikel dalam majalah Mancing Mania berkata bahwa

lomba tersebut terjadi,

"dalam rangka mengembangkan potensi pemancingan dan pariwisata
khususnya di Kabupaten Pemalang, Bahari Fishing Club Tegal
bekerjasama dengan Keluruhan Desa Kandang Comal, Pemalang." I2

Industri kolam mancing diperkembangan dari kegiatan memancing dengan

inovasi dari industri budidayakan nasi menjadi industri baik di ekonomi informal

maupun formal. Kegiatan memancing yang dilakukan sejak abad ke-13 di wilayah

Kota Malang masih terjadi dalam banyak bentuk baru, dengan tujuan baru dan

sebagai industri baru.

1? 'Bflffamundi Fishing Tournament' dalam Tabloid MancingMania, Edisi 137,2009.Halaman 6.
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BAB IV

INDUSTRI KOLAM MANCING

Memancing di kolam dilakukan oleh banyak orang karena kolam mancing

memberi pilihan luas dan tempat nyaman untuk memancing. Tempat rekreasi

diperlukan sebagai tempat interaksi sosial untuk menjaga keharmonisan diantara

sesama warga di masyarakat. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa orang

mulai usaha kolam mancing. Pemilik kolam Singgo Menggolo mengatakan bahwa

hal tertentu merupakan salah satu alasan untuk berinovasi dari industri budidaya

ikan. Di samping itu, responden lain pemilik kolam rekreasi Sawojajar

menuturkan bahwa satu alasan membeli kolam itu yaitu sebagai tempat rekreasi di

sekitar masyarakat. Selanjutnya, dalam bab ini akan menjelaskan beberapa

pertanyaan mengenai industri kolam mancing. Sehingga pembaca mengetahui

peran kolam mancing dan ada yang terjadi dalam industri kolam mancing. Di

samping itu, bab ini juga akan membahas mengenai jenis ciri-ciri industri kolam

mancing dan mendeskripsikan beberapa kolam mancing di Kota Malang.

Sehingga ciri-ciri setiap jenis kolam mancing jelas.

4.1 Ciri-Ciri Indusrti Kolam Mancing

Terdapat ciri-ciri khas industri kolam mancing biasa pada setiap jenis

kolamnya. Penulis akan menjelaskan mengenai empat ciri-ciri industri kolam

mancing sebagai pembahasan menarik dan penting untuk mengetahui lebih

banyak mengenai industri tertentu. Ciri-ciri industri kolam mancing yang

dijelaskan adalah sebagai berikut: Pertama, sistem penghasilan. Kedua, rangka
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dasardanaktiva kolam. Ketiga, lomba mancing. Keempat, kesulitan monopolisasi

industri.

4.1.1 Sistim Penghasilan

Mengenai kolam mancing terdapat dua jenis penghasilan, yaitu, penghasilan dari

mancing rekreasi dan penghasilan dari lomba mancing. Kolam mancing lomba

menggunakan sistim penghasilan yang berbeda jika dibandingkan dengan sistem

penghasilan kolam rekreasi.

Kolam rekreasi menggunakan dua sistem untuk mendapatkan penghasilan.

Sistem pertama adalah sistem kiloan dan sistem kedua adalah sistem harian.

Dengan sistem kiloan, pemancing membayar untuk setiap kilo ikan yang diambil

dari kolam sehingga pemancing rekreasi dapat melakukan kegiatan memancing

dengan waktu yang di ingingkan dan hanya membayar untuk ikan hasil ditangkap.

Ketika kolam mancing menggunakan sistem denda untuk ikan yang hasil

ditangkap dan dikembalikan ke kolam. Sistem kiloan ini juga digunakan oleh

kolam budidaya ikan sehingga pemilik kolam mendapatkan lebih banyak

penghasilan untuk satu kilo ikan daripada menjual kepada pedagang perantara

yang membeli secara besar-besaran.

Kedua, sistem bayar seharian adalah sistem lain dimana pemancing

membayar untuk karcis mancing seharian. Mereka boleh memancing selama ingin

dan mengambil ikan yang tertangkap tanpa harus membayar lagi. Kadang-kadang

kolam mempunyai peraturan mengenai jumlah kilo ikan tertinggi yang boleh

diambil. Dengan sistem bayar harian pemancing tidak membayar denda ketika
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ikan dikembalikan ke kolam.

