
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sejak terjadinya krisis ekonomi dan moneter yang mulai terjadi pada 

pertengahan bulan Juli 1997, perhatian pemerintah terhadap industri yang 

berbasis pada sumberdftya alam (resorirces htrsed irn1r1.slrie.s) semakin besar 

termasuk perhatian terhadap pembangunan kelautan dan perikanan. Hal ini 

terbukti dengan dibentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan pada kabinet 

periode tahun 2000 - 2004. 

Sektor kelautan dan perikanan diharapkan dapat memiliki daya saing yang 

tinggi dan nilai tambah ekonomi sehingga mampu bersaing di pasar domestik 

maupun global. Disamping itu, sektor ini diharapkan mampu meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi berupa devisa, sumbangan terhadap pendapatan domestik 

bruto (PDB), dan penyerapan tenaga kerja 

Mencermati kebijakan pemerintah dalam menangani aspek kelautan dan 

perikanan, maka pemerintah daerah merespon kebijakan pemerintah tersebut 

dengan meningkatkan pembangunan kelautan dan perikanan di daerah. Namun 

demikian pembangunan kelautan dan perikanan di daerah tidak sama tetapi 

disesuaikan dengan kondisi dan potensi wilayah masing-masing Sebagian besar 

daerah mencanangkan peningkatan produksi melalui ekstensifikasi dan 

intensifikasi penangkapan dan budidaya ikan. Tetapi pembangunan kelautan dan 

perikanan di DKI Jakarta agak berbeda dengan daerah lain, yaitu pembangunan 

perikanan tidak hanya dititikberatkan pada peningkatan produksi melainkan 

dititikberatkan pada bidang pemasaran dan pelayanan perikanan 
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Pelayanan perikanan merupakan salah satu bentuk pelayanan dari 421 

pelayanan umum yang diberikan oleh Pemda DKI Jakarta. Salah satu bentuk 

pelayanan perikanan adalah pelayanan di bidang penangkapan ikan dan salah satu 

komponennya adalah pelayanan perawatan dan perbaikan kapal perikanan. 

Upaya untuk melakukan pengembangan usaha penangkapan ikan antara 

lain adalah menambah dan meningkatkan kualitas armada perikanan. Secara 

nasional penambahan armada perikanan untuk periode tahun 1999 - 2003 

diperlukan tambahan armada perikanan sebanyak 26.636 unit terutama untuk 

pemanfaatan perairan di Kawasan Timur Indonesia. Sedangkan untuk DKI 

Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur akan dikembangkan sebanyak 

2.820 unit kapal dengan alat tangkap pancing rawai dan jaring berkantong 

(Direktoral Jenderal Perikanan, 1999). Upaya untuk meningkatkan kualitas adalah 

dengan pengembangan4nodifikasi kapal yang sudah ada dan melakukan 

perawatan dan perbaikan kapal secara rutin dan seksama. 

Unit yang menangani pengembangan usaha penangkapan ikan di DKI 

Jakarta adalah Unit Penyuluhan Modernisasi Bertahap (UPMB). UPMB 

merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) Dinas Perikanan Propinsi DKI 

Jakarta yang dibentuk dengan Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 4 

tahun 1995 dan dalam operasionalnya diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala 

Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 564 tahun 1996 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Dinas Perikanan DKI Jakarta. 

UPT. UPMB mengupayakan keberhasilan dan mewujudkan apa yang 

telah menjadi rencana dan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi UPT. 

UPMB. Namun demikian karena tantangan yang semakin besar terutama dalam 
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mendukung pemerintah DKI Jakarta mewujudkan Jakarta sebagai kota jasa dan 

untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang baik dan masih 

banyaknya permasalahan yang dihadapi, maka UPT. UPMB berupaya untuk 

meningkatkan kinerja secara menyeluruh. Namun pada penelitian ini hanya 

dibatasi pada kajian strategi peningkatan pelayanan perawatan dan perbaikan 

kapal perikanan. 

Pelayanan perawatan dan perbaikan kapal perikanan di kawasan UPT. 

UPMB Muara Angke dengan areal seluas 3,62 Ha dilakukan oleh 4 unit galangan 

kapal (docking kapal) yaitu : 

1.  Koperasi Pegawai Negeri Dinas Perikanan DKI Jakarta (7 jalur) 

2. PT. Karya Teknik Utama (4 jalur) 

3. PT. Fan Marine Shipyard (4 jalur) 

4. UPT. UPMB (4 jalur) 

Dari keempat galangan kapal di UPT. UPMB tersebut dapat menampung 

30 unit kapal dalam satu kali perbaikan. Pada tahun 1999-2000 kapal yang dapat 

dirawat dan diperbaiki baru mencapai 785 unit kapal dari 3.143 unit (24.98 %) 

dengan rata-rata waktu perawatan k 14 hari. Kenyataan ini menunjukkan bahwa 

pelayanan perawatan dan perbaikan kapal perikanan di DKI Jakarta belum 

optimal. Berdasarkan sumberdaya dan fasilitas yang dimiliki UPT. UPMB pada 

tahun 2003 ditargetkan bahwa waktu pelayanan + 8 hari sehingga pelayanan dapat 

ditingkatkan menjadi 1.368 unit kapal per tahun (43,53 %). Soleh (2000) 

mengemukakan bahwa perawatan dan perbaikan rutin kapal perikanan 

berkonstruksi kayu memerlukan waktu perawatan rata-rata 5 hari sehingga jumlah 

kapal yang dapat diperbaiki di kawasan UPT. UPMB akan mencapai 2.190 unit 
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(69,68 %). Untuk mencapai kondisi tersebut tentu harus dilakukan langkah- 

langkah perbaikan melalui penetapan strategi-strategi peningkatan pelayanan. 

