
 

 

1  PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara produsen perikanan tangkap terbesar di Asia 

Tenggara dan terbesar kedua di dunia setelah China (FAO 2014) dengan 

keanekaragaman hayati mencakup 37% dari spesies ikan dunia atau menjadi yang 

tertinggi di dunia  (KKP 2014). Sumberdaya perikanan tangkap selama ini lebih 

banyak dieksploitasi oleh kapal penangkap milik perusahaan asing dengan cara-

cara yang tidak lestari dan tergolong Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) 

Fishing. Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2014 mulai memperketat 

regulasi di bidang penangkapan hasil laut dengan berdasarkan pada pilar 

kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan.  

Regulasi yang menjadi langkah awal pemberantasan IUU Fishing yaitu 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 56 Tahun 2014 

tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap 

di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI). 

Kebijakan tersebut bertujuan untuk menghentikan eksploitasi oleh kapal asing yang 

umumnya menggunakan metode dan alat tangkap yang merusak lingkungan dan 

ekosistem serta mengancam kelestarian stok ikan. Kapal eks asing adalah kapal 

yang pembuatannya dilakukan di luar negeri dan tidak akan dapat memperoleh 

Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Ijin 

Kelayakan Penangkapan Ikan (SIKPI) dan perpanjangan SIPI dan SIKPI 

(Arthatianti dan Apriliani 2015) 

Penindakan terhadap pelaku illegal fishing diperkuat dengan Peraturan 

Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan 

Penangkapan Ikan secara Illegal atau dikenal Satgas 115 untuk menegakkan hukum 

terhadap pelanggaran dan kejahatan penangkapan ikan illegal. Hasil analisis dan 

investigasi (Anev) Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2017 menunjukkan 

kapal eks asing yang tidak dapat beroperasi sebanyak 1.605 kapal. Salah satu 

bentuk pelanggaran yang banyak ditemui yaitu alih muatan di tengah laut atau 

transshipment yang kemudian dilarang melalui Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan 57 Tahun 2014 tentang larangan alih muatan (transshipment) di laut 

untuk mencegah penangkapan yang unreported. Kebijakan ini bertujuan untuk 

mencegah penyalahgunaan hasil tangkapan ikan langsung dibawa ke luar negeri 

tanpa melaporkan ke otoritas pelabuhan perikanan di wilayah penangkapan yang 

diizinkan.  

Menurut Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan 

Perikanan terdapat kesenjangan antara produksi dengan sumber daya ikan nasional. 

Sumber daya ikan nasional atau Maximum Sustainable Yield (MSY) meningkat dari 

7,3 juta ton pada tahun 2013 menjadi 9,62 juta ton pada tahun 2015 dan terus 

tumbuh hingga 12,54 juta ton pada 2016. Potensi tersebut masih jauh lebih tinggi 

dibandingkan produksi perikanan tangkap yaitu pada tahun 2013 sebesar 5,86 juta 

ton, tahun 2015 sebesar 6,52 juta ton dan tahun 2016 sebesar 6,83 juta ton. 

(Kajiskan KKP 2017).Upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya perikanan 

tangkap pasca tidak beroperasinya kapal eks asing menjadi bertumpu pada pelaku 

usaha dalam negeri baik nelayan tradisional, perusahaan swasta maupun Badan 
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Usaha Milik Negara (BUMN) sektor perikanan sesuai dengan Instruksi Presiden 

(Inpres) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan 

Nasional. 

Di Indonesia saat ini terdapat dua BUMN sektor perikanan yaitu 

Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia dan PT Perikanan Nusantara. 

Perum Perikanan Indonesia yang sebelumnya bernama Perusahaan Umum 

Prasarana Perikanan Samudera (Perum PPS) didirikan berdasarkan Peraturan 

Pemerintah  Nomor 2 Tahun 1990 diatur kembali dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

9 Tahun 2013 merupakan BUMN yang diberi tugas dan tanggung jawab dalam 

rangka mengelola aset Negara guna menyelenggarakan pengusahaan dan 

pelayanan barang jasa dan memupuk keuntungan serta pengembangan sistem 

bisnis perikanan kepada pengguna jasa pelabuhan perikanan yaitu nelayan pada 

khususnya dan masyarakat perikanan pada umumnya. PT Perikanan Nusantara 

(Persero) dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1998 

dan merupakan hasil penggabungan  dari  empat BUMN yang bergerak di bidang 

perikanan, yaitu PT Usaha Mina (Persero), PT Perikani (Persero), PT Tirta Raya 

Mina (Persero) dan PT Perikanan Samodra Besar (Persero).  