Kolam kuliner seperti di Warung Hujan menggunakan sistem berbeda. Di

kolam kuliner dapat memancing dan membayar ke warung ketika hasil

pancingannya dimasak dan bisa memsan minuman selama memancing.

4.1.2 Rangka Dasar dan Aktiva Kolam Mancing

Terdapat rangka dasar dan aktiva sangat penting untuk setiap kolam

mancing. Terutama kolam itu sendiri, tandon, air berkwalitas, dan ikan. Kolam

mancing dapat dibeli sudah berbentuk kolam, pemilik membangunnya sendiri,

berinovasi dari kolam pemandian, sawah atau kolam budidaya ikan. Pemilik

kolam mancing rekreasi Sawojajar membeli kolam tertentu pada tahun 2007. Di

sana terdapat lima kolam seluas setengah hektar. Kolam ini dibeli dengan harga

700 juta rupiah. Sedangkan kolam lain yang berasal dari sawah seperti kolam Yai

Dirman, budidayakan ikan seperti Singgo Menggolo atau baru dibangun seperti

kolam Tunggul Wulung dimana harganya membangun kolam tertentu

menghabiskan 1,6 milyar rupiah.

Pemilik kolam biasanya harus membeli ikan dari di luar provinsi Jawa

Timur ketika mempunyai beberapa kolam dan jenis ikan. Mula-mula bibit ikan

dibeli, terus kemudian anak ikan tertentu didapat dan dimasuk kolam tandon

sampai dewasa. Ketika membeli ikan dewasa langsung dimasukkan kolam utama.

Sehingga ikan kecil tidak dimakan oleh ikan besar. Oleh karena itu, tandon adalah

satu hal yang sangat penting untuk semua kolam. Di samping itu, anak ikan dari

kolam utama sering diambil, kemudian ditaruh di dalam tandon sampai dewasa.
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Sehingga pemilik kolam tidak harus membeli ikan dewasa lagi.

Tandon di kolam Tunggul Wulung berfungsi sedikit berbeda. Tandon

tertentu luasnya sangat besar dan juga berfungsi sebagai tempat rekoveri. Ikan di

kolam Tunggul Wulung adalah jenis ikan tombro dan beratnya dari satu sampai

sepuluh kilo. Ikan sebesar ini mempunyai nilai di pasar sebanyak 500.000 rupiah.

Semua ikan di kolam mempunyai nilai jutaan rupiah. Oleh karena itu, sangat

penting bahwa ikan tidak berpenyakit. Pemilik kolam tertentu berkata dalam

wawancara dengan Mancing Mania bahwa, "Tandon yang luasnya 25 X 20 m

digunakan sebagai tempat rekoveri, dimana ikan diberi obat dan vitamin

kemudian dimasukkan ke kolam lagi."13 Kolam yang mempunyai ikan besar

melakukan teknik untuk menjaga kesehatan ikan karena ikan merupakan aktiva

besar di kolam seperti ini.

4.1.3 LOMBA MANCING

Kolam khusus lomba mempunyai satu sampai tiga lomba pada setiap

minggunya. Pemancing harus membayar untuk mengikuti perlombaan dan

pemenang akan mendapatkan hadiah. Biasanya pemancing membayar dari

35.000-200.000 rupiah di lomba biasa. Berikutnya, di kolam lomba-wisata seperti

kolam mancing Tunggul Wulung dari 300 ribu-15 juta rupiah. Sekali bayar

pemancing diberi satu lapak dan boleh menggunakan satu senar atau joran.

Maksimal dua kail boleh digunakan oleh satu pemancing. Kail harus digigit pada

mulut ikan. Ketika bengkok di badan ikan berarti tidak mempunyai nilai untuk

13 Pemancing Tunggul Wulung Pemancingan Galatama Terbesar Di Malang dalam Fortuna
Andalan Para Pemancing, halaman 11, Edisi 05, Tahun VII, 2009
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menang lomba.

Biasanya di kolam mancing lomba terdapat sampai sepuluh pekerja.

