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Wilayah Negara Republik Indonesia sebagian besar (75%) adal.ah berupa 
perairan dan Zone Ekonomi Ekslusif Indonesia mengandung sumber daya ikan yang 
sangat potensial dan penting arti dan peranannya, untuk itu pemanfaatannya hams 
diupayakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan rnasyarakat. 
Pemanfaataan sumber daya ikan di laut dapat dioptimalkan melalui peningkatan 
usaha penangkapan ikan yang berwawasan lingkungan, dengan  eng gem bang an usaha 
yang diarahkan pada kegiatan perikanan pantai, perikanan lepas pantai dan perikanan 
samudera. Dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut dilakukan dengan 
memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatan, dengan 
mengutamakan kesejateraan para pelaku usaha perikanan dalam ha1 ini para nelayan 
dan petani ikan, dan terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. 

Dengan diterapkannya otonomi daerah, DKI Jakarta mempunyai luas 
pengelolaan lautnya sebesar 6.997,6 Km2, yang memiliki potensi lenstari laut Jakarta 
sebesar 35.000 ton per tahun, dan pada saat ini baru dimanfaatkan sebesar 25%. 
(Dinas Perikanan DKI Jakarta, 2000). Dengan penambahan kewenangan dalam 
penselolaan sumber daya kelautan, maka potensi yang dimiliki perlu dioptimalkan 
dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta. Disamping 
perairan DKI Jakarta, para nelayan dapat juga memanfaatkan potensi sumber daya 
laut diwilayah lainnya di perairan Nusantara sampai dengan di Zone Ekonomi 
Eksklusif Indonesia. Dengan demikian dalam pengembangannya para nelayan tidak 
hanya terbatas beroperasi pada perairan Jakarta, dan pelabuhan DKI Jakarta menjadi 
"fishing base" pangkalan pelabuhan . 

Pada saat ini permintaan ikan..penduduk DKI Jakarta cukup tinggi, 
kebutuhan ikan DKI Jakarta selain untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk 
D , U  Jakarta juga untuk memenuhi permintaan ekspor. Besarnya parmintaan ikan 
masyarakat DKI Jakarta belum dapat dipenuhi seluruhnya oleh produksi lokal, 
sehingga kekurangan ikan masih banyak didatangkan dari luar daerah. Pada.tahun 
1999 produksi ikan DKI Jakarta sebesar 95.710.070 kg terdiri dari 98,86 % hasil 
tangkapan ikan di laut dan 1,04 % hasil dari budidaya air tawar. Kontribusi produksi 
lokal terhadap seluruh kebutuhan ikan DKI Jakarta barn mencapai 39,47 % dan 
selebihnya masih dimanfaatkan oleh para nelayan dari luar DKI Jakarta. (Dinas 
Perikanan DKI Jakarta, 1999). 

Melihat potensi dan sumberdaya yang dimiliki, maka Pemerintah DKI Jakarta 
perlu mempertimbangkan pemanfaatan potensi laut yang ada. Sebagai gambaran 
pada tahun 2000 masyarakat Jakarta yang bekerja sebagai nelayan berjumlah 21.012 
Kepala keluarga berdomisili di beberapa tempat pesisir Jakarta Utara, dengan armada 
penangkapan sebesar 11.174 unit (Dinas Perikanan DKI Jakarta, 2000). Armada 
perikanan di DIU Jakarta sebesar 60,77 % adalah armada perikanan tradisional dan 
kecil dengan menggunakan pengerak layar dan motor tempel, sehingga jangkauan 



operasi penangkapannya terbatas. Hal ini kurang mendukung untuk peningkatan 
produksi perikanan DKI Jakarta, sehingga keadaan kondisi sosial ekonomi para 
nelayan tradisional di DKI Jakarta tertinggal bila dibandingkan dengan kondisi 
masyarakat DKI  Jakarta lainnya. Banyak faktor yang menyebabkan kondisi para. 
nelayan tersebct tertinggal dari masyarakat Jakarta lainnyal Berkaitan dengan 
masalah tersebut, dan dari hasil analisis kondisi yang ada, maka diperoleh suatu 
strategi pengembangan usaha penangkapan ikan di DKI Jakarta. 

