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1    PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Biak Numfor merupakan salah satu kabupaten kepulauan di Provinsi Papua, 

dengan luas daratan mencapai 3 130 km2 dan luas lautan 18 442 km2 sehingga 

tidak dapat dipungkiri bahwa kabupaten ini memiliki potensi sektor kelautan dan 

perikanan yang cukup besar. Wilayah perairan kabupaten ini termasuk dalam 

lokasi Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 717, yang memiliki potensi lestari 

(maximum sustainable yield) mencapai 603 688 ton/tahun, dimana tingkat 

pemanfaatannya hanya sebesar 336 618 ton/tahun (55.76% dari potensi lestari). 

Potensi tersebut didukung oleh ekosistem perairan, yaitu berupa 9 711.88 Ha 

mangrove, 2 048.66 Ha lamun, dan 16 404 Ha terumbu karang (KKP 2016a). 

Menurut Adam dan Surya (2013) potensi sektor kelautan dan perikanan harus 

dikelola dengan hati-hati karena sangat tergantung pada ekosistem yang berada di 

wilayah hulu dan pola pemungutan sumber daya oleh manusia. 

Dari potensi yang ada, sektor kelautan dan perikanan hanya berkontribusi 

19.54% dari total PDRB daerah. Total produksi ikan laut tahun 2017 mencapai 81 

175 ton yang terdiri dari 18 150 ton ikan pelagis besar, 20 095 ton ikan pelagis 

kecil, 26 965 ton ikan dimersal, 11 465 ton perikanan darat, dan 3 500 ton hasil 

budidaya rumput laut. Beberapa jenis ikan laut dan produksinya dari hasil 

tangkapan tradisional antara lain ikan tuna (madidihang) dengan jumlah produksi 

sebanyak 2 813.85 ton, ikan tenggiri 202.25 ton, cakalang 53.50 ton, cumi-cumi            

1 021 ton. Adapun produksi dari jenis ikan lainnya yang hidup di dasar laut antara 

lain kerapu sebanyak 1 021 ton, dan teripang 1.44 ton. Dengan jumlah produksi 

ikan yang melimpah di perairan Kab. Biak Numfor, beberapa jenis hasil laut 

sudah diekspor ke luar daerah. Diantaranya adalah lobster air laut (jenis batik, 

hijau bambu, dan lain-lain) ke daerah Bali, ikan kerapu hidup ke Jakarta, ikan hias 

clown fish dan lettersix, juga hasil laut lainnya seperti sirip hiu dan teripang (DP 

Kab. Biak Numfor 2018). 

Dalam rangka mendorong pengembangan sektor kelautan dan perikanan di 

Kabupaten Biak Numfor, pada tahun 2016 Kementerian Kelautan dan Perikanan 

(KKP) melakukan inisiasi dan fasilitasi pembangunan Sentra Kelautan dan 

Perikanan Terpadu (SKPT), yang dipusatkan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) 

Fandoi, Distrik Biak Kota. SKPT merupakan konsep pembangunan kelautan dan 

perikanan berbasis wilayah dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan 

dengan prinsip integrasi, efisiensi, kualitas dan akselerasi tinggi. SKPT 

didefinisikan sebagai pusat bisnis kelautan dan perikanan terpadu mulai dari hulu 

hingga hilir berbasis kawasan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sentra 

Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan 

Tahun 2016 maka terdapat 20 lokasi SKPT di seluruh Indonesia, salah satunya di 

Kabupaten Biak Numfor. 

Dilihat dari  nilai strategis, pembangunan SKPT Biak akan menciptakan 

peluang usaha baru bagi calon wirausaha dan pengembagan usaha bagi wirausaha 

yang telah bergerak di sektor kelautan dan perikanan. SKPT Biak ini dipandang 

memiliki nilai strategis berdasarkan potensi SDA yang dimilikinya. Sebagaimana 
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amanat UUD 1945, maka potensi SDA tersebut dipergunakan untuk kesejahteraan 

masyarakat. Dengan pembangunan SKPT ini diharapkan adanya peningkatan 

penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan SDA yang bertanggung jawab, perluasan 

kesempatan berusaha bagi semua insan kelautan dan perikanan, sehingga nantinya 

akan mendorong peningkatan PDRB khususnya di Kabupaten Biak Numfor.  