Mengembangkan pekerjaan merupakan salah satu motivasi untuk pemilik kolam

memulai usaha kolam lomba. Pemilik kolam Singgo Menggolo menyatakan salah

satu alasan membuka kolam lomba dan aspek industri kolam mancing yang sangat

positif. Di samping itu, pemilik kolam mancing Tunggul Wulung yang

diwawancari oleh majalah Mancing Mania menuturkan bahwamengenai motivasi

membangun kolam tertentu, "Tidak melulu profit yang dipikirkan. Dan juga ada

unsur rekreasi, mengembangkan pekerjaan dan Iain-lain."14 Ucapnya, tentu saja

satu aspek positif industri kolam mancing adalah membantu masyarakat dengan

perluasan lapangan kerja pada sektor informal. Parkir, penjual umpan dan

pedagang kaki lima mendapatkan kerja setiap ada lomba. Penjual umpan

panggilannya, Pak Mantap menjual cacing, rumput air tawar {algae) dan ayam di

beberapa kolam lomba. Sehingga dia bisa menafkahi keluarganya. Pada setiap

lomba penghasilan dari parkir sekitar 70.000 rupiah dan penhasiIan penjual

umpan sekitar 30.000 rupiah. Di samping itu, kolam lomba tidak membayar pajak

kepada pemerintah. Walaupun kadang kadang masih membayar retribusi dalam

bentuk apapun kepada masyarakat sekitarnya. Baik pemilik kolam Singgo

Menggolo maupun pemilik toko alat pancing Tujuh Samudra mengatakan kolam

mancing tidak harus mendapatkan izin resmi melakukan usaha. Bagaimanapun

juga pemilik harus mendapatkan izin dari keluruhan RT / RW dan masyarakat

sekitar. Selanjutnya, pemilik kolam Singgolo Menggolo mengatakan bahwa dia

juga membayar untuk memperbaiki masjid dan sekolah di daerah sekitar

14 Ibid.
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kolamnya. Ini adalah contoh bentuk retribusi yang dibayar kepada masyarakat

sekitar.

4.1.4 Kesulitan Monopoli Industri Mancing Rekreasi

Menurut pemilik kolam-kolam, toko alat pancing dan para pemancing,

terdapat lebih tiga puluh kolam mancing di Kota Malang. Berdasarkan pendapat

pemilik kolam maupun pengalaman penulis mengunjungi kolam-kolam di

Malang, terdapat sekitar dua puluh lebih kolam lomba, sepuluh kolam rekreasi

kiloan maupun harian dan lima lebih kolam kuliner. Kolam mancing adalah

industri yang sulit untuk satu orang memonopoli karena satu kolam mancing

hanya bisa digunakan untuk satu jenis ikan. Beberapa jenis ikan seperti nila,

tombro, bawal dan gurami harus tinggal dalam kolam yang mempunyai air murni

sedangkan lele dapat tinggal dalam air tawar yang tidak murni. Ikan besar seperti

lele dumbo sering memakan ikan kecil ketika dibudidayakan dalam satu tempat.

Oleh karena itu, industri kolam mancing mempunyai kolam berbeda untuk lele,

nila, gurami, bawal, tombro dan mujaer. Keuntungan hal ini adalah pemancing

dapat memilih sasaran memancingnya.

Terdapat banyak jenis kolam mancing dan pemancing mempunyai

semacam-macam alasan serta dasar untuk melakukan kegiatan mancing. Misalnya

pemancing di kolam rekreasi mempunyai proses memancing itu sendiri bahkan

ketika tidak dapat hasil. Terdapat juga pemancing lain yang mempunyai alasan

bahwa ikan merupakan komoditi untuk dimakan, dijual di pasar bahkan sebagai

sesuatu untuk mendapatkan hadiah. Industi berinovasi untuk menyediakan tempat
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macam-macam dan fasilitas untuk semua jenis memancing dan pemancing. Oleh

karena itu, dua kolam mancing dapat terletak disebelah satu sama lain, misalnya,

di daerah sekitar Universitas Muhammadiyah Malang terdapat kolam mancing

kiloan di sebelah kolam kuliner. Baik kolam rekreasi maupun kolam kuliner

tertentu menyediakan tempat memancing untuk tujuan dan landasan memancing

yang berbeda. Misalnya kolam mancing rekreasi kiloan Sawojajar terletak di

sebelah kolam khusus lomba Sawojajar. Berikutnya, paling banyak kolam dibuka

sejak tiga tahun yang lalu yang berarti kolam mancing adalah industri baru dan

masih banyak pemintaan untuk kolam lagi.