Berdasarkan kondisi tersebut penulis melakukan penelitian tentang strategi 

peningkatan pelayanan perawatan dan perbaikan kapal perikanan di DKI Jakarta. 

B. Permasalahan 

1. Ide~ltifikasi Masalab 

Berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh UPT. 

WMB mulai dari berdirinya sampai saat ini bahkan mungkin pada periode 

mendatang pada dasarnya adalah karena begitu kuatnya tekanan yang datang 

dari dalam lnaupun dari luar sebagai konsekuensi logis keberhasilan 

pembangunan kawasan pelabuhan perikanan Muara Angke. Dari uraian yang 

telah dikemukakan pada latar belakang tersebut di atas, dapat diidentitikasi 

beberapa permasalahan yang dihadapi oleh UPT. UPMB sebagai berikut : 

a. Terbatasnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) UPT.UPMB 

Kualitas sumberdaya manusia akan sangat menentukan kelancaran 

jalannya organisasi. Organisasi yang bertugas memberikan pelayanan 

biasanya dituntut untuk me~nberikan pelayanan secara profesional. Secara 

umum kualitas sumberdaya manusia di UPT. UPMB baik para karyawan 

maupun pekerja masih relatif terbatas dan pekerjaan pun belum 

sesungguhnya dilakukan secara profesional. Hal ini ditandai dengan 

tingkat pendidikan yang relatif rendah, kurang memiliki keahlian khusus 

serta kurang berpengalaman. 

b. Mutu pelayanan ielatif rendah 

Tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan baik yang diberikan oleh 

pemerintah maupun swasta semakin meningkat. Sebagian besar 
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masyarakat khususnya kelas ekonomi menengah sudah lebih 

mementingkan kualitas daripada menuntut harga yang lebih rendah dan 

ha1 ini juga terjadi di dalam pelayanan perawatan dan perbaikan kapal 

perikanan. Mutu pelayanan perawatan dan perbaikan kapal masih 

dirasakan belum optimal dan masih sering terjadi keluhan ketidakpuasan 

dari para pelanggan terutama mengenai hasil pekerjaan. 

c. Suasana kerja dan lingkungan usaha yang kurang kondusif 

Suasana dan lingkungan kerja yang kondusif akan berpengaruh terhadap 

kelancaran dan keberhasilan jalannya organisasi. Lingkungan usaha yang 

berada di kawasan pelabuhan ter~nasuk pelabuhan perikanan Muara 

Angke cukup dikenal dengan kehidupan yang keras karena begitu 

banyaknya masyarakat dengan latar belakang pendidikan rendah dan 

melakukan pekerjaan kasar. Untuk itu perlu dilakukan upaya khusus agar 

dengan kondisi yang ada tetapi tercipta suasana dan lingkungan yang 

kondusif. 

d. Pengelolaan docking belun~ dilakukan secara profesional 

Profesionalisme merupakan ciri khas yang merupakan ini dari aktifitas 

pelayanan. Namun demikian pengelola docking di kawan UPT. UPMB 

yang berhngsi memberikan pelayanan perawatan dan perbaikan kapal 

perikanan belum menjalankan usahanya secara profesional dan terkesan 

apa adanya. 

e. Belum terlaksananya pembinaan secara optimal 

Pembinaan yang hams dilakukamoleh UPT. UPMB terhadap pengelola 

docking adalah pembinaan teknis dan manajemen usaha. Namun ha1 ini 

belum terlaksana secara optimal 
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Dengan masih banyaknya permasalahan yang dihadapi maka secara 

umum dapat dikatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh UPT. UPMB 

belum optimal. Hal ini ditandai dengan masih adanya keluhan ketidakpuasan 

dari para pemilik/pengurus terhadap pelayanan yang diberikan. Permasalahan 

tersebut di atas perlu diatasi dengan melakukan berbagai upaya dan untuk 

memudahkan maka permasalahan dimaksud dapat disederhanakan dengan 

perurnusan sebagai berikut : 

II~~gcrimcmr~ t~~cningkatknn pclcynnnn pcrcnvcrtcm elfin pcrhuiknn k(rpcr1 

pcriknn(ln cli UPT. UPMII dengan rnemperhatikan hal-ha1 sebagai berikut : 

I .  Faktor apa saja yang diduga mempengaruhi pelayanan perawatan dan 

perbaikan kapal perikanan di DKI Jakarta 

2. Strategi dan kebijakan apa saja yang dapat diterapkan untuk meningkatkan 

pelayanan perawatan dan perbaikan kapal perikanan di DKI Jakarta 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitia~~ 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalall untuk : 

1. Mengidentifikasi faktor-faktoi yang dapat mempengaruhi pelayanan 

perawatan dan perbaikan kapal perikanan. 

2. Menganalisis strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pelayanan 

perawatan dan perbaikan kapal perikanan. 

3 .  Memformulasikan kebijakan yang perlu dilaksanakan dalam rangka 

meningkatkan pelayanan perawatan dan perbaikan kapal perikanan. 
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Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain 

adalah : 

1. Sebagai bahan informasi bagi para pengusaha docking kapal dalam 

memberikan pelayanan perawatan dan perbaikan kapal. 

2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan 

pembangunan perikanan di masa yang akan datang. 
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