Peran BUMN didukung oleh Pemerintah dengan memberi penugasan di 

bidang perikanan tangkap yang bertujuan untuk meningkatkan volume penyerapan 

produksi ikan nelayan. Bentuk penugasan tersebut misalnya penunjukkan sebagai 

operator Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) dan penunjukkan sebagai pengelola 

fasilitas sistem rantai dingin (cold storage, integrated cold storage, pabrik es dan 

air blast freezer) yang dibangun oleh KKP. Pemerintah juga memberikan suntikan 

modal kepada Perum Perikanan Indonesia melalui Penyertaan Modal Negara 

(PMN) Tahun 2015 sebesar Rp 300 miliar dalam sektor strategis kedaulatan 

pangan. Pemberian PMN tersebut digunakan untuk membangun fasilitas produksi 

seperti cold storage, pabrik es, perbaikan kapal (docking), pabrik pakan ikan dan 

udang, kapal penangkap dan penampung serta unit pengolahan ikan (UPI). 

Uraian kondisi tersebut menjadi peluang bagi Perum Perikanan Indonesia 

untuk mengembangkan bisnis perikanan tangkap. Peluang tersebut perlu diperkuat 

dengan kemampuan finansial termasuk struktur modal dan strategi pendanannya. 

Mengingat pada masa lalu beberapa BUMN perikanan menunjukkan kondisi 

keuangan tidak sehat hingga dilakukan penggabungan 4 BUMN sektor perikanan 

yaitu PT Usaha Mina (Persero), PT Perikani (Persero), PT Tirta Raya Mina 

(Persero) dan PT Perikanan Samodra Besar (Mira 2010). Keempat BUMN tersebut 

kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya 

sehingga dilakukan penggabungan pada tahun 1998 (Tenny et al. 2007). Saat ini 

dua BUMN sektor perikanan termasuk Perum Perikanan Indonesia sangat 

diharapkan menjadi mitra pemerintah dalam mengelola sumber daya perikanan 

nasional khususnya pasca penerapan kebijakan moratorium kapal penangkap eks 

asing.  

Sesuai bentuk badan usahanya yaitu Perusahaan Umum (Perum) 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 merupakan BUMN yang 

seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan 

untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu 

tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan 

perusahaan. Regulasi tersebut menjadi acuan perusahaan dalam menyusun 
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kebijakan struktur modal termasuk strategi pendanaan. Konsekuensinya bagi 

Perum Perindo yaitu membatasi sumber pendanaan usaha. Di sisi lain, kebutuhan 

pendanaan eksternal untuk mengembangkan usaha masih terus meningkat baik 

untuk modal kerja maupun investasi.  

 

 

Perumusan Masalah 

 

Perum Perikanan Indonesia saat ini menjalankan tiga bidang usaha utama 

yaitu jasa pelabuhan perikanan, perikanan tangkap (penangkapan, pengolahan dan 

perdagangan), dan usaha perikanan budidaya (produksi dan perdagangan). 

Berdasarkan data laporan keuangan tahun 2013 hingga 2017 yang telah diaudit, 

kontribusi pendapatan terbesar diperoleh dari usaha perdagangan (penangkapan, 

penampungan, pengolahan dan perdagangan), kedua yaitu pelayanan jasa 

kepelabuhanan perikanan (es, cold storage, ruang dan tanah, tambat labuh, 

perbekalan dan kordinasi, listrik, air, telepon, bengkel dan dok, serta jasa lainnya). 

Ketiga yaitu perikanan budidaya (produksi dan perdagangan).  

Komposisi ketiga bisnis utama terhadap total pendapatan usaha Perum 

Perindo tahun 2013-2017 seperti pada Gambar 1.  