4.2 Deskripsi Kolam Mancing Rekreasi di Kota Malang

Kolam mancing rekreasi dapat digolongkan sebagai kolam kiloan, kolam

harian dan kolam kuliner. Setiap kategori kolam mancing mempunyai ciri-ciri

yang mirip maupun ciri-ciri kategori kolam mancing rekreasi sendiri. Peneliti

akan mendeskripsikan tiga kolam rekreasi di wilayah KotaMalang dengan tujuan

memperjelaskan jenis kolam rekreasi dalam industri kolam mancing. Kolam

mancing rekreasi yang diteliti yaitu Warung Hujan, Kolam Mancing Yai Dirman

dan Kolam Mancing Lembah Dieng.

4.2.1 Kolam Rekreasi Kiloan Yai Dirman

Kolam Yai Dirman digolongkan oleh peneliti sebagai kolam mancing rekreasi.

Kolam tersebut juga dapat diklasifikasi sebagai kolam kuliner karena terdapat

warung kecil dan lesehan bagi pemancingyang ingin hasil pancingannya langsung
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dimasak.

Lahan di kolam Yai Dirman sebesar setengah hektar dan sebelum kolam

dibangun, lahan tersebut digunakan untuk tanaman padi. Bibit ikan asli diberikan

oleh pemerintah daerah kepada pemilik kolam. Selebihnya, di kolam mancing Yai

Dirman terdapat lima kolam mancing dan satu tandon untuk bibit ikan. Setiap

spesies ikan di Yai Dirman mempunyai kolam khusus sendiri berdasarkan

jenisnya. Di sana terdapat nila, bawal, tombro, lele dan gurami. Kolam tersebut

menggunakan sistem bayar kiloan. Sehingga peneliti mengkategorikan kolam ini

sebagai kolam rekreasi kiloan. Di sisi lain, kolam menggunakan sistem denda

lima ribu rupiah untuk setiap ikan yang dikembalikan ke kolam. Orang yang

melakukan kegiatan memancing di kolam Yai Dirman membayar untuk setiap

kilogram ikan berhasil ditangkap. Harganya pun juga berbeda, seperti ikan

gurami 30.000 rupiah per kilo, Nila 19,000 rupiah per kilo, Bawal 19,000 rupiah

per kilo, lele 15,000 rupiah per kilo dan tombro 25,000 rupiah per kiloanya.

Kolam ini sangat indah dan menarik semua orang untuk menghilangkan stress

sambil melakukan mancing. Ketika orang tidak mempunyai alat mancing boleh

pinjam dari pemilik kolam.

4.2.2 Kolam Rekreasi Harian, Taman Rekreasi, Lembah Dieng

Kolam mancing yang paling besar di Malang terletak di perumahan

Lembah Dieng yang kurang lima kilometer dari pusat Kota Malang. Sebenarnya

banyak pemancing di Malang mengatakan bahwa ini bukan kolam buatan tetapi

danau alami. Peneliti mengkategorikan tempat ini sebagai kolam karena dibuat
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dari semen dan ketika tidak rangka dasar yang dibuat oleh manusia tentu saja

kolam ini tidak menarik sebanyak pemancing. Kolam ini adalah sebagian taman

rekreasi yang mempunyai fasilitas lengkap, misalnya, outbound training, restoran,

kolam atau danau, ruang rapat, parkir luas, water park dan tempat jogging. Di

tengah kolam terdapat pulau yang dibangun oleh manusia dengan ampitheatre dan

water park. Jenis ikan dalam kolam yaitu nila dan mujaer. Pemancing membayar

karcis memancing harian sehingga boleh melakukan kegiatan mereka selama dua

belas jam dan boleh bawa pulang semua ikan yang ditangkap. Bahkan, pada

malam sampai pagi hari terdapat orang yang melakukan mancing di kolam

tersebut. Karcis melakukan mancing harian di Lembah Dieng sebesar 15.000

rupiah. Alat pancing yang digunakan di kolam tertentu berbeda dengan alat yang

digunakan di kolam lainnya karena sangat luas. Di kolam ini pemancing biasanya

menggunakan ril sehingga dapat mengirim umpan dan kail lebih jauh ke tempat

kolam dimana ada ikan besar.

