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Di bawah ~imbhgan SETIADI DJOHAR dan E. G ~ B I R A $ A ' L D  

Undang-Undang No. 2211999 dan UU No. 2511999 tentang otonomi 
daerah, telah mengamanatkan pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada 
pemerintah daerah dalam pengelolaan stunberdaya dam di wilayahnya. Salah satu 
tantangan dan konsekuensi dari lahirnya UU No.22 Tahun 1999 tersebut, 
Pemerintah Daerah dituntut untuk mencari sumber-sumber pertumbtthan ekonomi 
baru dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, untuk meningkatkan patumbuhan 
ekonomi secara berkelanjutan. Salah satu sektor yang diharapkan dapat 
memberikan kontribusi terhadap p m b u h a n  ekonomi daerah adalah sektor 
kelautan dan perikanan. Akan tetapi sektor ini hanya dapat memberikan 
kontribusi apabila dikelola secara profesional. Oleh karena itu hams dicari cara 
bagaimana menggunakan sumberdaya internal secara lebih baik dan efisien. 

Propinsi Bengkulu, yang terletak di pantai barat Pulau Sumatera, 
membentang dari Utara ke Selatan dengan garis pantai sepanjang + 525 Km, 
memiliki potensi pengembangan komoditas perikanan yang sangat besar, baik 
perikanan laut maupun perikanan darat. Potensi yang meliputi perairan laut 
sepanjang garis pantai tersebut, dengan jangkauan daerah operasi penangkapan 
konvensional 12 mil laut dari pantai, memiliki produksi lestari pertahun sebesar 
46.145 todtahun, sedangkan untuk jangkauan daerah operasi berdasarkan ZEE 
(12-200 mil) adalah sebesar 80.072 todtahun, sehingga secara keseluruhan 
potensi lestari total dari perairan Bengkulu sebesar 126.217 tonltahun. Potensi 
perikanan laut ini, sampai dengan tahun 2000 baru dapat dieksploitasi sebesar 
24.186 ton (16,18%). 

Dalam rangka pemanfaatan potensi yang dimiliki, kebijakan pembangtman 
kelautan dan perikanan Propinsi BengkuIu, diarahkan pada peningkatan kontriiusi 
kelautan dan perikanan yang maju, efisien dan tangguh. Peningkatan tersebut, 
diharapkan mampu menjamin tersedianya bahan pangan protein hewani dan bahan 
baku industri dalam negeri, meningkatkan ekspor dan penerimaan daerah, 
mendorong perluasan lapangan kerja dan kesempatan bemsaha, serta menunjang 
pembangunan Propinsi Bengkulu. 

Bertitik tolak dari kebijakan tersebut, maka tnjuan pembangunan Kelautan 
dan Perikanan Propinsi Bengkulll adalah meningkatkan produksi perikanan, baik 
kt~alitas maupun kuantitas untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi dan 
kebuttthan bahan baku indust~i serta meningkatkan produktivitas nsaha di bidang 
perikanan, memperluas lapangan keja  dan kesempatan berusaha serta menunjang 
percepatan pembangunan Propinsi Bengkulu. Dengan mempertimbangkan potensi 
dan peluang yang ada, maka salah satu alternatif dalam pembangunan daerah 
adalah melakukan strategi pengembangan kelautan dan perikanan di Propinsi 
Bengkuly dimana sektor ini diharapkan menjadi sektor unggulan yang kompetitif 
dalam menggerakkan roda perekonomian daerah, baik regional maupun nasional, 
yang pada gduannya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
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Untuk mencapai efektifitas dal& pengembangan Perikanan di Propinsi 
qenW11, maka perlu adanya strategi yang terencana dan tworgwisir s q a  

ilfppp, yang merupakan strate@ giaasar d a l q  pqipfqbarig* a g r i m a  yaqg 
k a d u  dan bgkelanjutan. Orikntasi strategi di awedpk hqpya t-pu pq#~ 
peningkatan jumlah efisiensi kerja dan peningkatan taraf hidup nelayan, 
melainkan dalam pelaksanaannya juga tetap memperhatikan pelestarian 
sMerdaya ikan dan lingkungan, dengan duktingan pengembangan agroindustri, 
sarana dan prasarana serta peningkatan jumlah tenaga keja yang berkualitas. 