 
Gambar 1 Komposisi pendapatan usaha Tahun 2013 hingga 2017 (%) 

 

Pada Gambar 1 mencerminkan terjadinya transformasi bisnis Perum 

Perindo. Terlihat bahwa pada tahun 2013 dan 2014 komposisi pendapatan usaha 

Perum Perikanan Indonesia bergantung pada usaha jasa pelabuhan perikanan yang 

mencapai 79,71% pada tahun 2013 kemudian meningkat menjadi 84,15% pada 

tahun 2014. Pada tahun 2015 hingga 2017 komposisi pendapatan dari jasa 

pelabuhan perikanan terus menurun seiring kebijakan perusahaan melakukan 

pengembangan bisnis perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Komposisi 

pendapatan dari usaha perikanan tangkap meningkat signifikan selama tahun 2015 

hingga tahun 2017. Pada tahun 2017 usaha perikanan tangkap telah mendominasi 

pendapatan usaha dengan kontribusi sebesar 75,77%. Hal tersebut menunjukkan 

selama lima tahun terakhir perusahaan telah berhasil menerapkan kebijakan 

transformasi bisnis utama dari jasa pelabuhan perikanan (pasif) menjadi perikanan 

tangkap (aktif). 
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Rencana pengembangan usaha perikanan tangkap di Perum Perikanan 

Indonesia perlu dievaluasi secara kuantitatif melalui kajian portofolio bisni untuk 

mengidentifikasi ketepatan keputusan tambahan alokasi sumber daya finansial pada 

bidang usaha perikanan tangkap. Porter dalam Sumarno (2011) menyatakan bahwa 

model portofolio bisnis merupakan kerangka kerja untuk memetakan dan 

mengelompokkan unit-unit bisnis yang berbeda dalam portofolio perusahaan untuk 

menentukan implikasinya terhadap alokasi sumberdaya perusahaan yang ada. 

Sasaran utama dari analisis portofolio bisnis adalah untuk memperoleh sinergi dan 

keseimbangan antara unit-unit bisnis dalam menunjang tercapainya tujuan 

perusahaan secara keseluruhan.  

 Ketiga bisnis utama Perum Perindo juga perlu dievaluasi berdasarkan 

kinerja tahun-tahun sebelumnya. Penilaian kinerja keuangan biasanya dilakukan 

dengan cara menganalisis berbagai rasio keuangan (Ross et al. 2010). Tiga rasio 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rasio likuiditas untuk mengidentifikasi 

kemampuan Perum Perikanan Indonesia dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendek, rasio solvabilitas mengidentifikasi kemampuan Perum Perikanan Indonesia 

dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka panjang dan rasio profitabilitas yang  

menunjukan efektivitas operasi perusahaan dan kemampuan Perum Perikanan 

Indonesia dalam menghasilkan laba bersih. 

Evaluasi kinerja tersebut akan memperlihatkan kemampuan perusahaan 

secara finansial. Hal tersebut khususnya terkait dengan kemampuan perusahaan 

saat memutuskan menggunakan dana eksternal untuk membiayai usahanya yang 

tercermin dalam struktur modal. Sruktur modal perusahaan berperan penting dalam 

membiayai segala aktivitas operasional perusahaan. Menurut Dare, Sola (2010) 

struktur modal merupakan kombinasi utang dan ekuitas dalam keuangan 

perusahaan. Chou (2007) menyatakan bahwa struktur modal optimal perusahaan 

merupakan rasio utang dibandingkan modal yang terbaik dengan biaya perolehan 

dana yang minimum serta mampu memaksimalkan nilai perusahaan. Rasio utang 

terhadap ekuitas (debt to equity ratio) dihitung dengan cara membandingkan jumlah 

utang (hasil penjumlahan dari utang jangka pendek, utang bank jangka panjang) 

dengan jumlah ekuitas. Semakin kecil rasio hutang modal maka semakin baik juga 

perusahaan dalam membayar kewajiban-kewajibannya. DER Perum Perikanan 

Indonesia selama 4 tahun terakhir seperti pada Gambar 2.  