4.2.3 Kolam Rekreasi Kuliner, Warung Hujan

Kolam rekreasi kuliner, Warung Hujan, merupakan contoh kolam kuliner

di Kota Malang yang paling cocok sebagai obyek penelitian ini. Kolam ini bukan

hanya menarik pemancing. Kolam ini juga mearik mahasiswa, pasangan kencan,

para dosen dari Universitas Muhammadiyah Malang dan Iain-lain. Fasilitas di

Warung Hujan juga lengkap dengan kolam mancing, lesehan, warung, bahkan,

terdapathotspot internet. Letaknya dekat Sungai Brantasdengan luas tanah kolam

yang relatif kecil tetapi menikmati santai di lesehan yang diatas kolam.
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Pemancing boleh mancing dari lesehan sambil minum, memancing ikan yang

kemudian langsung digoreng dan dibakar di warung.

4.3 Deskripsi Kolam Mancing Lomba di Kota Malang

Lomba mancing di kolam sudah menjadi kegiatan yang sangat populer di

Kota Malang. Setiap minggunya terdapat ratusan pemancing pergi ke kolam untuk

mengikuti perlombaan. Menurut pemilik kolam Singgo Menggolo, di Kota

Malang terdapat lebih dua puluh kolam lomba. Pendapat sesuai dengan riset

lapangan yang menunjukkan bahwa di Kota Malang terdapat sekitar sepuluh

kolam lomba khusus lele, sekitar sepuluh

kolam khusus nila, satu kolam lomba wisata

khusus tombro. Berdasarkan data, peneliti

berasumsi bahwa dari semua kolam mancing

di kota Malang lebih 57% adalah jenis kolam

lomba. Mayoritas kolam mancing adalah

kolam mancing lomba karena berpenghasilan

lebih banyak daripada kolam rekreasi dan

juga banyak pemancing menyukai lomba

mancing karena bersifat judi. Lomba

mancing di kolam dapat menarik lebih banyak pemancing karena menggunakan

motivasi extrinsik yaitu hadiah untuk pemenang.

Banyak kolam lomba khusus lele dan nila juga digunakan untuk mancing

rekreasi harian pada hari tidak diadakan lomba. Oleh karena itu, pemilik kolam
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mancing lomba mengatakan kolam mereka merupakan kolam mancing rekreasi.

Bagaimanapun juga, terdapat kolam mancing lomba yang tidak menggunakan

sistem harian pada hari tidak ada lomba, misalnya, kolam lomba Tunggul Wulung

dan Sawojajar. Di kolam Sawojajar terdapat satu lomba setiap hari minggu. Tidak

boleh memancing harian di situ karena terdapat kolam rekreasi kiloan di

sebelahnya. Pemilik kolam yang tidak mempunyai lomba di kolam dan

pemancing yang ikut memancing tradisional tidak setuju. Menurut mereka lomba

mancing adalah sama dengan judi dan bukan mancing rekreasi. Seorang pekerja di

kolam Tunggul Wulung menuturkan bahwa harga karcis mengikuti lomba mulai

dari 300.000 rupiah sampai 15 juta rupiah dan sering pemancing akan

menghabiskan semua gajinya hanya untuk melakukan perlombaan. Responden

menyatakan, "mereka pikir akan memang dan pulang ke rumah dengan hadiah."

Walaupun kolam ini untuk kalangan elite, orang kaya dan pewisata mancing ,

namun masih ada pemancing yang pecandu berjudi juga ikut. Ini salah satu aspek

lomba mancing yang negatif.

Penulis akan mendeskripsikan mengenai tiga kolam mancing lomba di

Kota Malang. Kolam yang diteliti yaitu kolam mancing khusus lele Karang Deres,

kolam mancing khusus nila Singgo Menggolo dan kolam lomba wisata Tunggul

Wulung

4.3.1 Kolam Lomba Khusus Lele, Kalideres

Kolam lomba Kalideres merupakan salah satu tempat lomba mancing

khusus lele. Kolam ini sangat populer dengan komunitas pemancing lele. Setiap
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dua minggu sekali diadakan perlombaan dan walaupun kolam relatif kecil sekitar