Dikaji dari potensi, dan produksi perikanan sampai tahun 2000, peluang 
pengembangan nsaha di bidang Kelautan dan Perikanan di Propinsi Bengkulu 
mempunyai prospek yang cukup menjanjikan, baik di bidang penangkapan ikan 
maupun di bidang budidaya perikanan. Sampai dengan tahun 2000 investor bear 
yang menanamkan. modalnya di sektor Kelautan clan Perikanan di Propinsi 
Bengkulu belum ada. Untuk mengeksploitasi sumberdaya yang tersedia, hanya 
dilakukan oleh nelayan tradisional lokal, dengan kekuatan 2.724 armada 
penwgkapan yang didominasi oleh motor tempel d m  perahu tanpa motor (78.96 
%). Jumlah armada tersebut masih sangat kurang, bila dibandingkan dengan 
potensi yang ada sehingga memberikan peluang bagi investor untuk menanamkan 
modalnya di bidang kelautan dan perikanan. Besamya potensi perikanan tangkap 
khususnya diwilayah ZEE sangat memerlukan kapal-kapal berukuran besm yang 
dapat mengeksploitasi potensi tersebut. Selma ini, kawasan ZEE belum dapat 
termmfaatkan oleh armada penangkapan yang ada di Bengkuly hal ini 
dikarenakan kondisi armada perikanan yang ada di Bengkulu belum rnampu 
menjangkau ZEE. Oleh karena itu, peran investor dalam hal ini, sangat 
dibutuhkan. 

Dalam rnengembangkan alternatif strategi Pengembangan Perikanan 
Tangkap di Propinsi Bengkulu, dilakukan dengan alat bantu analisis SWOT 
(Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats) yang didasarkan pada situasi 
lingkungan eksternal dan internal Dinas Kelautan dan Perikanan. Pengembangan 
dan perumusan strategi dengan menggunakan analisis SWOT ini, didasarkan 
pada logika dengan mengidentifikasi faktor-faktor sqara sistematis yang dapat 
memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opporlunities) serta secara 
bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threats) 
dari lingkungan eksternal d m  internal Dinas Kelautan dan Perikanan. 

Dengan memperhatikan kondisi lingknngan ekstemal dan internal organisasi 
Dinas Kelautan dan Perikanan sebagairnana yang telah diuraikan di atas, maka 
diidentifikasi beberapa faktor strategis eksternal dan internal yang sangat 
menentukan keberhasilan pengembangan perikanan tangkap di Propinsi 
Bengkulu. Faktor-faktor penentu yang menjadi peluang bagi Dinas Kelautan dan 
Perikanan Propinsi Bengkulu adalal~; Peluang Pemanfaatan Potensi Perikanan, 
Arah dan Kebijakan Pembangunan Sektor Perikanan,Terbukanya Peluang Ekspor, 
Adanya Peningkatan Permintam Ikan Baik Lokal maupun Regional, Peluang 
Menarik Investor, Komitmen Eksekutif dan Legislatif, Berkembangnya Teknologi 
dan Informasi, Adanya Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi. Adapun faktor- 
faktor yang menjadi ancaman meliputi; Tingkat Pendidikan Masyarakat Nelayan, 
Mekanisme Koordinasi, Mekanisme Pasar, Dampak Krisis Moneter, Pencurian 
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Ikan, Konflik Nelayan, Kondisi Wilayah Penangkapan, Pandangan (pamw) 
Masyarakat Nelayan. Faktor-faktor strategis internal yang teridentifikasi dan 
merupakan kekuatan Dinas, yang dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk 
pengembangan perikanan tangkap di Propinsi Bengkuly antara lain; Komibnen 
Pola Kerja Kepala Dinas DKP Propinsi Bengkulu, Perencanaan Umum 
Pembangunan Perikanan Daerah, Peningkatan Status UPTD, Penempatan 
Pegawai Sesuai Bidang Keahlian, Dukungan Budaya dan Motivasi Keja, hoduk 
Hukum Penunjang Pengembangan Perikanan. Adapun faktor-faktor yang menjadi 
kelemahan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Pengembangan 
Perikanan Tangkap di Propinsi Bengk~du adalah; Kuantitas d m  Kualitas SDM 
Aparat, Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, Sarana dan Prasarana 
Pendukung Operasional Dinas, Alokasi Anggaran. 

