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lndonesia adalah sebagian besar wilayahnya terdiri dari perairan sehingga 

mempunyai potensi surnberdaya ikan yang melimpah. Jumlah potensi 

sumberdaya ikan mencapai 6,26 juta ton per tahun namun belurn dapat 

dimanfaatkan sepenuhnya oleh bangsa lndonesia, bahkan telah mengalami 

kerugian US $ 0,5 sld US $ 4 Milyard pertahun dengan adanya pemanfaatan 

secara tidak syah oleh kapal asing. 

Hal ini disebabkan kurang efektifnya pengawasan dan pengamanan di 

lapangan yang dikarenakan iuasnya area yang harus diawasi, jumlah sarana yang 

terbatas, banyaknya kapal asing yang menggandakan surat izin dan sistem 

perizinan yang masih berupa kertas mudah untuk dikopi dan lain-lain. 

Dengan adanya kendala diatas maka penulis merumuskan permasalahan 

bagaimana mendesain sistem informasi berbasis komputer untuk perizinan kapal 

ikan yang dapat meminimisasi penggandaan dan penyalah gunaan perizinan 

penangkapan ikan di perairan lndonesia. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem perizinan kapal ikan di 

lndonesia dan mendesain sistem informasi perizinan kapal ikan secara global 

berbasis komputer sesuai dengan kondisi yurisdiksi dan geografi lndonesia. 

Dalam penelitian ini digunakan metoda pendekatan sikius hidup 

pengembangan sistem dan studi perpustakaan serta suvey lapangan dengan 

kegiatan tahap investigasi, analisis dan rancang bangun sistem perizinan 

menggunakan kartu magnet perizinan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perizinan yang saat ini 

dilaksanakan rnengalami berbagai kendala yaitu banyaknya penggandaan surat 

izin dikarenakan bentuk surat berupa kertas yang mudah untuk di foto copy oleh 

pengusaha perikanan. Disamping itu terdapat kemungkinan teijadi 
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semestinya serta batas waktu pembuatan surat izin tidak bias ditentukan secara 

pasti, sehingga memudahkan penyelewengan otorisasi. 

Dalam analisa desain sistem perizinan yang berbasis komputer ini akan 

memudahkan dalam proses pembuatan surat izin yang berbentuk kartu magnet 

perizinan (KMP). Dengan KMP ini maka para pengusaha tidak lagi bias 

menggandakan surat izin ini, dan bagi penegak hokum dilaut akan mudah untuk 

pengawasan dengan membawah alat pembaca KMP, yang nantinya bias 

diketahui kapal tersebut mempunyai surat-surat yang lengkap atau tidak. 

Desain sistem ini menggunakan contex diagram, data flow diagram (DFD) 

dan jaringannya memakai sistem local area network (LAN) dilingkungan 

departemen atau kedinasan dan sistem wide area network (WAN) di lingkungan 

antar departemen maupun kedinasan, sehingaa sistem ini bias beroperasi secara 

real time. 

.Implikasi dari penggunaan sistem KMP membutuhkan perubahan mental 

bagi para pembuat kartu KMP karena mereka tidak bias lagi mendapatkan biaya 

yang diluar ketentuan dan akan mengurangi banyak penyimpangan. Dari hasil 

analisis tentunya akan membutuhkan biaya (cost) yang yang tinggi untuk 

mengadakan infra struktur, maupun pelatihan kepada pelaksana pembuat KMP 

baik software maupun hardwarenya. Namun bila dibanding dengan biaya yang 

hilang akibat pelanggaran dalam bidang perikanan masih jauh lebih sedikit. 

Penggunaan KMP bisa diterapkan, namun perlu analisis lanjutan yang 

untuk desain perangkat keras sehingga akan terwujut sesuai yang diinginkan 

bersama. Dan dalam mengimplementasikan nantinya harus secara bertahap dan 

terus-menerus sehingga lerwujut sistem perizinan ini dengan sempurna. 

Dengan mempertimbangkan hasil anaiisis ini disarankan adanya penelitian 

lanjutan untuk pembuatan hardware dan soflwarenya dalam 

mengimplementasikan kartu magnet perizinan. 
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