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ABSTRACT 

MICHEL SIPAHELUT, Analysis of Empowerment Fisherman Community 
in Tobelo, North Halmahera Regency, North Maluku Province. Supervised 
by BUDY WIRYAWAN and TRI WIJI NURANI 

The objectives this research were : (1) to assess the implication PEMP program on 
the performance of technology, social, economic and institutional development of 
coastal communities, (2) to determine the improvement strategy of empowerment 
of coastal communities in research sites, (3) to provide improvement strategy for  
coastal communities in research sites. Research was using survey method, with 
research subjects were 30 samples of coastal communities in Tobelo, five samples 
LEPP-M3 and five samples of Marine and Fishery Department of North 
Halmahera Regency. Result of this research showed that, implementation PEMP 
program has triggered changes in social-cultural, technological, economic and 
institutional development of coastal communities in North Halmahera Regency. 
Results of internal and external evaluation showed that: (1) their strengths were: 
availability labor, productive age, adecuate level of education dan strongh 
motivation; (2) their opportunities were: potential of fish resources, employment 
opportunities in the field of fisheries, cooperatives LEPP-M3 and local 
government support; (3) their weakness were: lack of technological, lack of 
capital, limited market access, and limited support facilities fishing effort; dan (4) 
their theats were: low fish prices, high fuel prices, bed weather or season causing 
them doesn’t operating; dan Illegal fishing. Priority alternative of empowerment 
for coastal community in North Halmahera Regency were: (1) development of 
capital access; (2) development of technology and scale fisheries; (3) development 
of market access; (4) capacity development of coastal community Institutional; (6) 
community base management of fisheries; (6) development of support facilities 
fishing effort; and development of fishes processing diversification. 
 
Keywords: coastal community, PEMP program, model of coastal communities 

empowerment in research sites. 

 



 

 
 

RINGKASAN 

MICHEL SIPAHELUT.  Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di 
Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara. 
Dibawah bimbingan BUDY WIRYAWAN dan TRI WIJI NURANI  

 
Kabupaten Halmahera Utara merupakan kabupaten kepulauan yang kaya 

akan sumberdaya perikanan dan kelautan. Sebagian besar penduduknya bermukim 
di wilayah pesisir dan kehidupannya tergantung dari sumberdaya perikanan. 
Realitanya, sebagian besar masyarakat pesisir masih hidup dibawah garis 
kemiskinan.  

Untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat pesisir, pemerintah telah 
melakukan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Salah satunya adalah 
program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang 
dikembangkan secara nasional. Program PEMP bertujuan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pendekatan ekonomi dan kelembagaan 
sosial. Program ini telah dimplementasikan di Kabupaten Halmahera Utara pada 
tahun 2004, 2006 hingga 2008. Setelah program ini berjalan beberapa tahun, 
tentunya perlu dievaluasi sejauhmana program ini dapat menjawab permasalahan 
masyarakat pesisir. Atas pemikirin tersebut, sangat menarik untuk mengkaji 
dampak program PEMP terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten 
Halmahera Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) menilai implikasi program 
PEMP terhadap keragaan sosial, ekonomi, teknologi dan kelembagaan masyarakat 
nelayan di lokasi penelitian; (2) merumuskan strategi perbaikan pemberdayaan 
masyarakat nelayan di lokasi penelitian; (3) menentukan prioritas strategi 
pemberdayaan masyarakat nelayan di lokasi penelitian. 

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan studi kasus. 
Subyek penelitian adalah 30 responden masyarakat pesisir di Kecamatan Tobelo, 
lima renponden Koperasi LEPP-M3 dan lima responden Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kabupaten Halmahera Utara. Metode analisis yang digunakan yaitu (1) 
analisis deskriptif, untuk menilai implikasi program PEMP terhadap keragaan 
sistem usaha perikanan di lokasi penelitian; (2) analisis SWOT, untuk 
merumuskan strategi perbaikan pemberdayaan masyarakat pesisir di lokasi 
penelitian; dan (3) AHP untuk menentukan strategi pemberdayaan masyarakat 
nelayan yang telah dirumuskan analisis SWOT di lokasi penelitian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program PEMP telah memicu 
perubahan sosial budaya, teknologi, ekonomi dan kelembagaan masyarakat pesisir 
Kabupaten Halmahera Utara. Perubahan penting pada aspek sosial budaya adalah  
menghidupkan kembali nilai-nilai lokal yaitu nilai kejujuran, keterbukaan, dan 
gotong royong yang diwujudkan dalam bentuk kelompok masyarakat pemanfaat 
(KMP), kelompok usaha bersama (KUB) dan koperasi LEPP-M3. Pembentukan 
kelembagaan tersebut diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat 
dalam berorganisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian 
terhadap pengembangan usaha mereka dan pegelolaan sumberdaya perikanan 
secara berkelanjutan.  

Aspek teknologi, program PEMP telah mendorong pengembangan teknologi 
usaha perikanan yaitu dari alat tangkap pancing ulur menjadi alat tangkap gillnet,  
motorisasi perahu (ketinting), pengembangan unit penangkapan pajeko (mini 



 

 

purse seine) serta pengembangan budidaya ikan. Implikasi pengembangan 
teknologi adalah perbaikan kapasitas kinerja operasional unit penangkapan ikan, 
meingkatkan daya jangkau melaut, menambah upaya penangkapan (jumlah trip) 
dan hasil tangkapan menjadi meningkat. 

Aspek ekonomi, program PEMP berdampak positif terhadap peningkatan 
pendapatan masyarakat pesisir. Pendapatan nelayan mengalami peningkatan 
signifikan antara 100-288%, pedagang ikan sebesar 42% dan pembudidaya ikan 
sebesar 18%. Sedangkan untuk peningkatan pendapatan pembudidaya ikan masih 
belum besar. Hal ini disebabkan usaha budidaya ikan masih dalam taraf merintis 
(ujicoba). Dampak lainnya, program PEMP telah mendorong mobilitas vertikal 
nelayan, yaitu dari status buruh menjadi nelayan pemilik unit penangkapan ikan 
(pengusaha) di Kabupaten Halmahera Utara. 

Aspek kelembagaan, Program PEMP telah mendorong aksi solidaritas dan 
kolektivitas masyarakat pesisir dengan terbentuknya Koperasi LEPP-M3 di 
kawasan pesisir. Lembaga ini mulai berkembang dan telah berjalan secara 
mandiri. Lembaga ini diharapkan menjadi motor pengerak peronominan 
dikawasan pesisir. Namun lembaga ini masih  terbatas perannya, yaitu baru dalam 
pengelolaan dana DEP dan belum berperan optimal dalam mengentaskan 
kemiskinan nelayan, seperti minimnya pendampingan dan pembinaan terhadap 
KMP dan KUB, belum bisa membuka akses pemasaran dan permodalan yang 
menjadi persoalan utama masyarakat pesisir. 

Hasil evaluasi internal dan eksternal dengan metode SWOT, usaha 
perikanan di lokasi penelitian memiliki potensi kekuatan dan peluang, disamping 
kendala sebagai kelemahan dan ancaman. Kekuatannya, yaitu: (1) tenaga kerja 
cukup tersedia; (2) usia potensial;  (3) tingkat pendidikan  dan (4) motivasi/ 
ketekunan masyarakat pesisir. Peluangnya, yaitu: (1) potensi SDI; (2) kesempatan 
kerja di bidang perikanan; (3) keberadaan koperasi LEPP-M3; dan (4) dukungan 
pemerintah daerah. Sedangkan kelemahannya, yaitu: (1) teknologi masih 
sederhana; (2) keterbatasan akses permodalan; (3) keterbatasan akses pemasaran; 
(4) belum berperannya kelompok masyarakat pesisir; dan  (5) keterbatasan 
fasilitas penunjang usaha perikanan. Ancamannya, yaitu: (1) harga ikan rendah; 
(2) harga BBM tinggi; (3) Cuaca dan musim yang buruk; dan (4) Illegal fishing.  

Berdasarkan hasil SWOT, diperoleh tujuh strategi pemberdayaan 
masyarakat nelayan di Kabupaten Halmahera Utara. Urutan prioritas melalui 
analisis AHP yaitu: (1) pengembangan akses permodalan; (2) pengembangan 
teknologi dan skala usaha perikanan; (3) pengembangan akses pemasaran; (4) 
penguatan kelembagaan masyarakat pesisir; (5) pengelolaan sumberdaya 
perikanan berbasis masyarakat;  (6) pembangunan sarana prasarana penunjang 
usaha perikanan; dan (7) pengembangan diversifikasi pengolahan ikan. 
 
Kata kunci :  nelayan gillnet, nelayan pajeko, pedagang ikan, pembudidaya ikan, 

pemberdayaan masyarakat nelayan. 
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DAFTAR ISTILAH 
 

ABK :  Anak buah kapal, orang yang bekerja di kapal perikanan. 
DEP :  Dana Ekonomi Produktif 

DKP :  Departemen Kelautan dan Perikanan. 

Gillnet (jaring insang): Alat penangkap ikan berupa selembar jaring berbentuk 
empat persegi panjang, berukuran mata jaring sama di seluruh 
bagian jaring, cara menangkap ikan dengan terjerat pada 
bagian insang. 

Hasil tangkapan (catch): Komponen ikan yang ditangkap dengan alat 
penangkapan ikan tertentu. 

Ikan :  Segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus 
hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. 

KMP :  Kelompok Masyarakat Pemanfaat 
Ko-manajemen :  Kemitraan antara pemerintah, masyarakat serta pihak lainnya 

dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan 
perikanan. 

KUB :  Kelompok Usaha Bersama 
LEPM3 :  Lembaga Ekonomi Pesisir Mikro Mitra Mina 

Mini purse seine (pajeko): Alat penangkapan ikan yang umumnya untuk 
menangkap ikan pelagis dan alat ini berukuran kecil, 
pengoperasiannya dilakukan dengan cara melingkari 
gerombolan ikan sehingga geraknya terhadang dan ikan 
berada dalam lingkaran tersebut.   

MSY :  Maximum Sustainable Yield, jumlah suatu hasil tangkapan 
maksimum yang dapat dipanen dari suatu stok ikan tanpa 
mempengaruhi hasil tangkapan pada tahun-tahun berikutnya.   

Nelayan :  Orang yang secara keseluruhan atau sebagian dari hidupnya 
tergantung dari kegiatan menangkap ikan. 

Over fishing :  Kondisi dimana jumlah ikan yang ditangkap melebihi jumlah 
ikan yang dibutuhkan untuk mempertahankan stok ikan; 
jumlah upaya penangkapan ikan telah melebihi upaya 
maksimum lestari. 

Pancing ulur :  Alat penangkapan ikan berupa benang snar, mata pancing dan 
umpan, pengoperasiannya dilakukan dengan cara melempar 
mata pancing yang berumpan di daerah penangkapan, 
diharapkan ikan akan mendekati dan memakan umpan 
pancing karena tertarik atau mencium. 

PAPM  : Pengembangan akses permodalan  
PAPS  : Pengembangan akses pemasaran  
PEMP :  Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 

Pengelolaan Perikanan: Proses terintegrasi mulai dari pengumpulan informasi, 
analisis, perencanaan, konsultasi, pengambilan keputusan, 



 
 
 

 

alokasi sumberdaya dan implementasi, dalam rangka 
menjamin kelangsungan produktivitas sumberdaya ikan serta 
pencapaian tujuan pengelolaan. 

Perikanan berkelanjutan: Pengelolaan sumberdaya perikanan dan lingkungannya 
untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi 
kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi 
kebutuhannya. 

PKPM  : Penguatan kelembagaan masyarakat pesisir  
PSPB  : Pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masayarakat  
PSPP  : Pembangunan sarana prasarana penunjang usaha perikanan 
Sumberdaya ikan :  Potensi semua jenis ikan. 
TSUP  : Pengembangan teknologi dan skala usaha perikanan  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Studi tentang masyarakat nelayan sebagian besar berfokus pada aspek sosial 

ekonomi. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat nelayan 

merupakan salah satu kelompok sosial dalam masyarakat kita yang sangat intensif 

didera kemiskinan. Kemiskinan ini disebabkan oleh faktor-faktor kompleks yang 

saling terkait serta merupakan sumber utama yang melemahkan kemampuan 

masyarakat dalam membangun wilayah dan meningkatkan kesejahteraan 

sosialnya. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan salah satu isu utama dalam 

pembangunan kawasan pesisir (Kusnadi et al.  2007). 

Indonesia yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dan memiliki 

potensi kelautan cukup besar, seharusnya mampu mensejahterakan kehidupan 

masyarakat nelayan yang menggantungkan hidup pada potensi kelautan (maritim) 

tersebut. Realitasnya, kehidupan masyarakat nelayan senantiasa dilanda 

kemiskinan, bahkan kehidupan nelayan sering diidentikkan dengan kemiskinan 

(Nasution et al. 2005). Menurut Dahuri et al 2001 diacu Nasution et al. (2007), 

tingkat kesejahteraan para pelaku perikanan (nelayan) pada saat ini masih di 

bawah sektor-sektor lain, termasuk sektor pertanian agraris. Nelayan (khususnya 

nelayan buruh dan nelayan tradisional) merupakan kelompok masyarakat yang 

dapat digolongkan sebagai lapisan sosial yang paling miskin diantara kelompok 

masyarakat lain di sektor pertanian.  

Kesulitan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan karena mereka didera 

oleh beberapa keterbatasan di bidang kualitas sumberdaya manusia, akses dan 

penguasaan teknologi, pasar, dan modal. Kebijakan dan implementasi program-

program pembangunan untuk masyarakat di kawasan pesisir hingga saat ini masih 

belum optimal dalam memutus mata rantai belenggu kemiskinan dan 

meningkatkan kesejahteraan mereka (Kusnadi  2009). 

Pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat yang bersumber pada 

kekuatan modal sosial masyarakat sendiri telah terbukti dapat mengurangi sikap 

selfish dan free rider, dan akhirnya cenderung lebih efektif mendorong ke arah 

pemanfaatan sumberdaya yang sustainable (Nasution et al. 2007). Sejalan dengan 



 
 
 

 

prinsip ini, Departemen Kelautan dan Perikanan telah melaksanakan berbagai 

program pembangunan kelautan dan perikanan berbasis masyarakat. Sebagai 

contoh misalnya Program Pengembangan Perikanan Berbasis Budidaya (Culture 

Based Fisheries, CBF) dan Program Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP).  

Secara umum, nelayan di Halmahera Utara didominasi oleh nelayan 

tradisional, nelayan skala kecil dengan sarana penangkapan sebagian besar 

merupakan perahu tanpa motor dengan ukuran kecil. Hal ini sangat 

mempengaruhi hasil tangkapan dan secara langsung turut berpengaruh terhadap 

pendapatan nelayan, di sisi lain tidak semua nelayan memiliki sarana alat tangkap. 

Jumlah masyarakat pesisir yang hidup di bawah garis kemiskinan masih 

cukup besar di Halmahera Utara. Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut 

adalah melalui program-program intervensi pembangunan, seperti Program 

PEMP, Departemen Kelautan dan Perikanan. Program PEMP bertujuan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui kegiatan ekonomi, 

peningkatan SDM, dan penguatan kelembagaan sosial. 

Pendekatan kelembagaan sebagai basis dalam kegiatan pemberdayaan 

memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut: (1) memperbesar kemampuan 

sumberdaya dan meningkatkan skala usaha ekonomi kolektif yang dimiliki 

masyarakat, (2) meningkatkan posisi tawar kolektif dalam mengakses modal, 

pasar, teknologi, dan kebijakan, (3) mengembangkan kemampuan koordinasi dan 

kerja sama kemitraan dalam pengelolaan kegiatan ekonomi kolektif untuk 

mendukung dinamika ekonomi kawasan, dan (4) memudahkan pengontrolan 

terhadap perjalanan ekonomi bersama. Atas dasar pandangan ini, berbagai jenis 

kelembagaan sosial ekonomi yang dibentuk melalui Program PEMP seperti di atas 

merupakan modal pembangunan yang sangat berharga bagi masyarakat nelayan 

(Kusnadi 2009). 

Bertolak dari uraian yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka dapat 

dikatakan bahwa fenomena seperti itu sangat menarik untuk diteliti, oleh 

karenanya penelitian ini akan mengkaji secara kritis atas pertanyaan bagaimana 

peran lembaga-lembaga tersebut dapat menjawab permasalahan masyarakat 

nelayan di Kecamatan Tobelo  Kabupaten Halmahera Utara. 



 
 

 
 

1.2 Perumusan Masalah    

Kabupaten Halmahera Utara merupakan kabupaten kepulauan sehingga 

sebagian besar penduduknya bermukim atau bertempat tinggal di wilayah pesisir. 

Secara umum masyarakat pesisir hidupnya tergantung dari pemanfaatan dan 

pengelolaan sumberdaya perikanan, seperti: nelayan, pembudidaya ikan, pengolah 

ikan dan pedagang ikan. Realitanya kehidupan sebagian besar masyarakat pesisir 

tersebut masih dibawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, agar mereka bisa 

keluar dari belenggu kemiskinan perlu ada intervensi (dorongan dari luar) untuk 

memberdayakan mereka melalui program-program pemberdayaan bagi 

masyarakat pesisir.  

Salah satu model pemberdayaan masyarakat pesisir yang dikembangkan 

secara nasional oleh pemerintah adalah program Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarakat Pesisir (PEMP). Program PEMP bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan kelembagaan sosial ekonomi 

dengan mendaya-gunakan sumberdaya laut dan pesisir secara berkelanjutan.  

Program PEMP ini dimplementasikan hampir di seluruh daerah pesisir secara 

serentak termasuk di Kabupaten Halmahera Utara. Masyarakat pesisir Halmahera 

Utara telah menerima program PEMP pada tahun 2004 dan kemudian dilanjutkan 

pada tahun 2006 hingga 2008. Setelah program PEMP ini berjalan beberapa 

tahun, tentunya perlu dievaluasi sejauhmana dampak program ini terhadap 

peningkatan kesejahteran masyarakat pesisir dan bagimana keberlanjutan program 

PEMP ini. 

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut, maka permasalahan 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1) Bagaimana kondisi keragaan sosial budaya, teknologi, ekonomi, dan 

kelembagaan masyarakat pesisir di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera 

Utara setelah dilaksanakannya program PEMP? 

2) Apakah strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) telah 

dilaksanakan secara optimal di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera 

Utara? 

3) Jika PEMP belum optimal, desain model pemberdayaan  masyarakat nelayan 

apa untuk memperbaikinya? 



 
 
 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut: 

1) Menilai implikasi program PEMP terhadap keragaan sosial, 

teknologi,ekonomi dan kelembagaan masyarakat nelayan di lokasi penelitian.  

2) Merumuskan strategi perbaikan pemberdayaan masyarakat nelayan di lokasi 

penelitian. 