Kondisi unit penangkapan yang ada di DKI Jakarta didominasi oleh armada 
perikanan antara 5 sampai dengan 30 GT, dengan variasi alat-alat tangkap yang 
digolongkan dalam 10 jenis alat tangkap yaitu : Bubu, Bagan, Sero, Jaring Udang, 
Jaring rampus, Gillnet, Payang, Muro h i  dan Pancing. Dan hasil analisa aspek 
teknis dan aspek ekonomis, diperoleh 5 jenis alat tangkap yang paling dominan 
secara berurutan adalah alat tangkap Payang, Gillnet, Muro h i ,  Pancing dan Jaring 
rampus. 

Untuk mengidentifikasi kondisi usaha penangkapan ikan di DKI Jakarta 
digunakan analisa SWOT . dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang 
menggambarkan kekuatan; kelemahan, kesempatan dan ancaman dalam kegiatan 
usaha penangkapan. Sebagai faktor kekuatan adalah tersedianya sarana dan prasarana 
penangkapan ikan, adanya nelayan dan segala aktifitasnya, serta adanya dukungan 
dari pihak pemerintah dalam kegiatan usaha penangkapan ikan. Sedangkan yang 
menjadi faktor kelemahan adalah terbatasnya kualitas sumber daya manusia (para 
nelayan) dalam kegiatan menejemen usaha dan kesempatan pengembangan diri, serta 
modal usaha yang terbatas. Kemudian yang menjadi faktor Peluang adalah masih 
terbukanya pasar, dan potensi sumberdaya yang masih cukup besar. Sedangkan yang 
menjadi ancaman adalah adanya persaingan dalam operasi penangkapan ikan, dalam 
ha1 ini dituntut adanya penerapan teknologi dan alat tangkap yang efektif dan efisien. 
Hasil identifikasi dari analisis SWOT dijadikan sebagai dasar untuk membuat hierarki 
utama, yang kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan AHP (Analitical 
Hieraki Proces). Hasil analisis AHP (Analitical Hieraki Proces) diperoleh 7 
alternatif strategi pengembangan dengan prioritas pertama adalah Peningkatan 
sa l rna  dan prasarana pelabuhan dengan bobot 0,292, kedua Peningkatan 
pembinaan snmber daya manusia/nelaym dengan bobot 0,237, ketiga 
Peningltatan ltualitas unit penangkapan ikan dengan bobot 0,141, keempat 
Peningkatan sum be^. permodalan usaha dengan bobot 0,119, kelima Penertiban 
pe!aksmaaa lelang iknn dengan bobot 0,117, keenam Pembinaan kemitraan 
usaha dengan bobot 0,043 dan kedelapan dengan bobot 0,050 Penerapan PMMT 
(Program Menejemen Mutu Terpadu). Hierarki Utama terdapat pada Gambar 14 
halaman 109. 

Dari Hierarki Utama, selanjutnya dipilih 5 alternatif strategi yaitu 
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelabukan, Peningkatan Pembinaan Sumberdaya 
manusia, Peningkatan Kualitas Unit Penangkapan Ikan, Peningkatan Sumber 
Permodalan Usaha dan Penertiban Pelaksanaan Lelang ikan yang diturunkan menjadi 
hierarki kedua dengan strategi pengembangan sebagai berikut : 



a. Peningkatan sarana pelabuhan perikanan altematif strateginya : 
1 )  Penyediaan kebutuhan operasi penangkapan ikan, nilai bobot 0,577 
2) Peningkatan pelaksanaan bongkar muat ikan, nilai bobot 0,275 
3) Peningkatan pelayanan distribusi dan informasi, nilai bobot 0,148 
Strategi pengembangan tersebut diatas selanjutnya dituangkan dalam beberapa 
kegiatan sebagai berikut : Peningkatan menejemen pelabuhan, Peningkatan 
Tempat Pendaratan Ikan, Peningkatan kolam pelabuhan dan tambat kapal, 
Peningkatan tempat pelelangan ikan, Penyediaan peralatan untuk lelang ikan, 
Penyediaan sarana air bersih, bahan bakar dan es, Penyediaan sarana dan 
prasarana pengolahan ikan, pemasaran dan distribusi, Penyediaan sistim 
informasi .perikanan dan penyediaan kebutuhan peralatan untuk operasi 
penangkapan ikan. 