 
Gambar 2 Rasio utang terhadap ekuitas Perum Perindo tahun 2013 – 2017 
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Gambar 2 menunjukkan rasio utang terhadap ekuitas pada tahun 2013-

2017 mengalami fluktuasi. Perum Perikanan Indonesia merupakan perusahaan 

tertutup dengan 100% modal dimiliki oleh Negara. Struktur ekuitas atau modal 

sendiri Perum Perindo terdiri dari modal awal, Penyertaan Modal Negara (PMN), 

Penyertaan Modal Pemerintah dan saldo laba tahun lalu. Kementerian Keuangan 

menginjeksi PMN tahun 2015 sebesar Rp 300 miliar dengan harapan Perum 

Perindo mampu memperbaiki struktur modal dan meningkatkan kapasitas usaha 

BUMN tersebut. Perum Perindo menunjukkan hasil injeksi PMN telah mampu 

meningkatkan leverage dengan rasio DER yang meningkat dari 0,15 pada tahun 

2015 menjadi 1,01 pada tahun 2017.  

Tren peningkatan utang perlu diwaspadai oleh Perum Perindo. Dikutip 

dari siaran pers PT Pemeringkat Efek Indonesia tanggal 8 Juni 2018 menunjukkan 

terjadi penurunan laba yang signifikan dari tahun 2016 sebesar Rp 22,2 miliar 

menjadi Rp 7,9 miliar pada tahun 2017. Kontraksi laba tersebut terjadi saat 

perusahaan terus meningkatkan utang atau pendanaan eksternal. Peningkatan nilai 

DER Perum Perindo menunjukkan peningkatan ekuitas sekaligus utangnya. 

Struktur modal Perum Perikanan Indonesia selama lima tahun terakhir 

menunjukkan tren peningkatan penggunaan dana eksternal. Sumber eksternal 

adalah dana yang berasal dari kreditur atau pemilik modal dalam bentuk utang, 

injeksi modal maupun saham (Riyanto 1991). Meningkatnya pendanaan eksternal 

Perum Perindo terlihat pada Tabel 1.  

 

Tabel 1 Pendanaan eksternal Perum Perindo sampai dengan Desember 2017 

Sumber Nilai  

(Rp 

miliar) 

Jangka Waktu Peruntukan 

MTN I Tahun 

2017 Seri A 

100 3 tahun 

 (2017-2020) 

Modal kerja dan/atau 

investasi dan/atau 

refinancing utang Perseroan 

MTN II Tahun 

2017 Seri B 

100 3 tahun  

(2017-2020) 

Modal kerja dan/atau 

investasi dan/atau 

refinancing utang Perseroan 

BTN Syariah 24 1 tahun  

(sd Oktober 

2018) 

Modal kerja perdagangan 

produk perikanan 

BNI 19.97 1 tahun  

(sd Juli 2017) 

Modal kerja dan/atau 

investasi pengembangan 

usaha 

BNI 26.8 1 tahun  

(sd Juli 2017) 

Modal kerja perdagangan 

produk perikanan 

Sumber : Laporan Keuangan Perum Perindo Tahun 2017 

  

Langkah korporasi yang signifikan dalam mengakses pendanaaan 

eksternal ditunjukkan dengan penerbitan surat utang jangka menengah atau 

medium term notes (MTN) I Perum Perikanan Indonesia Tahun 2017. MTN adalah 



6 

 

surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan dan memiliki jangka waktu satu 

sampai dengan lima tahun serta terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia. 

MTN yang telah diterbitkan oleh Perum Perindo yaitu sebesar 

Rp200.000.000.000,- yang diterbitkan dalam dua seri yaitu seri A (Agustus 2017) 

dan seri B (Desember 2017). Berdasarkan siaran pers dari PT Pemeringkat Efek 

Indonesia (PEFINDO) tahun 2017, Perum Perikanan Indonesia mendapatkan 

rating atau peringkat atas MTN I 2017 dan peringkat atas perusahaan dari PT 

Pemeringkat Efek Indonesia yaitu BBB+ (peringkat relatif kuat dan di atas rata-

rata kategori yang bersangkutan). Peringkat akan dinaikkan jika Perum Perindo 

dapat memperkuat profil bisnis dari pengembangan bisnisnya, terutama yang 

berasal dari penangkapan ikandengan tetap meningkatkan leverage keuangannya 

secara berkelanjutan. Sebaliknya, peringkat akan diturunkan jika Perum Perindo 

menambah utang dengan jumlah yang lebih besar dari pada yang diproyeksikan 

tanpa diimbangi dengan peningkatan kinerja bisnis. 