3) Menentukan prioritas strategi pemberdayaan masyarakat nelayan di lokasi 

penelitian. 

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah: 

1) Kegunaan hasil penelitian dicermati dari manfaatnya bagi pengembangan ilmu     

pengetahuan/akademik. 

2) Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam hal ini Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara dan instansi terkait lain 

dalam merumuskan strategi dan model pemberdayaan masyarakat khususnya 

pada perikanan tangkap. 

 
   

 

 

 

 

 

 



2 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Pemberdayaan 

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu 

dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. 

Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan 

sosial. Menurut Hikmat (2006), pemeberdayaan diartikan sebagai pemahaman 

secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan 

politik, dan hak-haknya menurut undang-undang. Sementara itu, McArdle (1989) 

mengartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-

orang yang secara konsekwen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang 

yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, 

bahkan merupakan keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka 

sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam 

rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan dari hubungan 

eksternal.  

Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok 

rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) 

memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), 

dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas 

dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau 

sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan 

pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka 

perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-

keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto 2005). 

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, 

pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau 

keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu 

yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan 

merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; 

yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai 

pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang 



 
 
 

 

bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepecayaan  diri, mampu 

menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam 

kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tuagas kehidupannya.  

Menurut Ife (1995), pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni 

kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini diartikan bukan hanya 

menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau 

penguasaan klien atas: 

1) Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan 

dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, 

pekerjaan. 

2) Pendefinisian kebutuhan, kemampauan menentukan kebutuhan selaras dengan 

aspirasi dan keiniginannya.  

3) Ide atau gagasan, kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan 

dalam suatu forum atau diskausi secara bebas tanpa tekanan. 

4) Lembaga-lembaga, kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempegaruhi 

pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga-lembaga sosial, pendidikan dan 

kesehatan 

5) Sumber-sumber; kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal 

dan kemasyarakatan. 

6) Aktivitas ekonomi, kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme 

prodiuksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa. 

7) Reproduksi, kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan 

anak, pendidikan dan sosialisasi, dan tujan.  

Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk 

memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, 

termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, 

maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh 

sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan 

atau mempunyai kemampuan dan pengetahuan dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial, seperti memiliki 

kepercaayan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, 

berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas 



 
 

 
 

kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan 

sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.    

2.2 Konteks Masyarakat Nelayan 

Secara geografis, masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, 

tumbuh, dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara 

wilayah  darat dan wilayah laut. Sebagai suatu sistem, masyarakat nelayan terdiri 

atas kategori-kategori sosial yang membentuk kekuatan sosial. Mereka juga 

memiliki sistem nilai dan simbol-simbol kebudayaan sebagai referensi perilaku 

mereka sehari-hari. Faktor budaya ini menjadi pembeda masyarakat nelayan dari 

kelompok masyarakat lainnya. Sebagian besar masyarakat pesisir, baik langsung 

maupun tidak langsung, menggantungkan kelangsungan hidupnya dari mengelola 

potensi sumberdaya perikanan. Mereka menjadi komponen utama konstruksi 

masyarakat maritim Indonesia (Kusnadi 2009). 

Menurut Kusnadi (2003) ada dua sebab yang menyebabkan kemiskinan 

nelayan, yaitu sebab yang bersifat internal dan bersifat eksternal. Kedua sebab 

tersebut saling berinteraksi dan melengkapi. Sebab kemiskina yang bersifat 

internal berkaitan erat dengan kondisi internal sumber daya manusia nelayan dan 

aktivitas kerja mereka. Sebab-sebab internal ini mencakup masalah : (1) 

keterbatasan kualitas sumber daya manusia nelayan, (2) keterbatasan kemampuan 

modal usaha dan teknologi penangkapan, (3) hubungan kerja (pemilik perahu-

nelayan buruh) dalam organisasi penangkapan yang dianggap kurang 

menguntungkan nelayan buruh, (4) kesulitan melakukan diversifikasi usaha 

penangkapan, (5) ketergantungan yang tinggi terhadap okupasi melaut, dan (6) 

gaya hidup yang dipandang boros sehingga kurang berorientasi ke masa depan. 

Sebab kemiskinan yang bersifat eksternal berkaitan dengan kondisi di luar 

diri dan aktivitas kerja nelayan. Sebab-sebab eksternal ini mencakup masalah : (1) 

kebijakan pembangunan perikanan yang lebih berorientasi pada produktivitas 

untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dan parsial, (2) sistim 

pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan pedagang perantara, (3) 

kerusakan ekosistem pesisir dan laut karena pencemaran dari wilayah darat, 

praktik penangkapan dengan bahan kimia, pengrusakan terumbu karang, dan 



 
 
 

 

konservasi hutan bakau di kawasan pesisir, (4) penggunaan peralatan tangkap 

yang tidak ramah lingkungan, (5) penegakan hukum yang lemah terhadap perusak 

lingkungan, (6) terbatasnya teknologi pengolahan hasil tangkapan pascapanen, (7) 

terbatasnya peluang-peluang kerja di sektor non perikanan yang tersedia di desa- 

desa nelayan, (8) kondisi alam dan fluktuasi musim yang tidak memungkinkan 

nelayan melaut sepanjang tahun, dan (9) isolasi geografis desa nelayan yang 

mengganggu mobilitas barang, jasa, modal dan manusia    

Selanjutnya Mulyadi (2007) mengatakan bahwa sesungguhnya, ada dua hal 

utama yang terkandung  dalam kemiskinan, yaitu kerentanan dan 

ketidakberdayaan. Dengan kerentanan yang dialami, orang miskin akan 

mengalami kesulitan untuk menghadapi situasi darurat. Ini dapat dilihat pada 

nelayan perorangan misalnya, mengalami kesulitan untuk membeli bahan bakar 

untuk keperluan melaut. Hal ini disebabkan sebelumnya tidak ada hasil tangkapan 

yang bisa dijual, dan tidak ada dana cadangan yang dapat digunakan untuk 

keperluan yang mendesak. Hal yang sama juga dialami oleh nelayan buruh, 

mereka merasa tidak berdaya  dihadapan para juragan yang telah 

mempekerjakannya, meskipun bagi hasil yang diterimanya dirasakan tidak adil. 

Keterbatasan kepemilikan aset adalah ciri umum masyarakat nlayan yang 

miskin, hal ini tergambar dari kondisi rumah. Rumah nelayan terletak di pantai, di 

pinggir jalan kampung umumnya merupakan bangunan non parmenen atau semi 

parmenen, berdinding bambu, berlantai tanah, ventilasi rumah kurang baik 

sehingga sehari-hari bau anyir ikan menyengat dan meskipun siang hari, di dalam 

rumah cukup gelap, sementara juru mudi atau juragan jauh lebih baik berbentuk 

parmenen (Siswanto 2008).   

Sebagai suatu masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir, masyarakat 

nelayan mempunyai karakteristik sosial tersendiri yang berbeda dengan 

masyarakat yang tinggal di daratan. Di beberapa kawasan pesisir yang relatif 

berkembang pesat, struktur masyarakatnya bersifat heterogen, memiliki etos kerja 

tinggi, solidaritas sosial yang kuat, serta terbuka terhadap perubahan dan interaksi 

sosial. Sekalipun demikian, masalah kemiskinan masih mendera sebagaian 

masyarakat pesisir, sehingga fakta sosial ini terkesan ironi di tengah-tengah 

kekayaan sumber daya pesisir dan lautan, (Kusnadi 2009).  



 
 

 
 

Seperti juga masyarakat yang lain, masyarakat nelayan menghadapi 

sejumlah masalah politik, sosial dan ekonomi yang kompleks. Masalah-masalah 

tersebut diantaranya adalah sebagai beikut: (1) kemiskinan, kesenjangan sosial, 

dan tekanan-tekanan ekonomi yang datang setiap saat, (2) keterbatasan akses 

modal, teknologi dan pasar, sehingga mempengaruhi dinamika usaha, (3) 

kelemahan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang ada, (4) kualitas SDM yang 

rendah sebagai akibat keterbatasan akses pendidikan, kesehatan,dan pelayanan 

publik, (5) degradasi sumberdaya lingkungan, baik di kawasan pesisir, laut 

maupun pulau-pulau kecil, dan (6) belum kuatnya kebijakan yang berorientasi 

pada kemaritiman sebagai pilar utama pembangunan nasional (Kusnadi 2009). 

Masalah-masalah di atas tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait satu sama 

lain. Misalnya, masalah kemiskinan. Masalah ini disebabkan oleh hubungan-

hubungan korelatif antara keterbatasan akses, lembaga ekonomi belum berfungsi, 

kualitas SDM rendah, degradasi sumber daya lingkungan. Karena itu persoalan 

penyelesaian kemiskinan dalam masyarakat pesisir harus bersifat integralistik. 

Kalaupun harus memilih salah satu faktor sebagai basis penyelesaian persoalan 

kemiskinan, pilihan ini benar-benar menjangkau faktor-faktor yang lain atau 

menjadi motor untuk mengatasi masalah-masalah yang lain. Pilihan demikian 

memang sulit dilakukan, tetapi harus ditempuh untuk mengefisienkan dan 

mengoptimalkan sumberdaya yang tersedia yang memang terbatas.   

2.3 Pengertian dan Penggolongan Nelayan 

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung 

langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budi 

daya. Mereka pada umumnya tinggal dipantai, sebuah lingkungan pemukiman 

yang dekat dengan lokasi kegiatannya (Mulyadi 2007). 

Nelayan identik dengan keterbatasan aset, lemahnya kemampuan modal, 

posisi tawar dan akses pasar (Siswanto 2008). Sesungguhnya, nelayan bukanlah 

suatu entitas tunggal, mereka terdiri dari beberapa kelompok. Dilihat dari segi 

pemilikan alat tangkap, nelayan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu 

nelayan buruh, nelayan juragan, dan nelayan perorangan. Nelayan buruh adalah 

nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain. Sebaliknya, nelayan 



 
 
 

 

juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang 

lain. Adapun nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap 

sendiri, dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain (Mulyadi 2007). 

Nelayan dapat didefinisikan pula sebagai orang atau komunitas orang yang 

secara keseluruhan atau sebagian dari hidupnya tergantung dari kegiatan 

menangkap ikan. Beberapa kelompok nelayan memiliki beberapa perbedaan 

dalam karakteristik sosial dan kependudukan. Perbedaan tersebut dapat dilihat 

pada kelompok umur, pendidikan status sosial, dan kepercayaan. Dalam satu 

kelompok nelayan juga sering ditemukan perbedaan kohesi internal, dalam 

pengertian hubungan diantara sesama nelayan maupun di dalam hubungan 

bermasyarakat (Widodo dan Suadi 2006). 

Menurut Charles (2001), kelompok nelayan dapat dibagi empat kelompok 

yaitu: (1) nelayan subsisten (subsistence fishers), yaitu nelayan yang menangkap 

ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, (2) nelayan asli 

(native/indigenous/aboriginal fishers), yaitu nelayan yang sedikit banyak 

memiliki karakter yang sama dengan kelompok pertama, namun memiliki juga 

hak untuk melakukan aktivitas secara komersial walaupun dalam skala yang 

sangat kecil, (3) nelayan rekreasi (recreational/sport fishers), yaitu orang-orang 

yang secara prinsip melakukan kegiatan penangkapan hanya sekadar untuk 

kesenangan atau berolah raga, dan (4) nelayan komersial (commercial fishers), 

yaitu mereka yang menangkap ikan untuk tujuan komersial atau dipasarkan baik 

untuk pasar domestik maupun pasar ekspor. 

Disamping pengelompokan tersebut, terdapat beberapa terminologi yang 

sering digunakan untuk menggambarkan kelompok nelayan, seperti nelayan 

penuh untuk mereka yang menggantungkan keseluruhan hidupnya dari 

menangkap ikan; nelayan sambilan untuk mereka yang hanya sebagian dari 

hidupnya tergantung dari menangkap ikan; juragan untuk mereka yang memiliki 

sumberdaya ekonomi untuk usaha perikanan seperti kapal dan alat tangkap; dan 

anak buah kapal untuk mereka yang mengalokasikan waktunya dan memperoleh 

pendapatan dari hasil mengoperasikan alat tangkap ikan, seperti kapal milik 

juragan (Widodo dan Suadi 2006).   



 
 

 
 

2.4 Alasan Pemberdayaan Nelayan   

Nelayan tradisional adalah masyarakat kecil, masyarakat miskin yang sudah 

ada sejak zaman dulu. Salah satu alasan kemiskinan ini adalah rendah 

produktivitas dan pendapatan nelayan. Secara struktur, nelayan terkungkung 

dalam kemiskinan. Nelayan tidak berdaya dan tidak punya kekuatan untuk keluar 

dari kemiskinan. 

Begitu miskinnya, masyarakat nelayan sering disebut kelompok miskin di 

anatara yang miskin (the poorest of the poor). Kecuali mereka diberdayakan, ada 

yang mengangkat mereka berupa memberikan daya dan kekuatan dari luar 

mereka, maka mereka bias keluar dari kemiskinan. Jika tidak, kemiskinan itu akan 

tetap ada di antara mereka. Kemiskinan itu akan makin parah, menciptakan 

kemelaratan massal, dalam berbagai segi dan bidang kehidupan. Diawali dengan 

kemiskinan secara ekonomi, seterusnya berkembang menjadi kemiskinan dan 

kemelaratan sosial, budaya, hukum, dan paada akhirnya kemiskinan dalam politik. 

Suara mereka tidak ada harganya. Dapat dibeli dan dijual dengan harga murah. 

Ketika suara mereka sudah terbeli, mereka tidak ada apa-apanya lagi. Hanya 

hidup itu sendiri yang mereka punyai. Hidup yang bermakna bagi mereka sendiri 

(Dault 2008). 

Hikmat (2006), mengemukakan bahwa pemberdayaan dapat merupakan 

salah satu upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh 

masyarakat. Dengan kata lain, keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam 

konteks pembangunan antara lain bermakna bahwa suatu masyarakat tersebut 

menjadi bagian dari pelaku pembangunan itu sendiri. Berbagai aspek yang perlu 

diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat, antara lain bagaimana suatu 

inovasi yang lebih maju dapat bermanfaat bagi masyarakat, bagaimana budaya 

lokal (termasuk kearifan lokal), bagaimana pula mekanisme pelaksanaan dan 

pembiayaan pembangunan tersebut. 

Atas dasar uraian di atas, pemberdayaan masyarakat nelayan sangat 

diperlukan. Pemberdayaan masyarakat nelayan diartikan sebagai usaha-usaha 

sadar yang bersifat terencana, sistematik, dan berkesinambungan untuk 

membangun kemandirian sosial, ekonomi dan politik masyarakat nelayan dengan 

mengelola potensi sumberdaya yang mereka miliki untuk mencapai keejahteraan 



 
 
 

 

sosial yang bersifat berkelanjutan. Kemandirian masyarakat sangat diperlukan 

untuk meningkatkan posisi tawar (bergaining position) mereka dalam 

pembangunan kawasan dan pemanfaatan sumberdaya lingkungan. Dengan 

demikian, diharapkan pada masa mendatang masyarakat nelayan menjadi subyek 

pembangunan di daerahnya dan kawasan pesisir memiliki perkembangan ekonomi 

yang dinamis. Program pemberdayaan harus bisa mendorong terciptanya 

mobilitas vertikal masyarakat nelayan (Satria 2001). Kemandirian masyarakat 

nelayan merupakan tahapan yang sangat menentukan keberhasilan pemberdayaan 

secara berkelanjutan. Tanpa kemandirian akan sulit dicapai kesejahteraan sosial. 

Unsur-unsur kemandirian masyarakat tersebut ditentukan oleh kemampuan 

ekonomi yang dimiliki, kapasitas politik pembangunan, dan memegang teguh 

prinsip-prinsip sosial yang diyakini bisa menciptakan tata kehidupan yang lebih 

baik (Kusnadi 2009).  

2.5 Strategi Pemberdayaan Nelayan 

Dalam position paper pemberdayaan masyarakat pesisir Departemen 

Kelautan dan Perikanan  disebutkan, bahwa berdasarkan karakteristik masyarakat 

pesisir (nelayan) dan cakupan pemberdayaan, maka pemberdayaan nelayan patut 

dilakukan secara komprehensif. Pembangunan yang komprehensif, yakni 

pembangunan dengan memiliki ciri-ciri: (1) berbasis lokal (melibatkan 

sumberdaya lokal sehingga return to local resource dapat dinikmati oleh 

masyarakat lokal. Sumberdaya lokal yang patut digunakan adalah sumberdaya 

manusia dan sumberdaya alam, (2) berorientasi pada peningkatan kesejahteraan 

(menitikberatkan kesejahteraan masyarakat dan bukannya peningkatan produksi), 

(3) berbasis kemitraan (kemitraan yang mutualistis antara orang lokal atau orang 

miskin dengan orang yang lebih mampu, untuk membuka akses terhadap 

teknologi, pasar, pengetahuan, modal, manajemen yang lebih baik atau 

profesional, serta pergaulan bisnis yang lebih luas, (4) secara holistik atau multi 

aspek (pembangunan mencapai semua aspek, setiap sumberdaya lokal patut 

diketahui dan didayagunakan), dan (5) berkelanjutan (keberlanjutan dari 

pembangunan itu sendiri, mencakup aspek ekonomi dan sosial) (DKP 2002). 



 
 

 
 

Disebutkan pula, bahwa khusus pembangunan di kawasan pesisir dan 

umumnya pembangunan perikanan dan kelautan, masalah kualitas SDM dan 

lingkungan sepatutnya mendapat perlakuan khusus, karena secara umum 

masyarakat pesisir memiliki pendidikan dan kesehatan yang masih rendah. Oleh 

karena itu dalam investasi SDM masyarakat pesisir sudah sepatutnya 

mempertimbangkan kedua hal tersebut. Adapun sasaran pemberdayaan 

masyarakat pesisir, khususnya nelayan diformulasikan sebagai berikut: 

1) Terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari sandang, pangan,    

papan, kesehatan dan pendidikan. 

2) Tersedianya prasarana dan sarana produksi lokal yang memungkinkan 

masyarakat dapat mengakses dengan harga murah dan berkualitas yang baik. 

3) Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah aksi kolektif 

untuk mencapai tujuan tujuan individu. 

4)  Terciptanya kegiatan-kegiatan ekonomi produktif di daerah yang memiliki 

ciri-ciri berbasis sumberdaya lokal, pasar yang jelas, berkelanjutan  

berdasarkan kapasitas sumberdaya, dimiliki dan dilaksanakan serta berdampak 

bagi masyarakat lokal, dan dengan menggunakan teknologi maju tepat guna 

yang berasal dari proses pengkajian dan penelitian. 