b. Peningkatan pembinaan sumber daya manusiahelayan melalui : 
1) Penataan materi pembinaan, nilai bobot 0,427 
2) Penataan metode pembinaan, nilai bobot 0,396 
3)  Penyediaan penyuluh perikanan yang berkualitas, nilai bobot 0,177 
Strategi pengembangan tersebut diatas selanjutnya dituangkan dalam beberapa 
kegiatan sebagai berikut : Pembinaan teknis penangkapan ikan, Pembinaan 
teknis pembuatan dan perawatan kapal, Pembinaan teknis pembuatan dan 
perawatan alat tangkap ikan, Pembinaan perbaikan dan perawatan mesin kapal, 
Pembinaan penanganan hasil tangkapan, Pembinaan penginderaan jarak jauh, 
Pembinaan analisa usaha, Pembinaan menejemen usaha, Pembinaan pemasaran, 
Pembinaan PMMT dan Pembinaan kernitrain. 

c. Peningkatan kualitas unit penangkapan ikan melalui : 
1) Penyediaan bantuan paket unit penangkapan, nilai bobot 0,392 
2) Pembinaan mutu, nilai bobot 0.38 
3)Penggunaan alat tangkap yang tepat, nilai bobot 0,370 
Strategi pengembangan tersebut diatas selanjutnya dituangkan dalam beberapa 

kegiatan sebagai berikut : Pengenalan jenis dan pemanfaatan alat tangkap ikan, 
Pembinaan teknik pembuatan dan operasi penangkapan ikan, Pembinaan sistim 
penginderaan jarak jauh, dan pembinaan navigasi dan teknologi penangkapan 
ikan. 

d. Penyediaan sumber permodalan usaha melalui : 
1) Paket bantuan dari pemerintah, nilai bobot 0,403 
2) Kredit usaha kecil perbangkan, nilai bobot 0,322 
3) Kemitraan usaha nilai bobot 0,190 
4) Pembinaan menejemen usaha, nilai bobot 0,085. 

, Strategi pengembangan teeebut diatas selanjutnya dituangkan dalsm beberapa 
kegiatan sebagai berikut : Pembinaan menejemen keuangan, Pengenalan sistim 
perbangkan, Pembinaan Kemitraan dan permodalan usaha, Pembinaan 
perkoperasian dan pemanfaatan sistim informasi usaha perikanan. 



kegiatan sebagai berikut : Peningkatan kegiatan pengawasan kapal ikan 
(WASKI), Pembinaan pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan, 
Pelaksanaan penertiban lelang ikan, Pembinaan dan penertiban jalur penangkapan 
ikan, Pembinaan pemasaran, pembinaan kelompok dan kelembagaan. 

Dari hasil analisa AHP tersebut diatas disimpulkan bahwa strategi 
peningkatan usaha penangkapan ikan di DIU jakartamaka dipengaruhi oleh beberapa 
faktor yaitu ; Sarana dan prasarana penangkapan ikan, Sumber daya manusia, Modal 
usaha, Pemasaranlharga jual dan Teknologi penangkapan ikan. Sedangkan strategi 
untuk pengembangan usha penangkapan ikan adalah melalui Peningkatan sarana dan 
prasarana pelabuhan, Peningkatan sumberdaya manusia, Peningkatan kualitas unit 
penangkapan ikan, Penyediaan sumber permodalan usaha, penertiban pelaksanaan 
lelang ikan penerapan PMMT dan Pembinaan kemitraan. 

Kata kunci : Usaha Penangkapan ikan, DKI Jakarta, Efektifitas dan efisiensi 
produksi, Produktifitas, Sarana dan Prasarana Penangkapan ikan, 
Pelaku usaha penangkapan, Strategi Peningkatan Usaha, SWOT, 
Analitical Hierarchy Process. 