Daerah perbatasan (remote area) selama ini dipandang sebagai daerah yang 

sulit untuk dikembangkan meskipun memiliki potensi yang besar. Namun 

demikian, pembangunan SKPT Biak diharapkan mampu menjadi prime mover 

(penggerak) pembangunan sektor kelautan dan perikanan agar daerah tersebut 

dapat berkembang menjadi daerah mandiri dan mampu menghasilkan pendapatan 

daerah untuk memajukan daerah serta mensejahterakan masyarakatnya. Konsep 

pengembangan usaha perikanan yang akan dilakukan di kawasan SKPT ini yaitu 

memadukan dan mengintegrasikan usaha penangkapan ikan dengan usaha 

pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.  

Berbagai kegiatan dan fasilitas yang telah dibangun di PPI Fandoi sebagai 

kawasan inti SKPT, antara lain : gudang beku terintegrasi dengan unit pengolahan 

ikan, pasar ikan, fasilitas pendaratan ikan, dermaga, Solar Packed Dealer Nelayan 

(SPDN), dan fasilitas umum (jalan, intalasi listrik, instalasi air bersih, IPAL 

kawasan, drainase, dan sebagainya). Untuk menjaga mutu hasil tangkapan, 

Pemerintah juga memberikan bantuan berupa chest freezer, coolbox, ice flake 

machine, dan kendaraan roda 6 berpendingin sebagai sarana untuk mewujudkan 

berjalannya sistem rantai dingin yang baik. Infrastruktur pendukung lainnya yaitu 

tersedianya bandara Frans Kaisepo, pelabuhan umum, surplus kapasitas listrik 

kabupaten sekitar 2.5 MW, dan ketersediaan air bersih melalui PDAM. 

Saat ini kawasan SKPT Biak belum beroperasi secara menyeluruh karena 

beberapa kendala, antara lain proses pembangunan belum selesai, belum 

dilakukan penetapan lembaga pengelola kawasan SKPT, operator yang kurang 

profesional dan kekurangan modal, mesin dan peralatan rusak, dan beberapa 

fasilitas yang tidak berfungsi dengan optimal, serta belum adanya model dan 

strategi pengelolaan SKPT Biak. Untuk mempersiapkan pengelolaan kawasan 

SKPT Biak secara terintegrasi dan optimal maka diperlukan model dan strategi 

pengelolaan SKPT Biak yang disusun berdasarkan rencana pembangunan SKPT 

Biak, tujuan pembangunan, serta masukan dari para pakar. Oleh karena itu, 

penelitian ini dilakukan untuk menyusun prototipe model pengelolaan SKPT dan 

menentukan alternatif strategi yang dapat dilakukan untuk mengelola kawasan 

SKPT Biak secara optimal sehingga tujuan pembangunan SKPT Biak dapat 

segera terwujud.  

 

 

Perumusan Masalah 

Pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Biak Numfor masih jauh 

dari optimal. Dengan luas perairan enam kali lipat dari luas daratannya, sektor 

kelautan dan perikanan di kabupaten ini hanya memiliki kontribusi 19.54% 

terhadap PDRB Kabupaten Biak Numfor tahun 2015. Kontribusi PDRB tersebut 

seharusnya dapat ditingkatkan lagi mengingat tingkat pemanfaatan sumber daya 

kelautan dan perikanan masih 55.76% dari potensi lestari. Selain itu, jumlah 

pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan Biak Numfor juga relatif kecil. 
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Dengan jumlah penduduk mencapai 140 631 jiwa, pelaku usaha kelautan dan 

perikanan di Biak Numfor hanya terdiri dari 4 614 Rumah Tangga Perikanan 

(RTP) nelayan, 305 orang pembudidaya yang tergabung dalam 29 kelompok, serta 

227 orang pengolah hasil perikanan yang tergabung dalam 20 kelompok. Hal ini 

terjadi karena beberapa hal, antara lain : budaya nelayan yang hanya menangkap 

ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak ada jaminan pasar terhadap 

hasil tangkapan, keterbatasan armada dan alat penangkapan ikan, serta 

infrastruktur yang belum memadai seperti : pelabuhan/dermaga perikanan, pabrik 

es, cold storage, dan transportasi. 