5)  Terciptanya jaringan transportasi dan komunikasi yang memadai, sebagai basis 

jaringan ekonomi, baik antara kawasan pesisir maupun antara pesisir dan 

pedalaman. 

6)  Terwujudnya struktur ekonomi Indonesia yang berbasis pada kegiatan 

ekonomi di wilayah pesisir dan laut sebagai wujud pemanfaatan dan 

pendayagunaan sumberdaya alam laut. 

Menurut  Nikijuluw (2002), ada lima pendekatan  pemberdayaan 

masyarakat nelayan yaitu:  (1)  penciptaan  lapangan  kerja  alternatif  sebagai  

sumber pendapatan  lain  bagi  keluarga;  (2)  mendekatkan  masyarakat  dengan  

sumber  modal  dengan penekanan  pada  penciptaan  mekanisme  mendanai  diri  

sendiri  (self  financing  mechanism);  (3) mendekatkan masyarakat dengan  

sumber  teknologi baru yang lebih berhasil dan berdaya guna; (4) mendekatkan 

masyarakat dengan pasar; serta (5) membangun solidaritas serta aksi kolektif di 

tengah masyarakat. Kelima pendekatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan 



 
 
 

 

secara sungguh-sungguh  aspirasi,  keinginan,  kebutuhan,  pendapatan,  dan  

potensi  sumberdaya  yang  dimiliki masyarakat nelayan. 

2.6 Pemberdayaan Masyarakat Secara Partisipasi 

Lahirnya pemikiran pembangunan partisipasi dilatarbelakangi oleh program, 

proyek, dan kegiatan pembangunan masyarakat yang datang dari atas atau dari 

luar komunitas. Faktanya, konsep pembangunan ini sering gagal dan tidak sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat lokal. Para praktisi pembangunan juga sering 

mengalami frustasi terhadap kegagalan program tersebut. Karena itu, reorientasi 

terhadap strategi pembangunan masyarakat adalah keniscayaan. Kemunculannya 

lebih mengedepankan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai strategi 

dalam pembangunan masyarakat. Untuk itu, diperlukan seperangkat teknik-teknik 

yang dapat menciptakan kondisi adanya keberdayaan masyarakat melalui proses 

pemberdayaan masyarakat secara partisipatif (Hikmat 2006).    

Pemberdayaan dan partisipasi merupakan hal yang menjadi pusat perhatian 

dalam proses pembangunan belakangan ini di berbagai negara. Kemiskinan yang 

terus melanda dan menggerus kehidupan umat manusia akibat resesi internasional 

yang terus bergulir dan proses restrukturisasi, agen-agen nasional-internasional, 

serta negara-negara setempat menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap 

strategi partisipasi masyarakat sebagai sarana percepatan proses pembangunan. 

Karena itu perlu ditekankan peningkatan tentang pentingnya pendekatan alternatif 

berupa pendekatan pembangunan yang diawali oleh proses pemberdayaan 

masyarakat lokal (Craig and Mayo 1995).  

Pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial 

dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya. Proses ini, 

pada akhirnya, akan dapat menciptakan pembangunan yang lebih berpusat pada 

rakyat. Salah satu agen internasional, Bank Dunia misalnya, percaya bahwa 

partisipasi masyarakat di negara dunia ketiga merupakan sarana efektif untuk 

menjangkau masyarakat termiskin melalui upaya pembangkitan semangat hidup 

untuk dapat menolong diri sendiri (Hikmat 2006). 

Dalam hal ini cara terbaik untuk mengatasi masalah pembangunan adalah 

membiarkan semangat wiraswasta tumbuh dalam kehidupan masyarakat berani 



 
 

 
 

mengambil resiko, berani bersaing, menumbuhkan semangat untuk bersaing, dan 

menemukan hal-hal baru (inovasi) melalui partisipasi masyarakat. 

Strategi pembangunan meletakkan paartisipasi masyarakat sebagai fokus isu 

sentral pembangunan saat ini. Partisipasi masyarakat di negara-negara dunia 

ketiga merupakan strategi efektif untuk mengatasi masalah urbanisasi dan 

industrialisasi (Craig and Mayo 1995). 

Sementara itu, strategi pemberdayaan meletakkan partisipasi aktif 

masyarakat ke dalam efektivitas, efisiensi, daan sikap kemandirian. Secara 

khusus, pemberdayaan dilaksanakan melalui kegiatan kerja sama dengan para 

sukarelawan, bukan bersumber dari pemerintah, tetapi dari LSM, termasuk 

organisasi dan pergerakan masyarakat (Hikmat 2006).  

Dikatakan juga bahwa partisipasi masyarakat melalui LSM, saat ini 

merupakan kunci partisipasi efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan. Dengan 

cara ini, masyarakat kecil (kelompok grassroot) dapat memperoleh keadilan, hak 

asasi manusia, dan demokrasi. Kini, pemberdayaan masyarakat miskin sudah 

menjadi slogan umum. Dalam bidang pembangunan dan partisipasi masyarakat, 

pemberdayaan merupakan hal penting bagi negara-negara yang belum 

berkembang dan miskin di bagian Utara dan Selatan. 

Hikmat (2006) mengemukakan pula bahwa partisipasi masyarakat dalam 

melaksanakan gerakan pembangunan harus selalu di dorong dan 

ditumbuhkembangkan secara bertahap, mantap dan berkelanjutan. Jiwa partisipasi 

masyarakat adalah semangat solidaritas sosial, yaitu hubungan sosial yang selalu 

didasarkan pada perasaan moral, kepercayaan dan cita-cita bersama. Karena itu 

seluruh warga masyarakat harus selalu bekerjasama, bahu membahu, saling 

membantu dan mempunyai komitmen moral dan sosial yang tinggi dalam 

masyarakat. Sementara Hermanto (1989) mengemukakan bahwa political will 

pemerintah harus tuntas dalam menangani kemiskinan masyarakat pantai 

(termasuk nelayan), termasuk pembinaan keluarga nelayan (anak dan isteri). 

Penanganan yang dilakukan melalui pendekatan partisipasif dapat membangkitkan 

peran kelompok masyarakat nelayan sehingga kelompok tersebut menjadi mandiri 

dan harmonis terhadap mitra usaha (lembaga ekonomi dan keuangan). 





3 METODOLOGI 

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 

Masyarakat nelayan Kabupaten Halmahera Utara yang hidup di kawasan-

kawasan pesisir masih menghadapi masalah-masalah sosial dan harus terbelenggu 

dengan kemiskinan. Hermanto (1989), mengatakan bahwa secara garis besar ada 

beberapa faktor penyebab kemiskinan masyarakat nelayan yaitu (1) kurangnya 

sarana prasarana penunjang (2) rendahnya penerapan teknologi perikanan (3) 

lemahnya kelembagaan masyarakat dan (4) lemahnya sumberdaya keluarga 

nelayan.  Kegiatan pemberdayaan yang berbasis pada pendekatan kelembagaan 

merupakan satu strategi untuk mengatasinya. Tujuan yang akan dicapai  dalam 

kegiatan pemberdayaan adalah terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat 

nelayan secara berkelanjutan, kelembagaan sosial ekonomi berfungsi optimal, 

akses sumberdaya semakin mudah diperoleh, kelangsungan hidup sumberdaya 

lingkungan terpelihara, dan dinamika ekonomi kawasan pesisir berkembang.  

Salah satu program pemberdayaan masyarakat pesisir yang menggunakan 

pendekatan kelembagaan adalah program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

Pesisir (PEMP). Program PEMP di Kabupaten Halmahera Utara telah 

dilaksanakan  pada tahun 2004, tahun 2006 hingga tahun 2008. Setelah program 

PEMP ini berjalan beberapa tahun, tentunya perlu dievaluasi sejauhmana program 

ini mempengaruhi kesejahteran masyarakat pesisir dan bagimana keberlanjutan 

program ini.  

Atas dasar pemikiran tersebut, setidaknya ada tiga tahap yang menjadi fokus 

penelitian ini. Tahap pertama adalah melihat implikasi program PEMP terhadap 

keragaan sistem usaha masyarakat pesisir, yaitu: sosial, teknologi, ekonomi dan 

kelembagaan. Untuk mengetahui keragaan sistem usaha masyarakat tersebut 

digunakan analisis deskriftif kualitatif. Tahap kedua adalah menilai dampak 

program PEMP terhadap pendapatan Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) 

program dengan menggunakan analisis dekriftif kuantitatif. Berdasarkan analisis 

ini akan diketahui dampak program PEMP terhadap pendapatan KMP. Tahap tiga, 

berdasarkan kajian keragaan dan dampak PEMP terhadap pendapatan akan 



 
 
 

 

memberikan informasi sejauhmana keberhasilan pelaksanaan PEMP di Kabupaten 

Halmahera Utara. 

Program PEMP bersifat nasional, maka dalam implementasi di daerah 

tentunya tidak akan lepas dari kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, untuk 

perbaikan program PEMP berbasis tipologi dan lokalitas maka diperlukan 

perbaikan strategi pemberdayaan masyarakat pesisir secara komprehensif, yaitu 

dengan mempertimbangkan potensi, kekuatan, kelemahan dan ancaman dari 

kondisi masyarakat pesisir di Kabupaten Halmahera Utara. Perumusan strategi 

perbaikan program ini digunakan analsis SWOT. Sedangkan untuk menentukan 

strategi alternatif pemberdayaan masyarakat terbaik digunakan metoda AHP 

(Analytical Hierarchy Process). Hasil dari proses AHP diputuskan prioritas 

strategi pemberdyaan masyarakat pesisir berbasis tipologi dan lokalitas Kabupaten 

Halmahera Utara. 

Secara diagramatik, kerangka konseptual penelitian ini dapat dilihat pada 

Gambar 1.            

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian   

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, 

Provinsi Maluku Utara (Lampiran 1). Dasar pertimbangan pemilihan lokasi 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1) Lokasi penelitian merupakan pusat pendaratan utama armada perikanan skala 

kecil yang beroperasi di Kabupaten Halmahera Utara. 

2) Koperasi LEPP-M3 sebagai lembaga pengelola Dana Ekonomi Produktif 

(DEP) PEMP di Kabupaten Halmahera Utara terletak di Kecamatan Tobelo. 

3) Kabupaten Halmahera Utara mendapatkan progam PEMP pada tahun 2004, 

2006, 2007 dan 2008. Pelakasanaan program PEMP khususnya di Kecamatan 

Tobelo sudah berjalan dalam waktu cukup lama sehingga perlu dilakukan 

evaluasi dampak program PEMP terhadap kesejahteraan nelayan dan 

keberlanjutan program. 

Jangka waktu penelitian dari bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Mei 

2010 (sepuluh bulan) mulai pembuatan proposal hingga penulisan tesis. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Gambar 1  Kerangka Konseptual Penelitian. 
 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei 

(Arikunto 2000). Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu metode dalam 

meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem 

pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari 

penelitian deskritif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir 2005) 
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3.4 Pengumpulan Data  

3.4.1 Jenis dan sumber data 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder baik bersifat kuantatif maupun kualitatif . Data primer diperoleh 

langsung dari responden melalui teknik wawancara secara mendalam, penyebaran 

kuesioner dan observasi lapangan. Sumber data primer berasal dari pihak-pihak 

yang terkait dengan program PEMP baik langsung maupun tidak langsung, yaitu 

KMP nelayan, KMP pembudidaya ikan, KMP pedagang ikan, koperasi LEPP-M3 

dan Dinas  Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara.  

Data sekunder diperoleh melalui penelusuran berbagai kepustakaan dan 

dokumen dari instansi terkait (dinas, badan, kantor dalam lingkup pemerintah 

daerah Halmahera Utara), laporan hasil penelitian yang pernah dilakukan 

sebelumnya, dan berbagai informasi lainnya yang relevan dengan tujuan 

penelitian. Secara rinci, jenis, spesifikasi dan sumber data, serta teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 1. 

 
Tabel 1  Jenis, spesifikasi dan sumber data, serta teknik pengumpulan data 

Jenis Data Spesifikasi Data Sumber Data 
Teknik 

Pengumpulan 
Primer Sosial Ekonomi KMP 

• Hasil produksi KMP 

• Upaya penangkapan KMP 

• Biaya operasional KMP 

• Pendapatan KMP 

• KMP Nelayan 

• KMP Budidaya 
Laut 

• KMP Pedagang 
Ikan 

• Wawancara 

• Kuisioner 

• Obeservasi 
 

 • Kondisi SDI 

• Kondisi LEPP-M3 

• Perguliran DEP-PEMP 

• Keberlanjutan LEPP-M3 

• KMP,  

• LEPP-M3, 

• Dinas Kelautan 
dan Perikanan 
Kab. Halut 

• Wawancara 

• Kuisioner 

• Obeservasi 
 

Sekunder • Pedoman Umum dan Teknis PEMP • DKP-RI • Studi literature 
 • Penelitian tentang PEMP 

sebelumnya 
• Peneliti 

sebelumnya 
• Studi literature 

 • Perguliran DEP-PEMP • LEPP-M3 • Laporan LEPP-
M3 

 • Gambaran umum Kabupaten 
Halmahera Utara 

• BPS-Kab Halut • Kabupaten 
Halmahera Utara 
dalam angka 

 • Data Perikanan Kabupaten • Dinas Kelautan 
dan Perikanan 
Kab. Halut 

• Laporan Tahunan 
Dinas Kelautan 
dan Perikanan 
Kab. Halut 



 
 

 
 

3.4.2 Metode sampling 

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat pesisir yang menjadi 

anggota Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) dan stakeholder perikanan 

Kabupaten Halmahera Utara. Sampel responden diambil dengan menggunakan 

metode random purposive sampling, yaitu dilakukan dengan mengambil sampel 

dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu secara acak (Sugiyono 2006). 

Jumlah Pengambilan responden berasal dari pihak-pihak yang terkait 

dengan program PEMP baik langsung maupun tidak langsung, yaitu: KMP 

nelayan sebanyak 18 orang, KMP pembudidaya ikan sebanyak 2 orang, KMP 

pedagang ikan sebanyak 10 orang, LEPP-M3 sebanyak 5 orang dan 5 orang 

perwakilan Dinas  Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara. 

3.5 Analisis Data 

3.5.1 Analisis deskriptif 

Analisis deskripsi ini menyajikan distribusi frekuensi secara tematik berupa 

tabel dan gambar. Analisis deskripsi ini bertujuan untuk melihat kecenderungan 

persepsi responden dengan variabel penelitian yang digunakan. Analisis ini 

digunakan untuk menganalisis keragaan usaha perikanan tangkap dilokasi 

penelitian dan menilai dampak program PEMP terhadap masyarakat nelayan. 

   

3.5.2 Analisis perumusan strategi 

Untuk perumusan strategi pemberdayaan masyarakat pesisir yang labih tepat 

digunakan analisis strenght, weakness, opportunity and threat (SWOT). Analisis 

dilakukan untuk membandingkan faktor eksternal peluang dan ancaman dengan 

faktor internal kekuatan dan kelemahan (Rangkuti 2002). Unsur-unsur SWOT 

diberi bobot (nilai) kemudian dihubungkan untuk memperoleh beberapa alternatif 

stategi dengan rangking tertinggi merupakan alternatif strategi kebijakan 

peningkatan pendapatan nelayan. 

 Proses dalam merumuskan strategi mencakup tiga tahap, yaitu: 

1) Evaluasi faktor internal dan eksternal. 



 
 
 

 

Langkah menganalisis faktor strategis internal dan eksternal adalah sebagai 

berikut : 

a. Menginventarisir faktor internal yang mempengaruhi pencapaian 

goals/sasaran, visi, dan misi yang telah ditetapkan secara rinci (detail) 

dengan teknik brainstorming. Kemudian mendiskusikan setiap faktor 

internal apakah termasuk kekuatan atau kelemahan dibandingkan dengan 

perusahaan lain, dengan cara poling pendapat. 

� Kekuatan adalah faktor internal yang positif. 

� Kelemahan adalah faktor internal yang negatif. 

b. Menginventarisir faktor eksternal yang mempengaruhi pencapaian 

goals/sasaran, visi dan misi yang telah ditetapkan secara rinci (detail) 

dengan teknik brainstorming. Kemudian mendiskusikan setiap faktor 

eksternal apakah termasuk peluang atau ancaman dibanding perusahaan 

lain, dengan cara poling pendapat. 

� Peluang adalah faktor eksternal yang positif. 

� Ancaman adalah faktor eksternal yang negatif. 

2) Pembuatan matriks internal dan eksternal. 

Tujuannya adalah melihat berapa posisi tiap faktor yang telah termasuk 

kedalam kekuatan, kelemahan, peluang ataupun ancaman setelah dilakukan 

pembobotan, peratingan, dan penilaian.  

3) Perumusan strategi umum dalam bentuk matriks SWOT. 

Tujuannya merumuskan strategi umum (grand strategy), adalah 

mengembangkan perusahaan dengan memanfaatkan hasil Analisis SWOT 

kedalam suatu format dengan memilih 5-10 faktor utama tiap kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan ancaman. 

Tabel 2  Model matriks analsis SWOT 
 

IFAS 

EFAS 
Kekuatan (S) Kelemahan (W) 

Peluang  (O) Strategi S-O Strategi W-O 

Encaman (T) Strategi S-T Strategi W-T 

 

 



 
 

 
 

Peluang 

Ancaman 

Kelemahan Kekuatan 

  Kuadran 3 Kuadran 1 

  Kuadran 4 Kuadran 2 

4) Pengambilan keputusan strategi. 

Pengambilan keputusan untuk memilih alternatif strategi terbaik, dilakukan 

setelah mengetahui kondisi internal dan eksternal sistem saat ini. Kondisi 

sistem dapat dikelompokan dalam empat kuadran, yaitu seperti dapat dilihat 

dalam Gambar 2.                                               

Perumusan strategi yang tepat dalam berbagai kondisi adalah sebagai 

berikut: 

1) Kuadran 1, merupakan kondisi yang sangat menguntungkan, yaitu sistem 

memiliki kekuatan dan peluang yanga baik. 

2) Kuadran  2, sistem memiliki kekuatan namun menghadapi berbagai ancaman. 

Startegi yang tepat adalah strategi diversifikasi, yaitu menggunakan kekuatan 

untuk memanfaatkan peluang jangka panjang. 

3) Kuadran  3, sistem memiliki peluang yang baik, namun terkendala kelemahan 

internal. Strategi yang tepat adalah meminimalkan masalah-masalah internal, 

sehingga dapat merebut peluang eksternal dengan lebih baik. 

4) Kuadran  4, kondisi yang sangat tidak menguntungkan. Strategi yang tepat 

adalah strategi defensif, yaitu dengan meminimalkan kerugian-kerugian yang  

akan timbul. 

    

                                                            

                                    

    

 

 

  

 

 

Gambar 2 Sistem dalam berbagai kondisi. 