Proporsi ekuitas dan utang dalam struktur modal menentukan nilai 

perusahaan. Pada Perum Perikanan Indonesia, nilai perusahaan diukur dengan nilai 

return on equity (ROE) sesuai indikator penilaian kinerja keuangan dalam 

Keputusan Menteri BUMN No : KEP-100/MBU/2002 tentang penilaian Tingkat 

Kesehatan Badan Usaha Milik Negara (Iswahyudi, Dwiatmanto, Azizah, 2016). 

Selain itu, batasan struktur modal atau komposisi ekuitas dengan utang menjadi 

salah satu persyaratan yang ditetapkan investor dan kreditur. Struktur modal 

menjadi hal yang penting untuk diperhatikan oleh manajemen Perum Perikanan 

Indonesia karena menjadi indikator yang dipantau oleh shareholder (diwakili oleh 

Kementerian BUMN), kreditur dan investor. Menurut Doyle, laba operasi atau 

operating margin sebagai salah satu pemicu nilai keuangan (financial value 

drivers) yang berdampak pada shareholder value. 

Setelah menentukan target struktur modal yang mampu mengoptimalkan 

Return on Equity, kemudian perlu diidentifikasi strategi pendanaan berdasarkan 

modal internal dan eksternal yang dimiliki perusahaan. Strategi pendanaan tersebut 

mencakup jenis dan sumber pendanaan serta alokasinya ke berbagai lini kegiatan 

bisnis dalam usaha perikanan tangkap. Pengembangan usaha perikanan tangkap 

tidak terlepas dari pengaruh faktor internal dan eksternal khususnya yang terkait 

dengan pendanaan usaha. Contoh faktor internal seperti bentuk usaha Perusahaan 

Umum (Perum) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 

tentang Perum Perikanan Indonesia yang tidak memungkinkan upaya penawaran 

publik atau initial public offering (IPO). Contoh faktor eksternal seperti dukungan 

kebijakan pemerintah dan tantangan faktor alam pada usaha perikanan tangkap.  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

pertanyaan penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana posisi usaha perikanan tangkap di Perum Perikanan Indonesia 

dibandingkan dengan bisnis budidaya dan jasa pelabuhan perikanan pada tahun 

2017? 

2. Bagaimana alternatif kombinasi ekuitas dan utang yang mampu 

mengoptimalkan return on equity (ROE) Perum Perikanan Indonesia? 

3. Bagaimana strategi alternatif pendanaan usaha perikanan tangkap di Perum 

Perikanan Indonesia yang mempertimbangkan faktor internal dan eksternal? 
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Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengidentifikasi portofolio bisnis perikanan (usaha perikanan tangkap, usaha 

perikanan budidaya dan usaha jasa pelabuhan perikanan); 

2. Menentukan alternatif struktur modal yang dapat memaksimalkan nilai Return 

on Equity (ROE);  

3. Merumuskan strategi pendanaan usaha perikanan tangkap berdasarkan faktor-

faktor internal dan eksternalnya. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi antara 

lain :  

1. Bagi manajemen perusahaan yaitu sebagai informasi dalam pengambilan 

keputusan evaluasi penentuan fokus bidang usaha berdasarkan pangsa pasar 

dan pertumbuhan pasar, batasan struktur modal dan strategi alternatif 

pendanaan usaha perikanan tangkap (sumber pendanaan, jenis pendanaan dan 

alokasi pada lini-lini kegiatan usaha perikanan tangkap. 

2. Bagi stakeholders yaitu menjadi bahan evaluasi bagi pemilik modal 

(shareholder) dan informasi bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan 

atau penugasan kepada BUMN sektor perikanan. 

3. Bagi akademisi yaitu sebagai referensi kajian dan penelitian lanjutan di bidang 

Manajemen Bisnis terkait portofolio bisnis, struktur modal dan strategi 

pendanaan usaha perikanan tangkap yang mempertimbangkan faktor internal 

dan eksternal.  