25 X 10M. Setiap lomba dikuti oleh sekitar 125 peserta. Masing-masing peserta

membayar 35.000 rupiah untuk perlombaan biasa dan pendaftaran perlombaan

besar 100.000 atau 200.000 rupiah. Hadiah untuk pemenang lomba biasa sekitar

1-1,5 juta rupiah rupiah. Lomba besar hadiahnya 3 juta rupiah bahkan juga sepeda

motor yang biasanya tipe Honda Revo. Kolam memberikan lapangan pekerjaan

pada masyarakat. Setiap lomba, penjual umpan bernama Pak Mantap dapat

bekerja. Di samping itu, penjual bakso dan juru parkir pun dapat kerja. Hal seperti

ini menunjukkan kepentingan kolam mancing mengenai penyediaan lapangan

pekerjaan di sektor informal.

4.3.2 Kolam Lomba Khusus Nila, Singgo Menggolo

Kolam Singgo Menggolo adalah kolam mancing khusus lomba yang

paling tua di Kota Malang. Kolam ini dibangun pada tahun 1995 sebagai kolam

pembudidayaan ikan tombro. Kolam tertentu berinovasi menjadi kolam lomba

pada tahun 2000. Pemilik kolam ini berkata bahwa dia menjadi kolam lomba

karena, "pendapatan dari usaha kolam lomba lebih banyak daripada kolam kiloan

atau budidaya ikan." Sekarang kolam ini khusus nila karena rasa dagingnya enak

sehingga lebih cocok sebagai ikan untuk kolam yang lomba maupun harian.

Terdapat tiga lomba pada setiap minggunya dan kolam ini juga digunakan

sebagai kolam rekreasi harian pada hari tidak adanya lomba. Harga pendaftaran

untuk peserta lomba di Siggo Menggolo adalah 35.000 rupiah, 50.000 rupiah dan

100.000 rupiah. Pemancing rekreasi pada hari tidak ada lomba membayar 15.000
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rupiah untuk seharian memancing dan boleh membawa pulang sebanyak ikan

yang hasil tangkapannya. Pemilik kolam Singgo Menggolo mengatakan bahwa

pengeluaran dari setiap lomba sampai 7.500.000 rupiah dan berpenghasilan bersih

dari setiap lomba sekitar 350.000 rupiah. Jadi penghasilan bersih setiap bulan dari

kolam ini sekitar 4.200.000 rupiah setiap bulan.

4.3.3 Kolam Lomba-Wisata Khusus Tombrol, Tunggul Wulung

Kolam Tunggul Wulung merupakan kolam lomba yang paling besar di

wilayah Kota Malang dan satu-satunya sebagai sektor ekonomi formal. Pemilik

kolam ini adalah orang pemerintah daerah Kota Malang dan ingin wisatawan

asing tidak hanya datang karena ingin menikmati objek wisata alam namun

diharapkan dapat memancing.13 Dalam wawancara dengan majalah Mancing

Mania, pemilik kolam ini menyatakan motivasi membangun kolam tertentu,

"Adapun motivasi untuk mendirikan kolam, pertama adalah untuk
meramaikan Tunggul Wulung ini, yakni yang berbatasan dengan kota
Malang." ,6

Kolam mancing Tunggul Wulung sangat menarik karena itu contoh kolam

yang berbeda daripada kolam mancing lainnya. Misalnya pemilik kolam bukan

juga pemilik tanah,

"Tanahnyaadalah milik desa atau tanah bengkok Desa Tunggul Wulung.
Warga ingin agar karyawan-karyawan yang dipekerjakan adalah karang
tarunadari keluruhan Tunggul Wulung. Jadi sama-sama senang."17

Seorang pekerja di kolam ini menyatakan bahwa penghasilan di kolam

tertentu besar tetapi beresiko besarjuga. Menurutdia, resiko yang paling besar di

15 Ibid

16 Ibid

17 Ibid
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kolam seperti ini adalah ketika kolam dikontaminasi dengan penyakit menular

yang dapat mengakibatkan ikan mati. Kolam ini khusus jenis ikan tombro dengan

beratnya sebanyak sepuluh kilogram. Oleh karena itu, tidak boleh membawa

pulang ikan dan kolam ini hanya digunakan untuk lomba mancing.