       

3.5.3 Analisa Hirarki Proses (AHP) 

Setelah dilakukan analisa SWOT kemudian dilanjutkan dengan Analisa 

Hirarki Proses untuk menentukan  strategi kebijakan dalam rangka pemberdayaan 



 
 
 

 

masyarakat nelayan di Halmahera Utara, dimana variabel-variabel  dimasukkan 

kedalam suatu susunan hierarki, yang memberi pertimbangan numerik pada 

pertimbangan subyektif tentang relatif pentingnya variabel dan mensintesis 

berbagai pertimbangan untuk menetapkan variabel yang memiliki prioritas relatif 

yang tertinggi. Langkah paling awal dalam penggunaan proses analisis hierarki 

adalah merinci permasalahan kedalam elemen-elemennya dan mengatur bagian 

dari elemen-elemen kedalam bentuk hierarki (Nurani 2008). 

Untuk menilai perbandingan tingkat kepentingan suatu elemen terhadap 

elemen lain maka digunakan pembobotan berdasarkan skala proses PHA yang 

disarankan oleh Saaty (1993) seperti pada Tabel 3. Dalam kondisi pembangunan 

yang makin kompleks analisis sistematis sangat diperlukan, bahkan sedapat 

mungkin faktor lain, seperti faktor politis harus dapat dijadikan bagian internal 

keseluruhan analisis. Dengan menggunakan metode PHA permasalahan yang 

komlpeks tersebut akan dapat dirangkum sepenuhnya. 

 
Tabel 3  Skala penilaian perbandingan 
 

Intensitas 
kepentingan Definisi Penjelasan 

1 
Kedua elemen sama pentingnya 
(equal) 

Kedua elemen mempunyai pengaruh yang 
sama besar terhadap tujuan. 

3 
Elemen yang satu sedikit lebih 
penting daripada elemen yang 
lainnya (moderate) 

Pengalaman dan penilaian sedikit 
mendukung satu elemen dibandingkan 
elemen lainnya. 

5 
Elemen satu lebih penting dari 
pada elemen lainnya (stong) 

Pengalaman dan penilaian sangat kuat 
mendukung satu elemen dibandingkan 
elemen lainnya. 

7 
Satu elemen jelas lebih mutlak 
penting daripada elemen lainnya 
(very srtong) 

Satu elemen yang kuat didukung dan 
dominan terlihat dalam praktek. 

9 
Satu elemen mutlak penting dari 
pada elemen lainnya (extreme) 

Bukti yang memdukung elemen satu 
terhadap elemen lain memiliki tingkat 
penegasan tertinggi yang mungkin 
menguatkan. 

2, 4, 6, dan 8 
Nilai-nilai antara dua nilai 
pertimbangan yang berdekatan 

Nilai ini diberikan bila ada dua kompromi 
diantara dua pilihan. 

kebalikan 
Jika untuk aktivitas i mendapat satu angka jika dibandingkan dengan aktivitas 
y maka j mempunyai nilai kebalikkannya dibanding dengan i. 

 

 

 



 
 

 
 

Prinsip-prinsip dasar menggunakan  PHA yaitu : 

1) Menyusun hierarki 

2) Menetapkan prioritas dan 

3) Konsistensi logis 

Membuat matriks banding berpasang: 

1) Matriks banding berpasang dibuat dari puncak hierarki, kemudian satu tingkat 

dibawahnya dan seterusnya dibuat untuk keseluruhan tingkatan hierarki.  

2) Matriks banding berpasang dapat berdasarkan pendapat perseorangan (matriks 

individu), dapat pula berdasarkan pendapat dari beberapa orang (matriks 

gabungan) 

3) Matriks banding berpasang diisi dengan bilangan yang menggambarkan relatif 

pentingnya suatu elemen atas elemen yang lainnya. 

 

Tabel 4  Matriks untuk berbanding berpasangan 

  C  A1          A2          A3          A4          …          An  

 A1    

 A2 

 A3 

 A4 

 . 

 . 

An 

   1         a12         a13         a14          …          a1n  

1/a12       1           a23         a24          …          a2n  

1/a13    1/a23         1           a34          …          a3n  

1/a14    1/a24      1/a34         1            …          a4n  

   .            .              .              .             …            .  

   .            .              .              .             …            . 

1/a1n    1/a2n      1/a3n      1/a4n         …           1  

Keterangan : 

C  : Kriteria atau sifat yang digunakan untuk pembandingan  
A1, A2, ... Cn  : Set elemen yang akan dibandingkan, satu tingkat dibawah C.  
a12, a13 …1    : Kuantifikasi pendapat dari hasil komparasi yang    

mencerminkan nilai kepentingan Ai terhadap Aj  
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Formulasi untuk menentukan vektor prioritas dari elemen-elemen pada 

setiap matriks: 

1) Formulasi dengan menggunakan rata-rata aritmetik     

� Menjumlahkan nilai-nilai dalam setiap kolom (Nkj). 

  ∑
=

=
n

kj

kaijNkj
1

)(  

  

Keterangan : 

Nkj :  Nilai kolom ke j 
aij :  Nilai setiap entri dalam matriks pada baris i   dan kolom j 
n :  jumlah elemen 

  
� Membagi setiap entri dalam setiap kolom dengan jumlah pada kolom 

untuk memperoleh matriks yang dinormalisasi (Ndij). 

   
Nkj

aij
Ndij =   

 Keterangan : 

Ndij :  Nilai setiap entri dalam matriks yang dinormalisasi pada 
baris i dan  kolom j 

Aij :  Nilai setiap entri dalam matriks pada baris i dan kolom j 
Nkj :  Nilai kolom ke j 
  

� Vektor prioritas dari setiap elemen, diperoleh dengan merata-ratakan 

nilai sepanjang baris (Vpi). 

 ∑
∑=

=

=
n

j
n

j

Ndij

Ndij
Vpi

1

1

 

 Keterangan : 

Vpi : Vektor prioritas dari elemen i 
Ndij :  Nilai setiap entri dalam matriks yang dinormalisasi pada 

baris i dan  kolom j  
 

2) Formulasi dengan menggunakan rata-rata geometrik  

� Perkalian baris (Zi) dengan menggunakan rumus. 

)(
1

kaij
n

kj

nZi π
=

=  



 
 

 
 

 Keterangan : 
Zi :  Perkalian baris 
n  :  Jumlah elemen 
aij :  Nilai entri setiap matriks pada baris i dan kolom j 
k :  Kolom  pertama 
 
 

� Perhitungan vektor prioritas atau vektor ciri (eigen vector) 

( )

∑∑ ∑

∑

== =

= =












=

n

i

n

i

n

j

n

j

Zi

Zi

kijn

kijn

eVPi

11 1

1

)(a

a

π

π
 

 Keterangan : 

VPi : Vektor Prioritas elemen i 
Zi : Perkalian baris I  

 

3) Pendapat gabungan dengan menggunakan rumus: 

)(
1

kij
m

k

mgij a
=

= π  

 Keterangan : 

M : Jumlah responden 
aij : Pendapat individu  

 

4) Rasio konsistensi dihitung dengan  rumus sebagai berikut : 

Perhitungan akar ciri atau nilai eigen (eigen value) maksimum (α maks) dengan 

rumus : 

VA = aij x Vp dengan VA = (V aij) 

 

Dimana  : VA adalah vektor antara 

      
VP

VA
VB =     dengan      VB = Vbi       

Dimana  : VB adalah nilai eigen      

n

VB
n

i
∑

== 1maxλ  

 



 
 
 

 

Perhitungan Indeks Konsistensi (CI), dengan rumus :  

 
1

max

−
=

n
CI

λ
 

Perhitungan Rasio Konsistensi (CR), dengan rumus : 

RI

CI
CR =  

Untuk memudahkan analisis AHP dalam penelitian ini digunakan bantuan 

software Expert Choice. 



4 KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN 

4.1 Keadaan Umum Wilayah Tobelo 

4.1.1 Letak geografis  

Kabupaten Halmahera Utara merupakan kabupaten pemekaran dari 

Kabupaten Maluku Utara Provinsi Maluku Utara, sebagaimana diamanatkan 

Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2003. Terletak pada posisi koordinat 0o40’00”–

2o40’00” LU dan 127o25’00” – 128o45’00” BT, dengan luas wilayah sebesar 

24.983,32 km2, terdiri dari luas daratan sebesar 5.447,3 km2 (22% dari luas 

wilayah Kabupaten Halmahera Utara) dan luas perairannya sebesar 19.536,02 km2 

(78% dari luas wilayah Kabupaten Halmahera Utara) serta terbentang dari Utara 

ke Selatan sepanjang 333 km dan dari Timur ke Barat sepanjang 148 km. 

Kabupaten Halmahera Utara berbatasan: (1) sebelah utara berbatasan dengan 

Samudera Pasifik; (2) sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Halmahera 

Timur dan Laut Halmahera; (3) sebelah selatan, berbatasan Kabupaten Halmahera 

Barat; dan (4) sebelah barat, berbatasan Kabupaten Halmahera Barat (Lampiran 

1). 

Kabupaten Halmahera Utara secara administratif terdiri dari 17  kecamatan  

dan sebagian besar wilayah kecamatannya merupakan kecamatan pesisir. 

Kecamatan Tobelo merupakan salah satu kecamatan pesisir yang ada di 

Kabupaten Halmahera Utara. Kecamatan ini lebih dikenal dibandingkan dengan 

kecamatan lainnya karena statusnya sebagai ibukota kabupaten Halmahera Utara. 

Kecamatan Tobelo memiliki beberapa buah pulau yang berpenghuni maupun yang 

tidak berpenghuni seperti Pulau Kumo, Pulau Kakara, Pulau Tagalaya, Pulau 

Tulang, Pulau Rarangane dan Pulau Tupu Tupu.  Dibentuk berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 2 tahun 2006, dengan luas wilayah 

33,0 km2 , terdiri atas 10 desa dan terletak pada posisi koordinat 1270 55’ 55” BT 

– 1280 01’ 58” BT dan 10 39 46” LU- 10 46’ 17” LU, dengan batas administratif 

sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tobelo Utara, sebelah Timur 

berbatasan dengan Laut Halmahera, sebelah Selatan berbatasan dengan 



 
 
 

 

Kecamatan Tobelo Tengah dan Laut Halmahera  dan sebelah Barat berbatasan 

dengan Kabupaten Halmahera Barat (BAPPEDA dan BPS 2009).  

4.1.2 Iklim 

Kondisi iklim di Kecamatan Tobelo tidak berbeda jauh dengan keadaan 

iklim yang terjadi di Kabupaten Halmahera Utara pada umumnya yang   

dipengaruhi oleh iklim laut tropis.  Terdiri atas dua musim, yaitu : musim hujan 

pada bulan November sampai dengan bulan Pebruari, dan musim kemarau terjadi 

pada bulan April sampai dengan bulan Oktober yang diselingi pancaroba yang 

terjadi pada bulan Maret dan Oktober. 

4.1.3 Kependudukan 

Berdasarkan data kependudukan yang ada di kantor Camat Tobelo 

Kabupaten Halmahera Utara sampai bulan Pebruari tahun 2010, Kecamatan 

Tobelo berpenduduk sebanyak 29.611 orang dengan jumlah kk sebanyak 7.388. 

Jumlah penduduk Kecamatan Tobelo terbesar berada di Desa Gamsungi dengan 

jumlah 8188 orang dan yang kecil berada di Desa Tagalaya dengan jumlah 495 

orang. Untuk jumlah penduduk laki-laki sebanyak 15.126 orang lebih besar jika 

dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan 14.485 orang (Tabel 5). 

 
Tabel 5  Jumlah penduduk kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara 

Jumlah Penduduk   
NO 

 
Nama Desa 

Jumlah Kepala 
Keluarga       

(KK) 
Laki – Laki  Perempuan 

Total 
Pendudu
k (orang) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

 Gamsungi  
Gura 
Wari 
Kakara 
Kumo 
Gosoma 
Rawajaya 
Mkcm 
Tagalaya 
Wari Ino 

2404 
           837 

515 
165 
184 
1521 
889 
400 
108 
365 

4263 
1646 
1157 
361 
371 
2982 
2518 
954 
257 
617 

        3925 
1700 
1053 
388 
382 
2860 
2402 

          850 
238 
687 

8188 
3346 
2210 
749 
753 
5842 
4920 
1804 
495 
1304 

 Jumlah 7388 15.126 14.485 29.611 
Sumber: Kantor Camat Tobelo Kabupaten Halmahera Utara 2010 

 Dari jumlah penduduk tersebut apabila dihitung berdasarkan komposisi 

pemeluk agama, maka pemeluk agama terbesar di Kecamatan Tobelo adalah 



 
 

 
 

agama Kristen kemudian agama Islam dan agama Katolik serta agama Hindu dan 

Budha (Tabel 6). 

 
Tabel 6  Jumlah penduduk menurut pemeluk agama di Kecamatan Tobelo 

Kabupaten Halmahera Utara 
Pemeluk Agama (orang) 

No Desa 
Islam Kristen Katholik Hindu 

Budha 

Jumlah 
(orang) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Gamsungi 
Gura 
Wari 
Kakara 
Kumo 
Gosoma 
Rawajaya 
Mkcm 
Tagalaya 
Wari Ino 

3691 
629 
227 
98 
- 

2015 
4015 
109 

- 
- 

4404 
2648 
1888 
651 
747 
3739 
703 
1049 
495 
1293 

86 
69 
90 
- 
6 
88 
202 
646 

- 
11 

7 
- 
5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

8188 
3346 
2210 
749 
753 
5842 
4920 
1804 
495 
1304 

Jumlah 10.784 17.617 1.198 12 29.611 
Sumber: Kantor Camat Tobelo Kabupaten Halmahera Utara 2010 

 

Masyarakat Kecamatan Tobelo selain hidup dan berdiam di pusat 

kecamatan di daratan pulau Halamahera, juga hidup dan berdiam di beberapa 

buah pulau yang terletak tepat dihadapan kota Tobelo seperti pulau Kumo, pulau 

Tagalaya dan pulau Kakara. Pulau-pulau tersebut memiliki panorama pantai dan 

bawah laut yang indah, dan merupakan  potensi parawisata bahari yang apabila 

dapat dikelola dengan baik  merupakan salah satu potensi sumber pendapatan asli 

daerah Halmahera Utara.   

 Dalam berkomunikasi sehari-hari masyarakat Kecamatan Tobelo 

menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Namun pada kegiatan-

kegiatan tertentu seperti upacara-upacara adat biasanya menggunakan bahasa 

Tobelo sebagai bahasa pengantar dan diterjemahkan dalam  bahasa Indonesia. 

Demikian pula pada acara-acara penerimaan tamu pejabat, ketika pejabat tersebut 

hendak dikukuhkan sebagai anggota keluarga besar masyarakat adat Halmahera 

Utara (masyarakat Hibua Lamo), maka bahasa yang digunakan adalah bahasa 

Tobelo dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. 



 
 
 

 

Seiring dengan makin berkembangnya pembangunan di Tobelo saat ini, 

maka sebagai upaya pengembangan kawasan Tobelo, penataan ruang menjadi 

langkah awal yang mendasarai pembangunan wilayah Tobelo masa sekarang dan 

masa yang akan datang. Kondisi eksisting beserta permasalahan yang ada sedang 

dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan perencanaan ruang dan konsep yang 

jelas dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Hal ini dilatarbelakangi dengan 

pemikran bahwa status Kecamatan Tobelo sebagai ibukota Kabupaten Halmahera 

Utara maka sudah waktunya bila kota Tobelo dikembangkan sesuai dengan 

karakteristik sebuah kota, yaitu sebagai kawasan yang mempunyai kegiatan utama 

bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman 

perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan 

sosial dan kegiatan ekonomi. 

 

4.2 Keadan Umum Perikanan laut 

4.2.1 Potensi sumberdaya ikan  

Sebagian besar (78%) wilayah Kabupaten Halmahera Utara adalah 

perairan laut yang hampir seluruhnya dikelilingi oleh perairan laut yakni 

Samudera Pasifik di sebelah utara dan barat laut, Teluk Kao di sebelah barat, dan 

Laut Maluku di sebelah timur.   

Hasil penelitian Direktorat Jendral Perikanan dan Balai Penelitian 

Perikanan Laut tahun 1983 menyatakan bahwa perairan laut Halmahera Utara 

diperkirakan mempunyai potensi sumberdaya ikan laut (standing stock) sebesar 

148.473,8 ton/tahun, yang berarti memiliki potensi lestari (Maximum Sustainable 

Yield/MSY) sebesar 86.660,6 ton/tahun, terdiri dari kelompok ikan pelagis 

sebanyak 48.946,4 ton/tahun dan kelompok ikan demersal sebanyak 32.664,2 

ton/tahun (Dinas Kelautan dan Perikanan KabupatenHalmahera Utara, 2007).   

4.2.2 Unit penangkapan ikan 

1) Kapal Penangkapan Ikan 

Sebagian besara armada penangkapan ikan di Kabupaten Halmahera Utara 

berukuran lebih kecil dari 5 GT atau termasuk armada penangkapan skala kecil.  



 
 

 
 

Dengan demikian, jangkauan daerah penangkapan ikan (fishing ground) nelayan 

hanya terkonsentrasi di sekitar perairan pantai (dibawah 12 mil laut).  

Kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan sebagian besar masih 

menggunakan teknologi yang sederhana, dimana sebagian besar  nelayan 

mengunakan perahu tanpa motor dan  perahu motor tempel serta sebagian kecil 

menggunakan kapal motor sebagaimana terlihat pada Tabel 7 tentang jenis dan 

jumlah armada tangkap di Kecamatan Tobelo.  

 
Tabel 7  Jenis dan jumlah armada tangkap di Kecamatan Tobelo Kabupaten 

Halmahera Utara Tahun 2009 
Armada Penangkapan (Unit) 

No Nama Desa Perahu Tanpa 
Motor 

Perahu Motor 
Tempel 

Kapal 
Motor 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Gamsungi 
Rawajaya 
Wari 
Wari Ino 
Kumo 
Kakara 
Tagalaya 

9 
6 
4 
5 
5 
30 
15 

15 
15 
7 
3 
6 
7 
3 

2 
8 

Jumlah 74 56 10 
Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Halmahera Utara 2010 

 

2) Alat Penangkapan Ikan 

Secara umum, jenis usaha perikanan tangkap yang dilakukan di wilayah 

perairan oleh nelayan di Kecamatan Tobelo menggunakan alat tangkap pancing, 

pukat cincin, jaring insang dan jaring angkat (Tabel 8). Dengan memperhatikan 

tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa alat tangkap yang digunakan oleh 

nelayan di Kecamatan Tobelo lebih banyak menggunakan alat tangkap pancing 

dengan jumlah 193, sementara pukat cincin 8, jaring insang 6 dan jaring angkat 4, 

hal seperti ini sudah tentunya turut mempengaruhi hasil tangkapan nelayan yang 

tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan menggunakan alat tangkap pukat 

cincin atau jaring insang dan jaring angkat. 