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun ruang lingkup dan batasan dalam penelitian ini mencakup hal-hal sebagai 

berikut :  

1. Penelitian dilakukan di Perum Perikanan Indonesia yang merupakan Badan 

Usaha Milik Negara dengan kepemilikan modal 100% oleh pemerintah dengan 

fungsi utama untuk pelayanan umum di bidang perikanan. 

2. Penelitian dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan Perusahaan 

Umum (Perum) Perikanan Indonesia periode tahun 2013-2017 yang telah 

diaudit; 

3. Analisis kinerja keuangan diukur dengan indikator rasio profitabilitas, rasio 

likuiditas dan rasio solvabilitas atau leverage sebagai gambaran kondisi 

kesehatan perusahaan dari segi finansial; 

4. Analisis portofolio dilakukan pada tingkat perusahaan untuk memetakan posisi 

usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya dan jasa pelabuhan perikanan. 

Dilakukan dengan membandingkan penjualan kompetitor utama pada setiap 

segmen usaha selama dua tahun terakhir yaitu 2017 dan 2016; 
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5. Analisis struktur modal dilakukan pada tingkat perusahaan dengan menyusun 

simulasi alternatif kombinasi ekuitas dan utang dibandingkan dengan kondisi 

tahun 2017 menggunakan asumsi-asumsi tertentu;   

6. Faktor internal dan eksternal yang diidentifikasi dalam penelitian ini digunakan 

untuk merumuskan strategi pendanaan usaha perikanan tangkap. 

 

 

2  TINJAUAN PUSTAKA  
 

 

Usaha Perikanan Tangkap  

 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan 

Petambak definisi usaha penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan 

di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang 

mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang 

menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, 

menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya. Usaha perikanan adalah 

kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi 

praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.  

Sarana penangkapan ikan paling sedikit meliputi : 1) kapal penangkap ikan 

yang laik laut, laik tangkap ikan, dan laik simpan ikan;  2) alat penangkapan ikan 

dan alat bantu penangkapan Ikan; 3) bahan bakar minyak dan sumber energi 

lainnya; 4) air bersih dan es. Usaha penangkapan ikan yang dilaksanakan oleh 

nelayan telah didukung oleh Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan 

kewenangannya dapat bekerjasama menyediakan sarana usaha perikanan. 

Pemerintah pusat dan daerah dapat mendukung dua hal penting yaitu memberikan 

subsidi bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, air bersih dan es kepada 

nelayan. Kedua yaitu menyediakan prasarana usaha perikanan yaitu penangkapan, 

pengolahan dan pemasaran. Prasarana pengolahan dan pemasaran meliputi : 1) 

tempat pengolahan ikan; 2) tempat penjualan hasil perikanan; 3) jalan distribusi; 4) 

dan instalasi penanganan limbah.  Memberikan kemudahan untuk nelayan minimal 

melalui penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan dan pengendalian harga 

sarana usaha perikanan. Sarana penangkapan ikan paling sedikit meliputi : 1)  kapal 

penangkap ikan yang laik laut, 2) alat penangkapan ikan dan alat bantu 

penangkapan ikan; 3) bahan bakar minyak dan sumber energy lainnya; 4) dan air 

bersih dan es.  

Keberhasilan usaha perikanan tidak hanya ditentukan oleh tiga subsistem 

utamanya yaitu produksi, pasca panen (penanganan dan pengolahan) dan 

pemasaran. Keberhasilan tersebut perlu didukung subsisten penunjangnya yang 

meliputi prasarana dan sarana, finansial (keuangan), sumberdaya manusia dan 

iptek, serta hukum dan kelembagaan. Pekerjaan nelayan adalah memburu ikan yang 

hasilnya tidak dapat dipastikan volume dan jenisnya sehingga bersifat spekulatif. 

Masalah risiko dan ketidakpastian hasil tangkapan nelayan terjadi karena laut 

adalah wilayah yang dianggap bebas untuk dieksploitasi. Individu yang memiliki 

akses terbaik dengan modal dan teknologi cenderung memperoleh manfaat 

terbanyak dari wilayah penangkapan tertentu (Mulyadi 2005).  
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