Berdasarkan hail  analisa dan evaluasi dengan menggunakan matrik EFE dan 
IFE, terhadap faktor-faktor strategis di atas, maka dilakukan perumusan strategi 
pengembangan perikanan tangkap di Propinsi Bengkulu dengan menggunakan 
mat& SWOT. Hasil perumusan strategi tersebut, dijadikan dasar mtuk membuat 
hierarki utama dengan menggunakan analisis Proses Hieraki Analaitik (PHA). 
Penentuan prioritas b k i  dengan menggunakan PHA ini, untuk menentukan 
alternatif strategi pengembangan yang wwk, efektif dan efisien yang akan 
diterapkan sesuai dengan arah pengembangan perikanan tangkap di masa akan 
datang. Perurnusan slrategi yang diperoleh dari analisis SWOT dalam rangka 
pengembangan perikanan tangkap di Propinsi Bengkulu, meliputi: Peningkatan 
SaranaPrasarana Pelabuhan dan Infrastruktur, Peningkatan Kuantitas dan 
Kemampuan Sarana Penangkapan Ikan, Penerapan Program Manajemen MU~II 
Terpadu (PMMT), Pembangunan Kemitraan Usaha, Fasilitasi Sumber 
Permodalan, Penertiban Pelaksanaan Lelang, serta Peningkatan K~~alitasKt~antitas 
SDM Aparat dan Nelayan. 

Dalam pemilihan prioritas, penentuan bobot prioritas altematif strategi; 
dipengaruhi oleh faktor penentu keberhasilan yang dipertimbangkan untuk 
pemilihan prioritas alternatif strategi yang telah ditetapkan. Faktor-faktor tersebut, 
meliputi: a) Faktor-faktor Penentu Pengembangan Perikanan Tangkap, yang 
mencakup Ketersediaan Sumberdaya Manusia, Ketersediaan Sarana dan Prasarana 
Penangkapan Ikan, Ketersediaan Modal Usaha, Ketersediaan Stunberdaya 
AlamlPotensi, Ketersediaan SaranaIPrasarana Pelabuhan dan Infrastruktur, Sistem 
Informasi dan Teknologi, Regulasi dan Birokratisasi. b) Aktor-aktor Penentu 
Yang Terlibat, meliputi Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Ben-kulu beserta 
jajammya, Pemerintah DaerahBappeda Propinsi Bengkulu, Koperasi Perikanan, 
Ditjend Perikanan Tangkap, Pengusaha Nelayan, Himpunan Nelayan Seluruh 
Indonesia (HNSI) dan Perguruan Tinggi, dan c) Tujuan Pengembangan Perikanan 
Tangkap diantaranya adalah Peningkatan kesempatan kerja dan bmsaha, 
peningkatan pendapatan nelayan, peningkatan kuantitas dan kualitas produksi 
hasil perikanan, peningkatan kualitas sumberdaya manusialmasyarakat nelayan, 
peningkatan p m b t h a n  ind11st1i perikanan di daerah dan terciptanya kondisi 
iklin usaha yang baik.. 

Dari hasil perhitungan bobot, diperoleh prioritas alternatif strategi 
pengembangan perikanan tangkap yang direkomendasikan untuk dilaksanakan 
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dalam rangka pengembangan perikanan tangkap di Propinsi Bengkulu.. 
Perolehan urutan prioritas tersebut adalah sebagai berikut: Peningkatan Kuantitas 
clan Kemampuan Sarana Penangkapan Ikan dengan bobot 0.198 menempati 
prioritas p-a, Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SDM Aparatl Nelayan 
dengan bobot 0.197, mempakan prioritas ke dua, prioritas ketiga Fasilitasi 
Permodalan dengan bobot 0.174, prioritas ke empat Peningkatan 
SaranaPrasarana Pelabuhan dan Infrashuktur, dengan bobot 0.1 59, prioritas ke 
lima Pembangunan Kemitraan Usaha, dengan bobot 0.117, prioritas keenam 
Penertiban Pelaksanaan Lelang Ikan, dengan bobot 0.093 dan prioritas ketujuh 
adalah Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu, dengan bobot 0.063. 

Kata Kunci : Ikan, Perikanan Tangkap, DKP Propinsi Bengkulu, Manajemen 
Strategi, Pengembangan Perikanan, Analisis SWOT, Proses 
Hirarki Analisis. 
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