  
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Tabel 8 Jenis dan jumlah alat tangkap di Kecamatan Tobelo Tahun 2009 
Alat Penangkapan Ikan (Unit) 

No Nama Desa Pukat 
Cincin 

Jaring 
Ingsang 

Jaring 
Angkat Pancing 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Gamsungi 
Rawajaya 
Wari 
Wari Ino 
Kumo 
Kakara 
Tagalaya 

2 
- 
- 
- 
6 
- 
- 

- 
1 
5 
- 
- 
- 
- 

- 
4 
- 
- 
- 
- 
- 

24 
67 
- 
6 
15 
57 
24 

Jumlah 8 6 4 193 
Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Halmahera Utara 2010 

Berdasarkan tabel tiga tersebut memberikan gambaran juga bahwa 

konsentrasi nelayan yang menggunakan alat tangkap pancing lebih banyak di desa 

Rawajaya dan desa Kakara, sementara yang menggunakan alat tangkap pukat 

cincin terkonsentrasi di desa Kumo, dan untuk alat tangkap jaring insang dan 

jaring angkat terdapat di desa Wari dan Rawajaya. 

3) Nelayan 

Jumlah nelayan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara tahun 2007 tercatat 

sebanyak 6.999 orang.  Sementara untuk jumlah nelayan yang ada di Kecamatan 

Tobelo sebanyak 344 orang. Konsentrasi nelayan di Kecamatan Tobelo terdapat di 

desa Rawajaya dengan jumlah 101 nelayan dan desa Kumo 70 nelayan serta desa 

Kakara 64 nelayan (Tabel 9). 

Tabel 9  Jumlah nelayan yang ada di Kecamatan TobeloTahun 2009 

No Desa 
Nelayan 
(orang) 

Kelompok Nelayan 
(orang) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Gamsungi 
Rawajaya 
Wari 
Wari Ino 
Kumo 
Kakara 
Tagalaya 

59 
101 
18 
11 
70 
64 
21 

2 
8 
- 
- 
2 
2 
3 

Jumlah 344 17 
Sumber Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Halmahera Utara 2010 

Selain kegiatan usaha penangkapan ikan, terdapat pula nelayan yang 

melakukan usaha perikanan budidaya laut untuk jenis ikan kerapu. Namun tingkat 



 
 

 
 

perkembangannya dapat dikatagorikan masih berada dalam skala belum 

berkembang, karena masih banyak masalah yang berhubungan dengan teknologi 

serta ketersediaan benih dan pakan yang terbatas. 

4.2.3 Produksi hasil tangkapan 

Kekayaan potensi sumber daya laut di wilayah Kabupaten Halmahera Utara 

saat ini mulai memperlihatkan tendensi kenaikan yang signifikan, seperti 

ditunjukan  produksi perikanan tahun 2007 yang mengalami kenaikan sebesar 

6,4% dari produksi tahun 2006 yaitu total mencapai sebesar 11.799,01 ton dari 

6.014 ton (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halamahera Utara 2008). 

Hal ini disebabkan kebijakan pembangunan perikanan di Kabupaten Halmahera 

Utara melalui beberapa program, seperti PEMP, modernisasi dan penambahan 

armada tangkap serta penambahan infrastruktur di bidang perikanan yang telah 

berhasil meningkatkan produksi hasil perikanan.  

Namun demikian tingkat pemanfaatan oleh nelayan setempat dibandingkan 

potensi sumberdaya ikan di perairan Halmahera Utara masih sangat rendah.  Hal 

ini ditunjukkan dengan tingkat pemanfaatannya pada tahun 2007 baru sekitar 

13,3% dari MSY, walaupun menggunakan nilai estimasi potensi terkecil (86.660,6 

ton/tahun). Tingkat pemanfaatan masih rendah ini disebabkan oleh beberapa hal, 

diantaranya adalah armada penangkapan ikan didominasi skala kecil yang sangat 

tergantung kondisi alam/cuaca, dan terbatasnya jaringan pasar, sehingga ikan sulit 

untuk dijual.  Selain itu, maraknya penangkapan ikan illegal oleh nelayan dari 

daerah lain dan nelayan asing (Phillipina) di kawasan perairan Halmahera Utara. 

4.2.4 Prasarana perikanan tangkap  

Sarana prasarana penunjang usaha perikanan merupakan salah satu 

komponen utama penentu keberhasilan pembangunan di sektor perikanan. Secara 

umum sarana prasarana tersbut di Kabupaten Halmahera Utara masih terbatas 

sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan baik kapasitas maupun 

kuantitasnya. Kondisi eksisting sarana dan prasarana yang ada adalah: 1 unit 

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tobelo,  2 unit Pangkalan Pendaratan Ikan 

(PPI) yakni PPI Tilei dan PPI milik Prima Reva Indo, 3 unit pabrik es, 2 unit cold 



 
 
 

 

storage di PPP Tobelo, dan beberapa alat bantu penangkapan, berupa: 42 unit 

rumpon laut dangkal, 5 unit rumpon laut dalam, dan 15 unit lampu celup bawah 

air  (Dinas Kelautan dan Perikanan Halmahera Utara 2008). 

 

4.3 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir  

4.3.1 Program PEMP 

Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di wilayah pesisir dan 

pengembangan usaha masyarakat pesisir berbasis sumberdaya lokal, maka 

Pemerintah melalui Departemen Kelautan dan Perikanan mengintroduksi Program 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Program PEMP telah 

dilaksanakan sejak tahun 2001 sampai dengan 2009 dan pelaksanaannya dibagi 

menjadi tiga periode, yaitu (1) periode inisiasi (2001-2003), (2) periode 

institusionalisasi (2004-2006), dan (3) periode diversifikasi (2007-2009). Periode 

inisiasi merupakan periode membangun, memotivasi, dan memfasilitasi 

masyarakat pesisir agar mampu memenfaatkan kelembagaan ekonomi (LEPP-M3) 

yang dibangun untuk mendukung pengembangan usaha produktif masyarakat 

pesisir. Berikutnya periode institusional merupakan periode yang ditandai dengan 

upaya pengembangan dan penguatan kelembangaan ekonomi (LEPP-M3). 

Terakhir periode diversifikasi merupakan periode perluasan unit usaha koperasi 

LEPP-M3, sehingga diharapkan dapat mengurangi beban sosial ekonomi 

masyarakat pesisir (Kusnadi 2009). 

Secara spesifik, tujuan program PEMP adalah (1) meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengembangan 

ekonomi masyarakat; (2) memperkuat kelembagaan sosial ekonomi masyarakat 

dan kemitraan dalam mendukung pembangunan daerah; (3) memicu usaha 

ekonomi produktif di desa pesisir; (4) mendorong terlaksananya mekanisme 

manajemen pengembangan masyarakat yang partisipatif dan transparan; (5) 

meningkatkan kemampuan aparat dan masyarakat pesisir dalam pembangunan di 

wilayahnya; dan (6) mereduksi pengaruh kenaikan harga bahan bakar minyak 

(BBM) melalui penciptaan dan peningkatan usaha ekonomi produktif secara 

berkelanjutan (DKP 2003). 



 
 

 
 

Model pengembangan pemberdayaan masyarakat pesisir melalui PEMP 

menganut prinsip to help them to help themselves. Tujuannya adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan kelembagaan 

sosial ekonomi dengan mendaya-gunakan sumberdaya laut dan pesisir secara 

berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan tujuan PEMP, pemberdayaan 

masyarakat di wilayah pesisir diarahkan untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian. 

Simplikasi model pengembangan PEMP disajikan pada Gambar  2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2  Model Pengembangan PEMP. 
(sumber: Pedoman Umum PEMP 2003, Direktorat PMP DKP) 

 

Program PEMP mendorong masyarakat pesisir berpartisipasi dalam setiap 

tahap pelakasanaan kegiatan melalui penguatan kelembagaan. Masyarakat pesisir 

diperkenalkan untuk berorganisasi mulai dari pembentukan kelompok masyarakat 

pemanfaat (KMP) ditingkat desa, pembentukan lembaga ekonomi masyarakat  

(LEPP-M3) ditingkat kawasan pesisir. Selain itu, diperkenalkan sistem 

manajemen pengembangan usaha produktif (Kelompok Usaha Bersama/KUB) 

dan sumberdaya pesisir mulai dari perencanaan rencana aksi kegiatan, 

implementasi kegiatan, serta menumbuh kembangkan kegiatan tersebut secara 

keberlanjutan. Untuk mendukung program tersebut, dibangun kemitraan antara 
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masyarakat, pemerintah daerah, swasta dan perguruan tinggi dalam 

mengembangkan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, 

keberhasilan program PEMP akan sangat dipengaruhi oleh berjalan atau tidaknya 

sistem kelembagaan yang melibatkan semua pihak mulai dari tingkat desa, 

kawasan pesisir hingga kabupaten.  Simplikasi struktur kelembagaan PEMP 

disajikan pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gambar 3  Struktur Kelembagaan Pelaksanaan PEMP. 
(sumber: Pedoman Umum PEMP 2003, Direktorat PMP DKP) 

 

4.3.2 PEMP Kabupaten Halmahera Utara 

Program PEMP di Kabupaten Halmahera Utara telah diimplemetasikan 

sejak tahun 2004, 2006, 2007 dan 2008. Program PEMP ini telah 

memperkenalkan arti penting berkelompok (berorganisasi) dan manajemen 

kepada masyarakat pesisir baik untuk pengembangan usaha produktif maupun 

pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan. Dalam hal berorganisasi, 

telah terbentuk 553 KMP yang tersebar di 15 kecamatan dan untuk tingkat 

kawasan telah terbangun Koperasi LEPP-M3 untuk mendukung aspek permodalan 

usaha produktif KMP.    
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Dalam mendukung permodalan bagi usaha produktif KMP, Program 

PEMP memberikan stimulan permodalan berupa dana ekonomi produktif (DEP). 

Pada tahun 2004, DEP sebesar Rp557.059.000,- dan baru disalurkan kepada 93 

orang pada tahun 2005. LEPP-M3 yang dibangun waktu itu belum siap dari segi 

sumberdaya manusia maupun dari segi manajemen organisasi. Pada tahun 2006, 

DEP sebesar Rp562.340.000,- telah disalurkan  kepada 85 KMP. Pada tahun 

2007, DEP sebesar Rp494.880.000,- telah disalurkan  kepada 128 KMP. Pada 

tahun 2008, dana program bantuan sosial yang bersifat hibah sebesar 

Rp594.125.000,- dan telah disalurkan  kepada 167 KMP. Sedangkan pada tahun 

2009, dana hasil perguliran  sebesar Rp756.217.000,- telah disalurkan kepada 80 

KMP (Tabel 10).  

Sejak tahun 2004 hingga 2009, DEP yang telah tersalurkan mencapai 

Rp.2.984.621.000,- dan telah membantu permodalan usaha produktif sebanyak 

553 orang masyarakat pesisir Kabupaten Halmahera Utara yang terdiri dari 

nelayan, budidaya laut, pedagang ikan dan masyarakat lainnya.  

 
Tabel 10  DEP-PEMP dan masyarakat penerima di Kabupaten Halmhera Utara 

 

Tahun 
DEP  
(Rp.) 

Nelayan 
(org) 

Pedagang 
Ikan 
(org) 

Kios 
Sembako 

(org) 

Masyarakat 
Lain (org) 

Jumlah 
(org) 

2005 577.059.000 25 62 6 0 93 

2006 562.340.000 25 60 0 0 85 

2007 494.880.000 15 41 0 72 128 

2008 594.125.000 58 79 0 30 167 

2009 756.217.000 22 35 0 23 80 

Total 2.984.621.000 145 277 6 125 553 
Sumber: LEPP-M3 Kabupaten Halmahera Utara 2010 





5 HASIL PENELITIAN 

5.1 Implikasi Program PEMP Terhadap Sistem Usaha Perikanan 

Program PEMP di rancang tiga periode, yaitu: pertama periode  inisiasi 

(2001-2004), difokuskan pada penggalangan partisipasi dan penyadaran 

masyarakat (termasuk lembaga swadaya masyarakat), serta perintisan 

kelembagaan yang diharapkan sebagai cikal bakal holding company yang akan 

memayungi aktivitas ekonomi masyarakat pesisir; kedua  periode institusional 

(2004-2006), di fokuskan pada revitalisasi kelembagaan melalui peningkatan 

status LEPP-M3 menjadi berbadan hukum koperasi, dan ketiga periode 

diversifikasi (2007-2009) merupakan perwujudan cita-cita LEPP-M3 untuk 

menjadi holding company dengan mulai di bentuk unit-unit usaha yang bernaung 

di bawah lepp-m3 yang telah berbadan hukum. 

Program PEMP di Kabupaten Halmahera Utara telah diimplemetasikan pada 

tahun 2004, 2006, 2007 dan 2008. Kegiatan Program PEMP yang di lakukan di 

Halmahera Utara sejak 2004 hingga 2008, adalah sebagai berikut: 

1) Kegiatan PEMP pada tahun 2004 baru memasuki periode inisiasi 

a. Mensosialisasi program PEMP kepada Masyarakat pesisir khususnya 

nelayan skala usaha kecil, pembudidaya ikan, pedagang hasil perikanan , 

pengelola ikan pengusaha jasa perikanan, dan pengelola pariwisata 

bahari, serta usaha yang berhubungan dengan kelautan dan perikanan 

seperti pengadaan bahan dan alat perikanan serta BBM (Solar Pocked 

Dealer untuk nelayan atau kios sembako). 

b. Pembentukan penggurus LEPP-M3 pada tanggal 4 juni 2004 dengan 

formasi kelembagaan adalah ketua,wakil ketua dan sekertaris, 

c. Meningkatkan status kelembagaan LEPP-M3 menjadi berbadan hukum 

pada bulan juli 2004 dengan No 03/BH/DISPRIDAGKOP-

UKM/HU/VII/2004. 

d. Penggadaan Investaris dan Perlengapan kantor 

2) Kegiatan PEMP pada tahun 2005 memasuki periode institusional 

a. Pembentukan keanggotaan baik kelompok masyarakat pemanfaat (KMP)  

maupun perorangan. Kelompok-kelompok yang terbentuk antara lain: 



 
 
 

 

kelompok bersatu terdapat di Desa Kusu Lovra Kec. Kao, Kelompok 

Tunae Jaya dan kelompok pelita 

b. Pada bulan maret 2005 pertama kali di salurkan pinjaman dana ekonomi 

produktif (DEP) PEMP kepada anggota LEPP-M3. 

c. Pada bulan juni 2005 dilakukan kegiatan monitoring kelayakan usaha 

perikanan di beberapa desa di Kabupaten Halmahera Utara. 

3) Kegiatan PEMP pada tahun 2006 memasuki periode diversifikasi, yaitu 

LEPP-M3 mulai membentuk  unit-unit usaha seperti pembentukan kedai 

pesisir pariama. 

4) Kegiatan PEMP pada tahun 2007, merupakan tahap penguatan kelembagan di 

masyarakat melalui kegiatan pelatihan bagi anggota LEPP-M3 tentang cara 

pengelolaan DEP-LEPPM3. 

5) Kegiatan PEMP pada tahun 2008, memasuki tahap penguatan kapasitas 

kelembagaan LEPP-M3 melalui pelatihan bagi pengurus LEPP-M3. 

Setelah lima tahun Program PEMP dilaksanakan di Kabupaten Halmahera 

Utara telah berimplikasi terhadap berbagai aspek, yaitu: pemanfaatan sumberdaya 

ikan, penggunaan teknologi usaha perikanan, perubahan sosial budaya  dan 

ekonomi. 

   

5.1.1 Potensi sumberdaya ikan 

Wilayah perairan Kabupaten Halmahera Utara kaya akan sumberdaya 

perikanan dan kelautan. Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku 

Utara (2005), potensi sumberdaya ikan di Kabupaten Halmahera Utara 

diperkirakan sebesar 119.771 ton/tahun, terdiri  dari kelompok ikan pelagis besar 

sebanyak 62.097 ton/tahun, ikan pelagis kecil sebanyak 23,791 ton/tahun dan 

kelompok ikan demersal sebanyak 19.869 ton/tahun, serta 14.014 ton terdiri dari 

lobster, cumi-cumi dan udang/peneid (Gambar 4).   
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Gambar 4 Distribusi potensi sumberdaya ikan di Kabupaten Halmahera Utara. 
Sumber:  Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, 2005 

 
Berdasarkan wawancara dengan nelayan setempat dan beberapa literatur, 

perairan laut Halmahera Utara mengandung sumber daya ikan bernilai ekonomis 

penting yang cukup beragam, diantaranya adalah ikan cakalang (Katsuwonus 

pelamis), tuna madidihang (Thunnus albacores), tuna mata besar (Thunnus 

obesus), tuna albacore (Thunnus alalunga) dan komo/tongkol (Euthynnus affinis) 

untuk kelompok ikan pelagis besar;  ikan layang (Decapterus spp), kembung 

(Rastrelliger spp), teri (Stolephorus spp), selar (Caranx spp) dan julung-julung 

(Hyporhamphus spp) untuk kelompok ikan pelagis kecil;  dan ikan kakap merah 

(Lutjanus spp), kuwe/bobara (Caranx spp), pisang-pisang (Caesio spp), kakatua 

(Scarus spp), biji nangka (Upeneus spp), baronang (Siganus spp) dan kerapu 

(Epinephelus spp) untuk kelompok ikan demersal. 

Hasil penilaian terhadap persepsi potensi sumberdaya ikan masih melimpah 

di Kabupaten Halmahera Utara, menunjukkan sebanyak 32,82% responden 

menyatakan sangat setuju, 41,91% setuju dan 27,27% cukup setuju (Gambar 5). 

Tidak ada satupun responden yang menyatakan sumberdaya perikanan sudah tidak 

berpotensi. Hal ini menunjukkan potensi sumberdaya perikanan di Halmahera 

Utara masih cukup melimpah. 
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Gambar 5  Persepsi responden terhadap sumberdaya ikan masih melimpah di 
Kabupaten Halmahera Utara. 

 

Berdasarkan hasil produksi ikan di Kabupaten Halmahera Utara terus 

mengalami kenaikan, terutama setelah mendapat bantuan PEMP berupa unit 

pengakapan ikan.  Bantuan unit penangkapan ikan secara signifikan mendorong 

pertumbuhan produksi hasil perikanan tangkap di Kabupaten Halmahera Utara, 

seperti tersaji pada Gambar 6. 

 

 

Gambar 6  Produksi ikan total Kabupaten Halmahera Utara  periode tahun 2004-
2008. 