Untuk mengatasi beberapa kendala di atas, Pemerintah melakukan inisiasi 

pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Biak dalam rangka 

mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan Biak Numfor 

melalui pengelolaan usaha kelautan dan perikanan secara terpadu dan 

berkesinambungan. Pembangunan SKPT ini sendiri dilakukan berdasarkan hasil 

kajian dan penyusunan Masterplan dan Bisnis Plan Pembangunan Sentra Kelautan 

dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2016 dan 

telah direviu kembali tahun 2017 karena terdapat perubahan lokasi kawasan inti 

SKPT. Akan tetapi dalam masterplan dan business plan tersebut belum memuat 

terkait model dan strategi pengelolaan SKPT Biak jika seluruh kegiatan yang 

direncanakan dalam dokumen tersebut telah selesai dilakukan. Penelitian ini juga 

dilakukan untuk menindaklanjuti penelitian dari Koeshendrajana et al. (2018) 

yang menyebutkan bahwa tingkat keberhasilan SKPT Biak jika 

diserahkan/dikelola oleh Pusat (UPT KKP) adalah lebih tinggi dibandingkan 

dengan  diserahkan/dikelola oleh Pemprov Papua atau Pemkab Biak Numfor. 

Untuk mempersiapkan rencana operasionalisasi SKPT Biak secara terintegrasi 

dan optimal dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan pembangunan SKPT 

Biak, maka model dan strategi pengelolaan SKPT Biak harus segera disusun. 

Terkait dengan hal tersebut, maka diperlukan penelitian untuk menyusun model 

dan strategi pengelolaan SKPT Biak dimaksud, sehingga perumusan masalah pada 

penelitian ini akan difokuskan pada : 

1. Bagaimana bentuk model pengelolaan SKPT Biak ? 

2. Apa saja faktor-faktor internal dan eksternal yang harus dipertimbangkan 

dalam pengelolaan SKPT Biak ? 

3. Apa saja alternatif dan prioritas strategi pengelolaan yang dapat diterapkan 

untuk mengelola SKPT Biak ? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian Perumusan Model dan Strategi Pengelolaan Sentra 

Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Biak di Kabupaten Biak Numfor, Papua 

meliputi : 

1. Menyusun model pengelolaan SKPT Biak 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi 

pengelolaan SKPT Biak 

3. Merumuskan alternatif dan prioritas strategi pengelolaan yang dapat 

diterapkan untuk mengelola SKPT Biak 
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Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada : 

1. Peneliti 

Bagi penyusun, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk 

mengimplementasi ilmu-ilmu yang diperoleh selama belajar di Sekolah 

Bisnis Intitut Pertanian Bogor (SB-IPB). Selain itu, dari penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan referensi dan acuan terhadap penelitian-penelitian 

selanjutnya dengan tema dan pokok bahasan yang sama atau mirip. 

2. Investor dan Perusahaan Perikanan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan 

calon investor untuk mengelola unit usaha SKPT Biak dan sekaligus sebagai 

strategi awal pengelolaan usaha perikanan terpadu. Selain itu, hasil penelitian 

ini diharapkan dapat diterapkan oleh pengusaha yang akan membuka usaha 

baru dalam daerah yang memiliki karakter sama dengan Biak Numfor, 

terutama di wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. 

3. Pemerintah 

Bagi Pemerintah Pusat khususnya KKP diharapkan dapat menjadikan 

penelitian ini sebagai referensi dalam penentuan kebijakan dan program 

pengembangan SKPT di Indonesia ke depan, khususnya di Kabupaten Biak 

Numfor dan daerah lain di wilayah Papua. Selanjutnya penelitian ini juga 

dapat dijadikan referensi Pemerintah Daerah (Pemkab Biak Numfor) dalam 

menentukan kebijakan pengembangan sektor kelautan dan perikanan di 

wilayahnya sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Biak Numfor. Disamping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat 

bermanfaat bagi lembaga pengelola SKPT Biak sebagai referensi model 

pengelolaan SKPT dan strategi untuk mencapai tujuan SKPT Biak. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Mengacu pada tujuan penelitian, maka ruang lingkup penelitian ini akan 

dibatasi pada penelitian ini diasumsikan bahwa : 

1. Seluruh kegiatan pembangunan SKPT Biak sudah selesai dilakukan, sehingga 

faktor-faktor yang menjadi kendala/hambatan dalam proses pembangunan 

tidak diperhitungkan. 

2. Semua fasilitas usaha dan fasilitas pendukung dapat berfungsi dengan baik 

sehingga semua kegiatan bisnis perikanan dapat berjalan secara terintegrasi 

dan berkesinambungan. 

3. Lembaga pengelola telah ditetapkan, yaitu dalam bentuk Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) KKP yang bernama Unit Pengelola SKPT Biak. Meskipun Unit 

Pengelola SKPT Biak adalah UPT KKP, akan tetapi dalam penelitian ini 

KKP dianggap sebagai instansi eksternal atau bukan bagian dari Unit 

Pengelola SKPT Biak. 

 

 

 

 