Terdapat tiga lomba setiap minggu dan pendaftaran untuk menikuti lomba

di kolam mancing Tunggul Wulung harganya mulai dari 300.000 rupiah dengan

hadiah 7,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dengan hadiah mobil baru. Sehingga

penghasilan bersih setiap bulan dari kolam ini 72 juta rupiah. Sebelum kolam ini

dibangun para pemancing yang ingin memancing di lomba dengan ikan dan

hadiah besar harus pergi ke Surabaya.

"Berdasarkan survey kata Basuki, sebelumnya 40 sampai 50 pemancing
selalu pergi ke Surabaya. Sehingga dengan adanya pemancingan ini orang
tidak lagi pergi ke Surabaya."18

Perkembangan kolam mancing Tunggul Wulung sudah memperbesar

jumlah penghasilan dari industri kolam mancing, perkembangan pekerjaan, dan

menarik wisatawan, pemancing dan uang mereka dari di luar kota.

18 Ibid
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Gambar 9: Kolam Mancing Harian, Taman Rekreasi, Lembah
Dieng

PENUTUP
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PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini adalah penelitian pertama mengenai topik transformasi

memancing rekreasi dan perkembangan industri kolam mancing di kota Malang.

Sebelum penelitian ini tidak ada sebuah tulisan yang menjelaskan mengenai

transformasi kegiatan memancing dari hobi menjadi industri sendiri.

Yang diteliti adalah bermacam-macam jenis memancing rekreasi di

wilayah Malang Raya menurut geografi. Kemudian, geografi dan jenis mancing

rekreasi di wilayah Malang yang diteliti termasuk tempat memancing alami di

wilayah Malang Raya seperti sungai, laut, waduk. Orang memancing di tempat ini

untuk rekreasi, kommersial dan mata pencaharian. Tempat lain adalah kolam

mancing yang dibangunan oleh manusia sebagai tempat rekreasi dan usaha.

Selanjutnya, perubahan mengenai motivasi pemancing untuk melakukan kegiatan

mereka. Di samping itu, bagaiamana kegiatan transformasi memancing rekreasi

dan perkembangan industri baru yaitu industri kolam mancing juga diteliti.

Walaupun memancing rekreasi sudah dikomersialisasikan dan menjadi indusrti

sendiri, memancing rekreasi masih terjadi dalam bentuk sama dengan bentuk

memancing pada zaman batu.

Selanjutnya, sejarah dan perkembangan industri baru ini diteliti termasuk

dan menurut riset penelitian ini, industri kolam mancing adalah industri yang

relatif baru. Industri ini mulai sekitar tahun 1999 setelah krisi monetar Asia pada

tahun 90-an. Industri ini dikembangkan untuk meresep para pengangguran dari
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sektor formal. Penelitian ini mengetahui bahwa sebelum tahun 2008 industri

kolam mancing adalah sebagian sektor informal di malang. Sejak tahun 2008 satu

kolam diresmikan oleh wali kota Malang. Perkembangan industri kolam mancing

berasal dari inovasi industri tanaman padi dan budidaya ikan. Di samping itu satu

alasan orang membangun kolam adalah memgembangkan pekerjaandalam sektor

informal.

Aspek memancing rekreasi lain yang diteliti oleh saya adalah perubahan

motivasi mengenai memancing rekreasi. Penelitian ini mengetahui bahwa

perubahan mengenai motivasi orang pemancing terjadi dan peristiwa ini turning

point mengenai bagaimana hobi seperti memancing rekreasi dapat menjadi

industri. Motivasi untuk melakukan kegiatan memancing yang tradisional adalah

motivasi intrinsic dan oleh karena perkembangan industri kolam mancing khusus

lomba akibatnya perubahan mengenai motivasi pemancing menjadi motivasi

extrinsic.

Inovasi pada industri mancing rekreasi yang diteliti ialah bagaimana

industri kolam mancing berinovasi untuk menyediakan tempat memancing untuk

semua motivasi pemancing. Pemilik sawah dan kolam budidaya ikan berinovasi

usaha mereka dengan beberapa jenis kolam mancing, sistim penghasilan, dan

fasilitas yang menyediakan pengalaman memancing bermacam-macam. Sehingga

menarik pemancing yang mempunyai beberapa jenis motivasi dan tujuan

melakukan memancing.