Sumber Data  : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara 2008 

 



 
 

 
 

Program PEMP telah mendorong pemanfaatan sumberdaya perikanan secara 

optimal melalui pengembangan usaha KMP nelayan. Namun, jumlah KMP yang 

dibantu masih sangat kecil, yaitu 5,5% dari total masyarakat nelayan di Kabupaten 

Halmahera Utara. Jenis bantuan pun masih terbatas pada nelayan skala kecil 

berupa motorisasi perahu ketinting dan alat tangkap gillnet, serta hanya beberapa 

unit pajeko (mini purse seine). Oleh karena itu, pengembangan usaha perikanan 

melalui PEMP masih belum bisa meningkatkan produksi perikanan secara 

signifikan.  

  
5.1.2 Pengembangan Teknologi Usaha Perikanan 

Pada umumnya jenis teknologi penangkapan ikan yang digunakan nelayan 

Kabupaten Halmahera Utara adalah pancing ulur, rawai, mini purse seine 

(pajeko), jaring insang hanyut dan tetap (gillnet), jaring lingkar (giob), huhate, 

bagan, dan bubu. Untuk jenis kapal/perahu penangkapan ikan yang digunakan 

adalah perahu tanpa motor/perahu layar dan perahu motor tempel  dengan ukuran 

dibawah 5 GT (tergolong skala kecil) dengan teknologi yang masih sederhana. 

Hanya jenis pajeko yang tingkat teknologinya relatif paling maju dan itupun 

jumlah masih terbatas  

 

 

Gambar 7 Perkembangan jumlah unit penangkapan ikan yang beroperasi di 
Kabupaten Halmahera Utara dari 2004-2008. 

Sumber:  Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara, 2008. 
 



 
 
 

 

Program PEMP diarahkan memberikan manfaat bagi kelompok 

masyarakat pesisir yang menggantungkan kehidupannya pada sumberdaya pesisir 

dan laut. Salah satu manfaat langsung yang diperoleh kelompok masyarakat 

pemanfaat (KMP) adalah pengembangan teknologi usaha perikanan baik yang 

sudah ada maupun yang baru. Pengembangan teknologi program PEMP 

didasarkan pada kebutuhan dan kemampuan nelayan, ketersedian DEP-PEMP 

serta hasil musyawarah KMP. Sejak tahun 2004-2008, jumlah alat tangkap di 

Kabupaten Halmahera menujukkan trend (kecenderungan) terus meningkat, 

seperti tersaji pada Gambar 7.  

 

1) Pengembangan Unit Penangkapan Gillnet 

Sekitar 61% nelayan Kabupaten Halmahera didominasi oleh nelayan 

pancing ulur (handline). Pada umumnya nelayan pancing menggunakan perahu 

dayung/layar dan alat tangkap ikan berupa dua atau lebih unit pancing ulur. 

Dengan keterbatasan unit penangkapan tersebut maka jangkauan melautnya hanya 

sekitar perairan pantai dan hasil tangkapannya juga relatif sedikit yaitu rata-rata 

sebanyak 6 kg/trip. Nelayan pancing masih bersifat subsisten dengan waktu kerja 

hanya satu hari (one day fishing), dalam sebulan rata-rata melaut 20 trip. Jenis 

ikan target nelayan pancing adalah ikan karang (Tabel 11).  

Sejak tahun 2004, Program PEMP memfasilitasi pengembangan teknologi 

nelayan pancing menjadi nelayan jaring insang (gillnet). Pengembangan teknologi 

ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan nelayan. 

Nelayan pancing yang telah memenuhi ketentuan PEMP, memperoleh satu unit 

penangkapan gillnet yang terdiri dari 2 piece gillnet (1 piece 45-55 meter), sebuah 

perahu ketinting 1 GT bermesin 5,5 PK.  

 



 
 

 
 

Tabel 11 Keragaan usaha penangkapan pancing sebelum dan sesudah program 
PEMP 

Program PEMP 
No Uraian 

Sebelum* Sesudah** 

1. Pekerjaan utama Nelayan pancing/ 

buruh nelayan  

Nelayan gillnet 

2. Jenis perahu Perahu dayung/layar Perahu bermesin 5,5 
PK (ketinting) 

3. ABK 2 2 

4 Daerah Penangkapan Ikan Perairan karang dekat 
tempat tinggal 
nelayan 

Perairan karang di 
sekitar pulau-pulau 
kecil 

5. Jumlah trip per bulan 20 22 

6. Rata-rata tangkapan per trip (Kg) 6 18 

7. Rata-rata pendapatan bersih per 
tahun (Rp.) 5.079.167 19.717.500 

8. Target ikan Ikan karang Ikan pelagis dan ikan 
karang 

Keterangan:    * = jangka waktu sebelum PEMP tahun 2003 hingga 2004 
** = jangka waktu sesudah PEMP tahun 2006 hingga 2009 

 
Dengan menggunakan perahu ketinting bermesin 5,5 PK, memungkinkan 

nelayan gillnet menjangkau daerah penangkapan ikan di perairan pulau-pulau 

kecil yang agak jauh dari tempat tinggal mereka. Begitupula rata-rata hasil 

tangkapan ikan dan jumlah trip per bulan mengalami kenaikan yaitu dari 18 

trip/bulan menjadi 22 trip/bulan. Jenis ikan target nelayan gillnet selain ikan 

pelagis juga ikan karang (Tabel 11). 

 
2) Unit Penangkapan Pajeko 

Unit penangkapan pajeko mulai diperkenalkan di Tobelo oleh nelayan 

Sangihe dan Bitung Sulawesi Utara. Teknologi alat tangkap ini termasuk relatif 

maju dibandingkan alat tangkap lainnya di Kabupaten Halmaheran Utara. Pada 

tahun 2008, tercatat baru ada 23 unit pajeko (1,8% dari total seluruh armada) di 

Kabupaten Halmahera Utara. Meskipun jumlah pajeko masih sedikit, tetapi 

produktivitas alat tangkap ini sangat tinggi, yaitu sebesar 1.511,5 ton/tahun atau 

24,33% dari total jumlah produksi ikan pada tahun 2007 (Gambar 8).  
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Gambar 8  Hasil  produksi ikan berdasarkan alat tangkap di Kabupaten Halmahera 
Utara. 

Sumber:  Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara, 2008. 
 

Unit penangkapan pajeko terdiri dari kapal motor tempel dengan ukuran 

bervariasi antara 3–10 GT, perahu lampu dan jaring purse seine.  Kapal dan 

perahu yang digunakan terbuat dari kayu. Ukuran panjang kapal pajeko berkisar 

antara 15-17 meter, lebar berkisar 2,5-4,0 meter dan dalam  berkisar 1-1,5 meter. 

Kapasitas kapal pajeko kekuatan mesin 120-160 PK (3-4 buah mesin Yamaha). 

Sedangkan perahu lampu memiliki panjang berkisar antara 3-5 meter, lebar antara 

0,5-1 meter, dan dalam 0,5-0,8 meter.  

Jenis jaring purse seine yang digunakan relatif sama, yang terdiri dari 

kantong (bunt), badan jaring, sayap, jaring pada pinggir badan jaring (selvedge), 

tali ris atas (floatline), tali ris bawah (leadline), pemberat (sinkers), pelampung 

(floats) dan cincin (purse rings). Panjang jaring purse seine yang digunakan 

berkisar antara 200-400 meter dan dalam kantong 30-60 meter.  

Unit penangkapan pajeko dioperasikan secara berkelompok, satu 

kelompok berjumlah antara 15- 20 nelayan. Pengoperasian pajeko menggunakan 

alat bantu rumpon dan perahu lampu. Waktu operasi alat tangkap ini hanya satu 

hari (one days fishing), berangkat menuju fishing ground (rumpon) pada sore hari  

dan kembali pada pagi hari. Oleh karena itu, daerah penangkapannya masih 

terbatas sekitar 2- 3 mil laut dari garis pantai Halmahera Utara. Rata-rata hasil 

tangkapan ikan mini purse seine sebanyak 1.800 kg per trip dan jumlah melaut 

dalam sebulan sebanyak 20 trip. Jenis ikan tangkapan dominan pajeko adalah 



 
 

 
 

jenis ikan pelagis kecil, meliputi malalugis/layang (Decapterus sp), kembung 

(Rastrelliger sp), tongkol (Euthynnus aviinis) dan selar (Selaroides sp). 

Responden nelayan pajeko sebelum mendapat Program PEMP adalah 

nelayan buruh pajeko, nelayan sambilan dan angkatan kerja baru. Sebagai buruh 

nelayan tentunya pendapatan meraka sangat tergantung dari sistem bagi hasil 

pajeko di Kabupaten Halmahera utara, yaitu dari pendapatan bersih pajeko di bagi 

25% rumpon, 37,5% pemilik kapal dan 37,5% ABK. Pendapatan buruh pajeko 

rata-rata sebesar Rp77.360,- per trip atau setara 1,86% dari pendapatan bersih 

(bagian ABK=37,5% dibagi 20, jika jumlah ABK=20 nelayan).  

Untuk pengembangan teknologi, Program PEMP di Kabupaten Halmahera 

Utara sejak tahun 2004 secara bertahap telah mengintroduksi unit penangkapan 

pajeko. Penerapan teknologi pajeko ini telah meningkatkan pendapatan per tahun 

nelayan pajeko 100% dari Rp12.377.577,- menjadi Rp24.755.154,-. Hal ini 

disebabkan terjadinya mobilisasi vertikal dari buruh nelayan menjadi nelayan 

pemilik (kepemilikan bersama), sehingga bagi hasil ABK yang semula 37,5% 

meningkat menjadi 75% (Tabel 12). 

 
 
Tabel 12 Keragaan unit penangkapan pajeko sebelum dan sesudah Program 

PEMP 
  

Bantuan UPI Mini purse seine 
No Uraian 

Sebelum* Sesudah** 

1. Pekerjaan  Buruh Nelayan Nelayan Pemilik 

2. Unit penangkapan ikan Pajeko Pajeko/ 

3. Ukuran GT 3-10 10 

4. Jumlah ABK 15-20 20 

5. Daerah Penangkapan Ikan Perairan pantai 
sekitar ± 2-3 mil 

Perairan pantai 
sekitar ± 2-3 mil 

6. Jumlah trip per bulan 20 20 

7. Rata-rata hasil tangkapan per trip (Kg) 1.800 1.800 

8. Bagi hasil untuk ABK 37,5 % 75% 

9. Rata-rata pendapatan nelayan per trip 12.377.577 24.755.154 
Keterangan:    * = jangka waktu sebelum PEMP tahun 2003 hingga 2004 

** = jangka waktu sesudah PEMP tahun 2006 hingga 2009 

 

 



 
 
 

 

3) Budidaya Ikan  

 Program PEMP di Halmahera Utara, selain pengembangan teknologi 

penangkapan ikan juga mendorong diversifikasi usaha perikanan, seperti 

pengembangan taknologi budidaya ikan kerapu. Responden budidaya laut 

sebelum mendapat Program PEMP adalah nelayan. Mengingat pekerjaan sebagai 

nelayan tidak menentu tergantung musim, setelah mendapat bantuan DEP-PEMP 

beralih profesi mengembangkan budidaya ikan. 

Budidaya ikan ini baru dikembangkan tahun 2008 sebanyak 3 unit 

keramba jaring apung dengan cakupan areal 1 ha. Unit budidaya ikan terdiri dari: 

(1) keramba jaring apung berukuran 7x7m yang didalamya terdapat 4 ruangan 

budidaya berukuran 3x3 m; (2) pelampung dari drum plastik/styrofoam sebanyak 

16-20 buah pelampung yang berfungsi untuk mengapungkan keramba; (3) jangkar 

(berat 150-200 gram), berfungsi sebagai penahan keramba jaring agar tidak 

terbawa arus, satu unit rakit digunakan 4 buah jangkar; dan (4) jaring (kurung-

kurung) ukuran 3x3x3 m, jaring terbuat dari polyethylene (PE), polypropylene 

(PP) atau polyester dengan mata jaring disesuiakan dengan ukuran ikan antara 1 – 

4 cm, setiap ujung bawah jaring diberi pemberat antara 2-5 kg. Jenis ikan yang 

dibudidayakan ikan karang, seperti jenis ikan kerapu (famili serranidae) dan 

kakap putih (famili Latidae) dan kakap merah (famili Lutjanidae). Waktu 

budidaya ikan yang dibutuhkan sekitar 12 bulan, dimana ikan kerapu, kakap putih 

dan kakap merah mencapai berat 1.500 gram (ukuran pasar).   

Mengingat pengembangan budidaya ikan masih baru (merintis) maka 

usaha ini masih dalam proses pembelajaran teknologi dan baru melakukan satu 

kali panen dengan tingkat keberhasilannya masih belum optimal. Oleh karena itu, 

untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan teknologi pembudidaya ikan 

diperlukan pelatihan dan pembinaan dari dinas terkait.  

 

5.1.3 Sosial budaya masyarakat pesisir 

Untuk menggambarkan kondisi umum sosial budaya masyarakat pesisir, 

akan dijelaskan dengan pendekatan responden. Variabel responden yang 

digunakan untuk meggambarkan sosial budaya, yaitu: sosial-budaya, umur, 

pendidikan, pengalaman kerja, jumlah tanggungan, dan waktu kerja dalam satu 



 
 

 
 

tahun untuk setiap jenis usaha masyarakat. Dengan mengetahui variabel kondisi 

responden tersebut diharapkan dapat menjelaskan struktur sosial budaya 

masyarakat pesisir secara umum. 

Karakteristik sosial budaya masyarakat Kabupaten Halmahera Utara 

secara umum bersifat jujur, terbuka, menjungjung tinggi gotongroyong, 

kekeluargaan dan taat beragama. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, 

toleransi diantara penduduk sangat besar. Selain itu, karakter individu penduduk 

pedesaan di sebagian besar wilayah kajian memiliki sifat terbuka, mudah 

menerima inovasi, menjunjung nilai-nilai agama dan menghormati adat istiadat 

secara turun temurun.   

Dalam berkomunikasi sehari-hari masyarakat Kecamatan Tobelo 

menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Namun pada kegiatan-

kegiatan tertentu, seperti upacara-upacara adat biasanya menggunakan bahasa 

Tobelo sebagai bahasa pengantar dan diterjemahkan dalam  bahasa Indonesia. 

Demikian pula pada acara-acara penerimaan tamu pejabat, ketika pejabat tersebut 

hendak dikukuhkan sebagai anggota keluarga besar masyarakat adat Halmahera 

Utara (masyarakat Hibua Lamo), maka bahasa yang digunakan adalah bahasa 

Tobelo dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. 

Masyarakat yang bermukim di pulau-pulau kecil seperti desa Kumo, 

Kakara dan desa Tagalaya telah mengalami pergeseran matapencaharian. Dahulu 

sebagian besar dari mereka bermatapencaharian sebagai nelayan, namun sekarang 

mulai beralih ke bidang jasa angkutan antar pulau (ojek laut) seperti melayani 

masyarakat dan anak-anak sekolah pergi pulang dari desa mereka ke kota Tobelo 

dan sebaliknya, dan jasa lainnya seperti ojek beca, serta buruh pelabuhan dan 

perkebunan. Hal ini terjadi, disebabkan karena persoalan modal operasional 

melaut yang terus meningkat sebagai dampak dari kenaikan harga BBM. Selain 

itu, terbatasnya teknologi dan sarana penangkapan ikan yang dimiliki sehingga 

hasil produksi relatif rendah bahkan tidak menguntungkan.    

Dengan adanya program PEMP, mecoba meningkatkan minat masyarakat 

pesisir kembali menggarap sektor perikanan yang memiliki potensi yang sangat 

besar di Kabupaten Halmahera Utara. Program PEMP telah menyentuh hampir 

semua masyarakat nelayan di lokasi kajian. Program ini menghidupkan kembali 



 
 
 

 

budaya lokal, yaitu gotongroyong melalui pembentukan kelompok masyarakat 

pemenfaat (KMP), mendorong kelompok usaha bersama (KUB) melalui stimulan 

permodalan, dan membangun koperasi LEPP-M3 yang diharapkan menjadi motor 

penggerak pembangunan perkonomian di kawasan pesisir. 

Variabel sosial budaya kedua adalah umur responden, hasil analisis 

terhadap variabel umur menunjukkan hampir 50% responden berumur antara 41-

50 tahun, berumur 31-40 tahun sebanyak 33,3%,  dan sisanya 16,6% berumur 21-

30 dan 51-60 tahun (Gambar 9A).  Untuk umur kisaran 41-50 tahun didominasi 

responden berprofesi nelayan gillnet (75%), pajeko (50%) dan budidaya laut 

(100%) sedangkan umur kisaran 31-40 lebih didominasi responden pedagang 

(80%) (Gambar 9B). Hal ini menunjukkan sebagian besar responden masyarakat 

pesisir berusia dibawah 50 tahun dan merupakan usia potensial dalam 

menjalankan usahanya masing-masing. 
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Gambar 9  Sebaran kisaran umur responden PEMP Kabupaten Halmahera Utara. 

 

Variabel sosial budaya ketiga adalah tingkat pendidikan responden. 

Pendidikan responden tamatan SMA (47%), tamatan SMP (40%), tamatan SD 

(10%) dan S1 (3%). Untuk SMA didominasi responden pajeko dan pedagang ikan 

sedangkan SMP didominasi responden gillnet, serta terdapat satu responden 

budidiaya laut yang tamatan sarjana (Gambar 10B).  Kondisi ini menunjukkan 

mayoritas tingkat pendidikan masyarakat pesisir (responden) tamatan SMP dan 

SMA yang yang merupakan modal bagi pengembangan usaha meraka. 
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Gambar 10  Tingkat pendidikan responden PEMP Kabupaten Halmahera Utara. 

 

Variabel sosial budaya keempat adalah tanggungan keluarga responden. 

Pada umumnya (83%) jumlah tanggungan keluarga responden antara 3-5 orang 

(Gambar 11A). Jika ditambah dengan kepala keluarga, maka jumlah anggota 

keluarga total berkisar antara 4-6 orang. Jumlah tanggungan keluarga yang lebih 

besar dari 5 orang dalam satu keluarga hanya berjumlah 7% dengan tanggungan 

tertinggi sebanyak 8 orang. 
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Gambar 11  Tanggungan keluarga responden PEMP Kabupaten Halmahera Utara. 

 

Variabel sosial budaya kelima adalah pengelaman kerja responden. 

Pengalaman kerja responden berkisar antara 11-15 tahun sebanyak 40% dan 

berkisar antara 5-10 tahun sebanyak 37%. Pengalaman kerja kisaran 11-15 tahun 

didominasi responden gillnet, pajeko dan pedagang ikan. Sedangkan kisaran 5-10 



 
 
 

 

tahun lebih didominasi oleh responden pengalaman pedagang ikan (Gambar 12A). 

Hal ini menunjukkan ketekunan responden gillnet, pajeko dan pedangang ikan 

dalam menggeluti usahanya selama hampir 11-15 tahun. 
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Gambar 12  Tingkat pengalaman responden PEMP Kabupaten Halmahera Utara. 

 

Variabel sosial budaya terakhir adalah waktu kerja setahun responden. 

Waktu kerja setahun yang dimaksud adalah waktu yang dibutuhkan setiap 

individu melakukan pekerjaan selama satu tahun dengan ukuran satuan hari. 

Waktu kerja responden (63%) antara 60-180 hari/tahun, antara 181-240 hari/tahun 

(27%) dan antara 240-280 hari/tahun (10%) (Gambar 13A). Untuk waktu kerja 

60-180 hari/tahun didominasi oleh nelayan gillnet (100%) dan nelayan pajeko 

(67%) sedangkan waktu kerja 60-180 hari/tahun didominasi pedagang ikan (60%).  

Waktu kerja budidaya laut hampir bekerja sepanjang tahun (100%), yaitu berkisar 

antara 204-280 (Gambar 13B). Hal ini menunjukkan sebagian besar waktu kerja 

responden masyarakat pesisir tidak dapat penuh sepanjang tahun. Kondisi ini 

disebabkan usaha perikanan skala kecil sangat dipengaruhi musim. Dalam setahun 

operasi penangkapan ikan hanya dapat beroperasi 8 bulan dan sisanya 4 bulan 

nelayan tidak melaut karena pada bulan November sampai Februari sering terjadi 

badai dan gelombang besar. Apabila nelayan tidak melaut menyebabkan kegiatan 

pedagang ikan juga ikut berhenti bekerja. Pada kondisi ini, meraka akan 

melakukan pekerjaan sampingan sebagai ojek beca, buruh pelabuhan dan 

bertani/berkebun. 
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Gambar 13 Sebaran waktu kerja responden PEMP Kabupaten Halmahera Utara. 

  

5.1.4 Ekomomi masyarakat pesisir 

Untuk menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat pesisir, akan dijelaskan  

berdasarkan variabel ekonomi sebagai berikut, yaitu: harga ikan, akses pasar, dan 

tingkat pendapatan. Dengan mengetahui variabel kondisi ekonomi responden 

tersebut diharapkan dapat menjelaskan kondisi ekonomi masyarakat pesisir secara 

umum. 

Harga ikan dilokasi penelitian cenderung rendah. Harga ikan ditentukan 

oleh dibo-dibo, yaitu: harga untuk ikan pelagis dipukul rata sama Rp. 3000 per kg 

dan ikan karang antara Rp15.000,- hingga Rp20.000,- per kg. Padahal harga 

komoditi ikan di pasar lokal berbeda-beda untuk setiap jenisnnya.  Kondisi harga 

ikan yang rendah ini diterima nelayan apa adanya dan sudah menjadi tradisi di 

lokasi penelitian. Hal ini disebabkan masih terbatasnya sarana penunjang usaha 

perikanan tangkap, seperti: Pabrik Es dan tempat Pelelangan ikan (TPI) sampai 

saat ini masih belum berfungsi. Keterbatasan es batu, menyebabkan nelayan 

sering melaut tanpa es sehingga kualitas ikan cepat rusak sehingga nelayan tidak 

berani melaut lebih dari satu hari, jika sudah menangkap ikan harus segera 

menjual ikannya. Kondisi ini diperparah dengan tidak berfungsinya TPI sehingga 

nelayan tidak memiliki alteratif lain untuk segera menjual ikannya kepada 

pedagang pengumpul ikan (dibo-dibo). Oleh karena itu, harga ikan lebih dominan 

ditentukan pedagang pengumpul. Hal ini menyebabkan harga ikan menjadi 

rendah, bahkan harga jenis ikan dipukul rata sama tidak dibedakan jenisnya, 



 
 
 

 

sedangkan dipasaran harga setiap jenis ikan berbeda, seperti cakalang dengan 

tongkol beda harganya.  

Sistem pemasaran ikan di Kabupaten Halmahera Utara masih relatif 

sederhana, sehingga masih perlu dikembangkan dan dimodifikasi. Mekanisme 

pemasarannya adalah setelah mendaratkan hasilnya, nelayan menjual ke pedagang 

pengumpul (dibo-dibo) dan sekaligus pedagang eceran. Pedagang ini melakukan 

pembelian dari nelayan secara langsung di tempat pendaratan ikan. Kemudian, 

pedagang tersebut memasarkannya ke pasar tradisional di Kecamatan Tobelo. 

Selain itu, pedagang pengumpul menjual ikan ke pedagang pengecer. Selanjutnya 

pedagang pengecer akan memasarkan ke konsumen di kecamatan-kecamatan yang 

berdekatan. Sedangkan pemasaran ke luar Kabupaten Halmahera Utara masih 

relatif sedikit, itupun jika ada  pembeli ikan datang dari Kabupaten lain.  Secara 

diagramatik mekanisme pemasaran ikan di Kecamatan Tobelo Kabupaten 

Halmahera Utara disajikan pada Gambar 13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 14 Sistem pemasaran hasil tangkapan ikan di Kabupaten Halmahera 

Utara. 
 

Dari aspek pendapatan, PEMP telah merubah tingkat pendapatan 

responden di Kabupaten Halmahera Utara. Sebelum Program PEMP, pendapatan 

responden terendah diperoleh nelayan pancing sebesar Rp5.079.170,- per tahun 

dan tertinggi diperoleh pedagang ikan sebesar Rp29.858.500,- per tahun. Adapun 

setelah program PEMP, pendapatan terendah diperoleh pembudidaya ikan sebesar 

Rp10.625.000,- per tahun dan tertinggi diperoleh pedagang ikan sebesar 

Rp42.300.000,- per tahun (Gambar 14). Ditinjau dari segi prosentase pertambahan 

pendapatan setelah mendapat Program PEMP, maka nelayan gillnet  mengalami 

peningkatan tertinggi sebesar 288% dan pendapatan terendah diperoleh 

pembudidaya ikan sebesar 18%. Secara keseluruhan, dapat dikatakan program 
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PEMP berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan responden nelayan di 

Kabupaten Halmahera Utara (Gambar 15).  
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Gambar 15 Pendapatan pertahun responden sebelum dan sesudah Program PEMP. 
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Gambar 16  Prosentase pertambahan pendapatan responden setelah Program 
PEMP. 

 
5.1.5 Kelembagaan LEPP-M3 

Salah satu produk PEMP yang terus tumbuh kembang di masyarakat pesisir 

adalah Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPP-M3). 

Tujuan Lembaga ini dibangun adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf 

hidup masyarakat pesisir melalui menumbuh kembangkankan kemandirian 

kewirausahaan masyarakat pesisir secara berkelanjutan. LEPP-M3 diharapkan 

dapat menjadi wadah dialog masyarakat pesisir dalam menyusun strategi/rencana 

aksi dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi 

masyarakat pesisir. 



 
 
 

 

LEPP-M3 Kabupaten Halmahera Utara dibangun oleh masyarakat pesisir 

secara partisipatif pada tanggal 27 Juni 2004. Lembaga ini berbadan hukum 

koperasi dengan No: 03/BH/DISPERINDAGKOP-UKM/HU/VII/2004 dan 

terletak di Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. 

Susunan kepengurusan Koperasi LEPP-M3 Kabupaten Halmahera Utara, terdiri 

dari: (1) badan pengurus yaitu ketua, pengurus, bendahara, credit support, dan 

marketing; (2) badan pengawas/pembina yaitu Kepala Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Halmahera Utara (3) unit usaha lembaga keuangan mikro 

yaitu manager dan karyawan; (3) kedai pesisir yaitu manager dan karyawan; dan 

(4) keanggotaan yaitu anggota tetap, tidak tetap dan aktif. 

Sasaran pemberdayaan Koperasi LEPP-M3 adalah masyarakat pesisir 

khususnya nelayan, pembudidaya ikan dan usaha mikro masyarakat pesisir 

lainnya. Sampai akhir tahun 2009, keanggotaan LEPP-M3 mencapai 553 orang 

tersebar di desa-desa pesisir yang tercakup dalam 15 kecamatan dengan jarak dari 

Tobelo antara 30-150 Km. 

Koperasi LEPP-M3 Kabupaten Halmahera berfungsi sebagai penyalur dan 

pengelola perguliran dana ekonomi produktif (DEP) yang dialokasikan PEMP. 

Sejak tahun 2004 hingga 2009, DEP yang telah tersalurkan Rp2.984.621.000,- dan 

telah membantu penguatan permodalan usaha produktif 553 KMP yang terdiri 

dari KMP nelayan, KMP budidaya laut, dan KMP pedagang ikan, serta 

masyarakat pesisir lainnya. 

 



 
 

 
 

Tabel 13 Pengelolaan dan penyaluran DEP-PEMP 
 

DEP  Modal  Modal  
Tahun 

(Rp.) Anggota SHU 
2004    577.059.000    

2005     14.900.000   

2006    562.340.000        6.600.000   

2007    494.880.000      19.703.000  9.423.159 

2008 594.125.000     90.105.000  22.564.534 

2009 756.217.000   

Jumlah 2.984.621.000   131.308.000       31.987.693  
 

Jika dibandingkan dengan jumlah nelayan sebanyak 6.999 orang di 

Kabupaten Halmahera, masih sebagian kecil (5,5%) yang telah menjadi anggota 

kelompok nelayan (KMP). Meskipun mereka menyadari bahwa bergabung dalam 

kelompok nelayan (KMP) itu perlu dan banyak kemudahan. Dengan bergabung 

dalam KMP akan memudahkan mendapat pelatihan, bimbingan dan pembinaan 

dari para pendamping atau instansi terkait bagi pengembangan usaha mereka 

selain mendapat bantuan permodalan usaha.    

Setelah berjalan lima tahun, LEPP-M3 telah mampu membiayai 

operasionalnya sendiri dan berhasil melakukan pemupukan modal DEP sebesar 

10% dari dana awal atau setara  Rp163.295.693,- (modal anggota dan SHU).  

Namun demikian peran Koperasi LEPP-M3 dalam perguliran dan pengelolaan 

DEP masih belum optimal. Hal ini dilihat dari masih tingginya tingkat kemacetan 

pengembalian DEP dari KMP. Pada tahun 2005, kemacetan tertinggi dilakukan 

oleh KMP Kios Sembako (100%), diikuti pedagang ikan (56%) dan nelayan 

(48%).   Pada tahun 2006, 2007 dan 2008, kemacetan tertinggi dilakukan oleh 

KMP pedagang ikan (63%, 49% dan 61%). Secara keseluruhan, rata-rata tingkat 

kemacetan tertinggi dilakukan oleh KMP Kios Sembako (100%), pedagang ikan 

(49%), nelayan (20%) dan masyarakat lain (15%) (Gambar 16).  
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Gambar 17 Tingkat kemacetan DEP-PEMP dari tahun 2005 hingga 2009 

 

5.2 Perumusan Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir  

Dalam rangka perbaikan strategi pemberdayaan masyarakat pesisir di 

Kabupaten Halmahera Utara secara berkelanjutan, tentunya tidak hanya dilihat 

dari segi aspek ekonomi semata tetapi perlu memperimbangkan aspek 

keberlanjutan usaha perikanan lainnya, seperti sumberdaya ikan, tekonologi, 

sosial dan kelembagaan lokal. Dengan demikian mencari perbaikan strategi 

pemberdayaan masyarakat pesisir diperlukan cara/metode yang mampu 

mengidentifikasi faktor-faktor yang terkait dari berbagai aspek, baik internal 

maupun eksternal. Metode tersebut adalah analisis SWOT yang dapat mengkaji 

faktor-faktor tersebut.  Faktor internal yang dimaksud merupakan faktor yang 

mempengaruhi secara langsung kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan di 

Kecamatan Tobelo yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan, sebagaimana telah 

uraikan pada Sub Bab 5.1. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor dari 

lingkungan yang turut mempengaruhi kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan 

di Kecamatan Tobelo di Kabupaten Halmahera Utara yang terdiri dari peluang 

dan ancaman, sebagaimana telah uraikan pada Bab 4. 

   



 
 

 
 

5.2.1 Evaluasi faktor strategis internal   

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada Bab 5.1, diperoleh sepuluh faktor 

internal utama yang dapat menjadi kekuatan dan kelemahan pemberdayaan 

masyarakat pesisir, disajikan pada Tabel 14. 

 
Tabel 14 Penilaian kekuatan dan kelemahan masyarakat pesisir di Kabupaten 

Halmahera Utara 

No Parameter Kunci Indikator  S/W 

1 Tenaga kerja cukup 
tersedia 

Kabupaten Halmahera Utara adalah kebupaten kepulauan. 
Moyoritas penduduknya tinggal di kawasan pesisir dengan 
penceharian tergantung sumberdaya pesisir dan laut. Pada 
2007, tercatat jumlah nelayan sebanyak 6.999 orang (lihat pada 
sub bab. 5.1.5).  

S1 

2 Usia Potensial 
Masyarakat Pesisir 
(KMP) 

Sebagian besar responden masyarakat pesisir berusia dibawah 
50 tahun dan merupakan usia potensial dalam menjalankan 
usahanya masing-masing (lihat pada sub bab 5.1.3) 

S2 

3 Tingkat Pendidikan 
Masyarakat Pesisir  

Mayoritas tingkat pendidikan masyarakat pesisir (responden) 
cukup berpotensi (SMP dan SMA) dalam mengembangkan 
usahanya (lihat pada sub bab 5.1.3) 

S3 

4 Ketekunan/motivasi 
Masyarakat Pesisir 

Sebagian besar nelayan gillnet, pajeko dan pedangang ikan 
telah berpengalaman (11-15 tahun) dalam menggeluti 
usahanya (lihat sub bab 5.1.3) 

S4 

5 Teknologi dan usaha 
perikanan masih 
sederhana 

Keterampilan nelayan diperoleh dari turun temurun. 
Pengetahuan operasi penangkapan masih tergolong rendah, 
sehingga hasil tangkapan yang didapat tidak  seperti yang 
diharapkan dan kurang maksimal (lihat pada sub bab 5.1.2) 

W1 

6 Lemahnya 
permodalan usaha 
perikanan 

Sebagian  besar nelayan Halmahera Utara termasuk nelayan 
skala kecil. Hal ini disebabkan lemahnya permodalan untuk 
pengembangan usaha dan teknologi. Meskipun ada DEP-
PEMP besarnya sangat terbatas hanya dapat membantu 
sebagian kecil nelayan (5,5%) (lihat pada sub bab 5.1.5). 

W2 

7 Keterbatasan Akses 
Pemasaran  

Tempat Pelelangan ikan  (TPI) sampai saat ini masih belum 
berfungsi, kondisi ini menyebabkan nelayan tidak memiliki 
alteratif lain untuk menjual ikannya selain kepada dibo-dibo 
(pedagang pengumpul). Hal ini menyebabkan daya tampung 
pemebilan ikan menjadi terbatas dan harga ikan menjadi 
rendah (lihat pada sub bab 5.1.4) 

W3 

8 Organisasi/Kelompok 
Masyarakat 
Pemanfaat 

Program PEMP memfasilitasi masyarakat pesisir untuk 
terlibat dalam pengelolaan sumberdaya perikanan melalui 
pembentukan KMP di desa-desa pesisir. Melalui Kelompok-
kelompok ini diharapkan menjadi wadah berorganisasi 
mereka untuk meningkatkan posisi tawar nelayan. Kondisi 
KMP belum berfugsi semestinya, dibentuk hanya untuk 
mendapat DEP  (lihat pada sub bab 5.1.5 ). 

W4 

10 Keterbatasan fasilitas 
penunjang usaha 
perikanan 

Fasilitas penunjang usaha perikanan masih terbatas, seperti 
TPI dan Pabrik Es di Tobelo masih tidak berfungsi.  Nelayan 
sering melaut tanpa es sehingga kualitas ikan cepat rusak 
sehingga nelayan tidak berani melaut lebih dari satu hari 
(lihat pada sub bab 5.1.4 ) 

W5 

Keterangan :  S = Strength (kekuatan) W = Weakness (Kelemahan)  



 
 
 

 

5.2.2 Evaluasi faktor strategis eksternal 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada Bab 4, diperoleh sepuluh faktor 

eksternal yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat baik yang secara 

langsung maupun tidak langsung. Faktor eksternal berpengaruh positif adalah 

peluang dan berpengaruh negatif adalah ancaman, disajikan pada Tabel 15.  

 
Tabel 15 Penilaian peluang dan ancaman usaha masyarakat pesisir di Kabupaten 

Halmahera Utara 

No Parameter Kunci Indikator  O/T 

1 Potensi SDI belum 
dimanfaatkan optimal 

Pada tahun 2007, tingkat  pemanfaatan  SDI di Kabupaten 
Halmahera Utara masih rendah, yaitu baru 13,13% dari 
potensi MSY atau setara dengan 11.799,33 ton/tahun 
(lihat pada sub bab 4.2.3). 

O1 

2 Peluang kesempatan 
kerja di bidang 
perikanan  

Kegiatan penangkapan ikan di Halmahera Utara yang 
mulai berkembang pada tahun 2000 memberikan 
kesempatan untuk membuat lapangan pekerjaan yang 
baru, khususnya bagi masyarakat pesisir pantai yang 
bekerja sebagai petani. Selain itu, terbukanya peluang di 
bidang budidaya laut, wisata bahari dan usaha perikanan 
lainnya (lihat pada sub bab 4.2.2) 

O2 

3 Koperasi LEPP-M3 
(kelembagan 
masyarakat)   

Koperasi LEPP-M3 Kabupaten Halmahera Utara 
merupakan kelembagaan masyarakat yang berguna 
mendukungan permodalan usaha perikanan. LEPP-M3 
berfungsi juga sebagai LKM mengelola kegiatan simpan 
pinjam bagi anggotanya. Kedepannya lembaga dapat 
menjadi motor pengerak pemberdayaan masyarakat 
pesisir (lihat pada sub bab 4.3) 

O3 

4 Dukungan kebijakan 
pemerintah daerah 

Kebijakan pemerintah yang kuat terhadap pembangunan 
masyarakat pesisir, seperti  dukungan terhadap program 
PEMP, penyediaan dana pendamping program dan 
peningkatan infrastruktur penunjang usaha perikanan 
(lihat pada sub bab 4.5.1) 

O4 

5 Harga ikan rendah Mekanisme pasar belum teratur dengan baik dan tidak ada 
standar harga dasar ikan. Tidak berfungsinya TPI 
menyebabkan nelayan menjual ikannya kepada dibo-dibo 
dengan harga rendah (lihat pada sub bab 4.2.4) 

T1 

6 Harga BBM tinggi Kenaikan harga BBM telah menyebabkan melambungnya 
biaya operasional usaha perikanan tangkap, sehingga 
banyak nelayan beralih profesi ke bidang non perikanan 
(lihat pada sub bab 4.2.2) 

T2 

7 Cuaca dan musim yang 
buruk 

Usaha perikanan skala kecil sangat dipengaruhi musim. 
Dalam setahun operasi penangkapan ikan hanya dapat 
beroperasi 8 bulan dan sisanya 4 bulan nelayan tidak 
melaut karena pada bulan November sampai Februari 
sering terjadi badai dan gelombang besar (lihat pada 
subbab 4.2.3) 

T3 

8 Kegiatan penangkapan 
ikan bersifat merusak 
dan IUU 

Penurunan SDI karena destruktif dan illegal fishing yang 
dilakukan nelayan luar daerah dan asing (lihat pada sub 
bab 4.2.3) 

T4 

Keterangan reting :  O = Opportunities (Potensi) A = Threats (Ancaman) 



 
 

 
 

5.2.3 Penilaian faktor internal dan eksternal  

Untuk mengukur pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap usaha 

perikanan dalam rangka perbaikan pemberdayaan masyarakat pesisir digunakan 

model matriks internal factors analysis summary (IFAS) dan matriks eksternal 

factors analysis summary (EFAS). Berdasarkan analisis IFAS,  nilai total faktor 

internal yang diperoleh adalah 2,6 lebih besar dari 2,5 yang merupakan nilai rata-

rata. Hal ini memberikan gambaran bahwa keadaan internal masyarakat pesisir di 

Kabupaten Halmahera Utara sebenarnya dapat mengatasi berbagai permasalahan 

internal usaha perikanan masyarakat pesisir (Tabel 16). 