Penelitian ini juga menjelaskan mengenai inovasi industri mancing

rekreasi yang mungkin akan terjadi pada masa depan. Oleh karena di Malang
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terdapat kolam mancing dirancang dua inovasi utama untuk masa depan yang

akan terjadi. Pertama adalah kolam dan lomba khusus jenis ikan kakap putih dan

barramuni. Inovasi ini dapat membantu dengan konservasi ikan ini. Kedua,

Lomba internasional yang dapat menarik pariwisata pemancing dari luar negri

misalnya, Singapore, Malaysian dan Australia.

Beberapa kolam dan jenis kolam mancing di Malang juga diteliti dalam

penelitian ini. Kolam mancing yang rekreasi adalah kiloan, harian dan kuliner.

Kolam yang bukan rekreasi karena motivasi melakukan memancing di situ

extrinsic adalah kolam mancing lomba. Di samping itu pendapat pemancing

rekreasi dan pemilik kolam mancingrekreasi berpikir bahwamemancing di lomba

bukan memancing rekreasi tetapi lebih seperti judi. Sedangkan kolam mancing

kiloan dan kuliner menyediakan tempat memancing untuk para pemancing yang

suka menikmati proses memancing itu sendiri.

Akhirnya, industri kolam mancing diteliti. Industri kolam mancing adalah

sebagian baik ekonomi formal maupun ekonomi informal. Bagaimanapun hanya

satu kolam di Malang yang diresmikan oleh wali kota Malang. Terdapat hanya

satu kolam mancing lomba yang sebagian ekonomi formal di wilayah kota

Malang yaitu, kolam mancing Tunggul Wulung dengan penghasilan bersih

72,000,000.

5.2 Saran

Menurut peneliti, pada masa depan sebuah penelitian kuantitatif yang

meneliti ukuran dan penghasilan pada industri kolam mancing akan menambah
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informasi yang sangat substantif mengenai pengetahuan industri kolam mancing.

Penelitian yang menggunakan metode kuantitatif akan memberi data yang sangat

penting untuk mengetahui berapa banyak uang sirkulasi berputar dalam industri

kolam mancing yang sebagian sektor ekonomi informal. Penelitian kuantitatif

diperlukan karena industri kolam mancing mendapatkan penghasilan dari lomba,

mancing harian, dan jenis-jenis lomba yang berbeda.

56



Daftar Pustaka

Jajat, 2009 'Ukuran dan Jenis Mata Kail' dalam TabloidMancing Mania, Edisi
137, Tahun VI, 30 October- 12 November, halaman 14 .2009.

Kuncoro, Eko Budi. 2009 'Rumpon Kakap Putih' dalam TabloidMancing Mania,
Edisi 135, Tahun VI, 18 September -15 Oktober 2009.

Kustiadhie, Rudi. 2009 'Barramundi Fishing Tournament' dalam TabloidMancing
Mania, Edisi 137, Tahun VI, 30 October- 12 November 2009.

Lomba Mancing Polresta Malang untuk Menjalin Kemitraan Dengan Masyarakat
dalam FortunaAndalan Para Pemancing, halaman 9, Edisi 05, Tahun VII, 2009

Pemancing Tunggul Wulung Pemancingan Galatama Terbesar Di Malang dalam
FortunaAndalanPara Pemancing, halaman 11, Edisi 05, Tahun VII, 2009

Wie, Thee Kian. (2004). 'Pembangunan Kebebasan, Dan "Mukijizat" Orde Baru'.
Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Wudianto, Mahiswara & Agustinus P Anung W. (1993).'Memancing di Perairan
Tawar dan di Laut'. PT Penebar Swadaya, Jakarta.

57



jv
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1:Anak memancing dekat Candi Sumberawon. Halaman 1

Gambar 2: Lomba mancing menjadi sangat populer di Malang Halaman 5

Gambar 3: Lomba Mancing di Kolam Kalideres Halaman 13

Gambar 4: Pemancing di WadukSelorejo Halaman 17

Gambar 5: Mancing di Kolam Kiloan, Sawojajar Halaman 22

Gambar 6: Perkembangan dan Inovasi Industri Kolam Mancing Halaman 30

Gambar 7: Kolam Kuliner, WarungHujan Halaman 38

Gambar 8: Lele dumbo dapat beratnya 7kg. Halaman 48

Gambar 9: Kolam Mancing Harian, Taman Rekreasi,
Lembah Dieng Halaman 53

58