Hasil perhitungan IFAS menunjukkah bahwa faktor internal yang memiliki 

kekuatan utama peningkatan pendapatan nelayan, yaitu (1)  tenaga kerja cukup 

tersedia (0,60); (2) usia potensial masyarakat pesisir (0,49); (3) tingkat pendidikan 

masyarakat pesisir (0,42); dan (4) ketekunan/motivasi masyarakat pesisir (0,40). 

Sedangkan kelemahan utama dalam peningkatan pendapatan nelayan, yaitu: (1) 

lemahnya permodalan (0,18); (2) Teknologi usaha perikanan masih sederhana 

(0,17); (3) keterbatasan akses pemasaran (0,16), (4) keterbatasa sarana prasarana 

penunjang perikanan (0,07) dan (5) kelompok masyarakat pesisir (0,06).  

 
Tabel 16  Penilaian Internal Factor Analysis Summary 
 

Faktor-faktor Internal Bobot Rating Skor 

Kekuatan (Strengths)       

1.  Tenaga kerja cukup tersedia (S1) 0.17 3.5 0.60 

2.  Usia Potensial Masyarakat Pesisir (S2) 0.16 3 0.49 

3.  Tingkat Pendidikan Masyarakat Pesisir  (S3) 0.14 3 0.42 

4.  Ketekunan/motivasi Masyarakat Pesisir (S4) 0.13 3 0.40 

Total Kekuatan     1.92 

Kelemahan (Weakness)       

1.  Teknologi usaha perikanan masih sederhana (W1) 0.08 2 0.17 

2.  Lemahnya permodalah usaha perikanan (W2) 0.09 2 0.18 

3.  Akses Pemasaran terbatas (W3) 0.08 2 0.16 

4.  Kelompok Masyarakat Pesisir (W4) 0.06 1 0.06 

5.  Keterbatasan fasilitas penunjang usaha perikanan (W5) 0.07 1 0.07 

Total Kelamahan     0.64 

Total Faktor Internal 1   2.6 
Keterangan reting :  1 = sangat lemah 2 = agak lemah  

 3 = agak kuat 4 = sangat kuat 

  



 
 
 

 

Tabel 17  Penilaian External Factor Analysis Summary 
 

Faktor-faktor Eksternal Bobot  Rating Skor 

Peluang (Opportunities)       

1.      Potensi SDI belum dimanfaatkan optimal (O1) 0.18 4 0.74 

2.      Peluang kesempatan kerja di bidang perikanan  
(O2) 0.16 4 0.66 

3.      Koperasi LEPP-M3 (O3) 0.18 3.5 0.64 

4.      Dukungan kebijakan pemerintah daerah (O4) 0.16 3 0.49 

Total Kekuatan     2.52 

Ancaman (Threats)       

1.      Harga ikan rendah (T1) 0.09 2 0.18 

2.      Harga BBM tinggi (T2) 0.08 2 0.15 

3.      Cuaca dan musim yang buruk (T3) 0.07 1.5 0.11 

4.      Kegiatan penangkapan ikan bersifat merusak 
dan IUU (T4) 0.07 1 0.07 

Total Kelamahan     0.51 

Total Faktor Internal 1   3.0 
 

Pada faktor eksternal, total nilai yang diperoleh sebesar 3,00 lebih besar dari 

2,5. memberikan pengertian bahwa kondisi lingkungan Kabupaten Halmahera 

Utara mampu memberikan respon yang positif untuk pemberdayaan masyarakat 

pesisir. Peluang yang ada dapat dimanfaatkan dengan meminimalisir ancaman 

yang ada (Tabel 17).  

Hasil analisis tabel EFAS menunjukkah bahwa faktor eksternal utama yang 

mempengaruhi stretegi pemberdayaan, yaitu: (1) potensi SDI belum dimanfaatkan 

optimal (0,74); (2) peluang kesempatan kerja (0,66); (3) Koperasi LEPP-M3 

(0,64); dan (4) dukungan pemerintah daerah (0,49). Sedangkan ancaman yang 

utama, yaitu: (1) harga ikan rendah (0,18); (2) Harga BBM tinggi (0,15); (3) 

Cuaca dan musim buruk (0,11); dan (4) kegitan penangkapan ikan yang merusak 

dan illegal fishing (0,07). 

   

5.2.4 Perumusan perbaikan strategi pemberdayaan masyarakat pesisir  

Untuk merumuskan perbaikan strategi pemberdayaan masyarakat pesisir 

digunakan hasil penilaian faktor internal dan faktor eksternal yaitu 



 
 

 
 

mengembangkan kekuatan-peluang yang dimiliki dan meminimalkan kelemahan-

ancaman yang dihadapi. Berdasarkan analisis IFAS dan EFAS dirumuskan 

alternatif strategi pemberdayaan masyarakat pesisir dengan menggunakan analisis 

matriks SWOT,  seperti disajikan pada Tabel 18. 

 
Tabel 18   Matriks SWOT peningkatan pendapatan nelayan di Kabupaten 

Halmahera  Utara 
 Kekuatan (Strengths) Kelemahan (Weakness) 

 � Tenaga kerja cukup tersedia 
(S1) 

� Teknologi usaha perikanan 
masih sederhana (W1) 

 � Usia Potensial Masyarakat 
Pesisir (S2) 

� Lemahnya permodalah usaha 
perikanan (W2) 

 � Tingkat Pendidikan 
Masyarakat Pesisir  (S3) 

� Akses Pemasaran terbatas 
(W3) 

 
� Ketekunan/motivasi 

Masyarakat Pesisir (S4) 

� Kelompok Masyarakat 
Pesisir tidak 
berkembang(W4) 

 

 

� Keterbatasan fasilitas 
penunjang usaha perikanan 
(W5) 

Peluang (Opportunities) 
Strategi SO : Strategi WO : 

� Potensi SDI belum 
dimanfaatkan optimal 
(O1) 

� Pengembangan teknologi 
dan skala usaha perikanan 
(S1 s/d S4, O1 s/d O4) 

 

� Peluang kesempatan kerja 
di bidang perikanan  (O2) 

 � Pengembangan akses 
permodalan (W2, O3) 

� Prosfektif Koperasi LEPP-
M3 (O3) 

 � Pengembangan akses 
pemasaran (W3, O4) 

� Dukungan kebijakan 
pemerintah daerah (O4) 

 � Penguatan kelembagaan 
masyarakat pesisir (W4, O3)  

 

 � Pembangunan sarana 
prasarana penunjang usaha 
peraikanan (W5, O4) 

Ancaman (Threats) 
Strategi ST : Strategi WT : 

� Harga ikan rendah (T1)  
� Harga BBM tinggi (T2) 

� Pengembangan diversifikasi 
pengolahan ikan (S3, T1)  

� Cuaca dan musim buruk 
(T3) 

� Kegiatan penangkapan 
ikan bersifat merusak dan 
IUU (T4) 

 � Pengelolaan sumberdaya 
perikanan berbasis 
masyarakat (W4, T4) 

 

Hasil analsis SWOT telah dirumuskan tujuh alternatif perbaikan strategi 

pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Halmahera Utara, yaitu:  

1) Pengembangan teknologi dan skala usaha perikanan. 

2) Pengembangan akses permodalan.  

3) Pengembangan akses pemasaran. 

Eksternal 
Faktor 

Internal 
Faktor 



 
 
 

 

4) Penguatan kelembagaan masyarakat pesisir (KMP, KUB hingga LEPP-M3). 

5) Pembangunan sarana prasarana penunjang usaha perikanan. 

6) Pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat. 

7) Pengembangan diverisifikasi pengolahan ikan. 

5.3 Penentuan Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan  

Penentuan strategi pemberdayaan masyarakat nelayan di Kabupaten 

Halmahera Utara secara berkelanjutan digunakan metode AHP. Berdasarkan 

proses hirarki AHP terhadap sistem pemberdayaan masyarakat nelayan terdapat 

lima tingkatan, yaitu: (1) level 1 merupakan fokus atau tujuan model 

pemberdayaan masyarakat nelayan; (2) level 2 adalah aktor, pelaku yang terlibat 

dalam sistem pemberdayaan baik langsung maupun tidak langsung, (3) level 3 dan 

4, kriteria dan subkriteria untuk penentuan strategi kebijakan; dan level 5, berupa 

model alternatif strategi pemberdayaan masyarakat nelayan yang merupakan hasil 

analisis SWOT (Tabel 19).  Hasil analisis AHP penentuan model permberdayaan 

masyarakat pesisir di Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, disajikan pada Gambar 

17. 

Hasil analisis AHP pada tingkat pertama diperoleh vektor prioritas dari 

pihak-pihak yang berkepentingan (aktor) terhadap pemberdayaan masyarakat 

pesisir, yaitu: Pemerintah Daerah (0,521), Koperasi LEPP-M3 (0,276), Pedagang 

Ikan (0,101), Nelayan (0,058) dan (Budidaya Ikan (0,044). Hal ini 

menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah merupakan pihak yang berperan 

penting dalam menentukan kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir di 

Kabupaten Halmahera Utara dan diikuti Koparasi LEPP-M3 yang berperan dalam 

mendorong pemberdayaan di kawasan pesisir tersebut. Sedangkan nelayan dan 

pembudidaya ikan merupakan sasaran utama pemberdayaan yang memiliki posisi 

tawar paling rendah dibanding pedagang ikan. 

 



 
 

 
 

Keterangan Alternatif Model Strategi: 
PAPM : pengembangan akses permodalan  
TSUP : pengembangan teknologi dan skala usaha perikanan  
PAPS : pengembangan akses pemasaran  
PKPM : penguatan kelembagaan masyarakat pesisir  
PSPB : pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masayarakat  
PSPP : pembangunan sarana prasarana penunjang usaha perikanan  

    PDPI :   pengembangan diversifikasi pengolahan ikan 
 

Model Strategi Pemberdayaan Masyarakat 
Pesisir di Kabupaten Halmahera Utara 

Nelayan  
(0,058) 

Pedagang Ikan  
(0,101) 

Budidaya Ikan   
(0,044) 

LEPP-M3 
(0,276) 

BIOLOGI  
(0,259) 

 

TEKNOLOGI  
(0,117) 

 

EKONOMI 
(0,248) 

SOSIAL 
(0,135) 

 

� Potensi SDI 
(0,128) 

� Ukuran Ikan 
(0,08) 

� Illegal Fishing 
(0,051) 

� Ukuran Kapal 
(0,029) 

� Jumlah Kapal 
(0,029) 

� Produktivitas 
(0,059) 

� Kelompok 
Masyarakat 
pesisi (0,121) 

� Koperasi LEPP-
M3 (0,121) 

� Usia Potensial 
(0,033) 

� Pendidikan 
(0,033) 

� Motivasi Kerja 
(0,069) 

PAPM 
(0,182) 

 

PAPS 
(0,271) 

PSPB 
(0,097) 

KELEMBAGAAN 

(0,242) 

� Harga Ikan 
(0,099) 

� Akses 
Pemasaran 
(0,099) 

� Pendapatan 
(0,05) 

PKPM 
 (0,102) 

TSUP 
(0,205) 

PEMDA 
(0,521) 

PSPP 
(0,144) 

PDPI 
(0,144) 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 18  Hirarki dan nilai prioritas model pemberdayaan masyarakat pesisir. 
 

 

 

 

 

 

Urutan vektor prioritas kriteria pada model pemberdayaan masyarakat 

pesisir di Kabupaten Halmahera Utara, yaitu biologi (0, 0259), ekonomi (0,248), 

kelembagaan (0,242), sosial (0,135) dan teknologi (0,117).  Berdasarkan hasil 

penilaian tersebut dapat digambarkan bahwa, kriteria paling penting untuk 



 
 
 

 

dipertimbangkan pada pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah kajian adalah 

faktor biologi. Faktor ini merupakan faktor penting, karena usaha perikanan 

sangat tergantung pada kondisi sumberdaya ikan secara berkelanjutan. Dengan 

pengelolaan sumberdaya ikan yang terus berkelanjutan maka kegiatan usaha 

perikanan dapat terus terjaga, sehingga kebutuhan ekonomi masyarakat pesisir 

dapat terjamin. Urutan kedua faktor ekonomi, hal ini dapat dimengerti karena 

faktor ekonomi merupakan faktor yang penting dalam strategi pemberdayaan, 

program pemberdayaan hendaknya dapat memberikan manfaat langsung bagi 

peningkatan ekonomi nelayan secara khusus dan masyarakat pesisir pada 

umumnya.  

Pada pertimbangan sub kriteria biologi diperoleh vektor prioritas adalah 

potensi sumberdaya ikan (0,128), ukuran ikan (0,080) dan illegal fishing (0,051). 

Di Kabupaten Halmahera Utara, sebagian besar nelayan adalah subsisten yang 

melakukan kegiatan penangkapan ikan hanya untuk kebutuhan mererka sehari-

hari. Sehingga sub kriteria potensi sumberdaya ikan memberikan kontribusi lebih 

tinggi bagi mereka sehingga mendapat urutan prioritas pertama dibandingkan 

ukuran ikan dan illegal fishing. 

Pada sub kriteria teknologi diperoleh vektor prioritas adalah ukuran kapal 

(0,029), jumlah kapal (0,029) dan produktivitas (0,059).  Hal ini menunjukkan 

vektor prioritas produktivitas lebih tinggi daripada ukuran dan jumlah kapal. 

Kondisi ini menggambarkan bahwa produktivitas unit penangkapan di wilayah 

perairan kajian rata-rata rendah karena keterbatasan teknologi dan  sebagian besar 

armada perikanan tangkapnya berskala kecil. Para nelayan berharap dapat 

menggunakan alat penangkapan yang produktif, seperti pajeko yang mulai 

berkembang di daerahnya tetapi terkendala oleh tingginya investasi pajeko. 

Pada sub kriteria ekonomi diperoleh vektor prioritas adalah harga ikan 

(0,099), akses pemasaran (0,099) dan pendapatan (0,050). Hasil analisis diperoleh 

vektor prioritas dari harga ikan dan akses pemasaran lebih tinggi daripada 

pendapatan. Hal ini menggambarkan faktor harga ikan dan akses pasar lebih 

tinggi dibandingkan pendapatan. Kondisi ini dapat dipahami, karena TPI setempat 

tidak berfungsi maka seluruh nelayan hanya menjual ikan tangkapannya kepada 

dipo-dipo dengan harga rendah. 



 
 

 
 

Pada sub kriteria sosial diperoleh vektor prioritas adalah usia potensial 

(0,033), pendidikan (0,033) dan motivasi (0,069). Hasil analisis diperoleh vektor 

prioritas dari motivasi lebih tinggi daripada usia potensial dan pendidikan. Hal ini 

disebabkan usaha perikanan di Kabupaten Halmahera Utara masih menggunakan 

teknologi tradisional sehingga yang diperlukan dalam melakukan aktivitas 

usahanya diperlukan motivasi dan ketekunan untuk menggelutinya. Namun 

demikian motivasi ini perlu dipupuk dan merupakan modal sosial bagi 

pengembangan teknologi dan skala usaha perikanan. 

  Pada sub kelembagaan diperoleh vektor prioritas adalah kelompok 

masyarakat pesisir ditingkat desa (0,121) dan Koperasi LEPP-M3 (0,121). Hal ini 

menggambarkan kedua vektor prioritas kelembagaan masyarakat tersebut sama 

pentingnya untuk dipertimbangkan. Kelembagaan masyarakat pesisir yang telah 

dibentuk baik di tingkat desa (KMP, KUB dan TPK) maupun di tingkat kawasan 

pesisir (Koperasi LEPP-M3) merupakan modal sosial untuk pengembangan 

perekonomian di kawasan pesisir. Tinggal bagaimana kelompok dan kelembagaan 

masyarakat tersebut dapat dimanfaatkan dengan optimal. Oleh karena itu, kedua 

lembaga tersebut perlu penguatan kapasitas kelembagaan agar dapat tumbuh dan 

berkembang secara mandiri memajukan perkonomian di kawasan pesisir. 

Hasil analisis AHP secara keseluruhan menunjukkan bahwa prioritas pilihan 

model pemberdayaan masyarakat pesisir yang tepat di Kabupaten Halmahera 

Utara adalah (1) pengembangan akses permodalan (0,272); (2) pengembangan 

teknologi dan skala usaha perikanan (0,183); (3) pengembangan akses pemasaran 

(0,131); (4) penguatan kelembagaan masyarakat pesisir (0,130);  (5) pengelolaan 

sumberdaya perikanan berbasis masyarakat (0,116); (6) pembangunan sarana 

prasarana penunjang usaha perikanan (0,092); dan (7) pengembangan diversifikasi 

pengolahanikan (0,040). 

 
 





6 PEMBAHASAN 

6.1 Keragaaan Sistem Usaha Perikanan 

6.1.1 Potensi sumberdaya ikan 

Kabupaten Halmahera Utara merupakan kabupaten kepulauan, dimana 

hampir 78 % wilayahnya adalah perairan. Wilayah perairannya merupakan daerah 

penangkapan ikan potensial karena berhadapan langsung dengan Samudera 

Pasifik dan Laut Maluku.  Hal ini ditunjukkan dengan (1) masih sering 

terlihatnya, sekawanan ikan pelagis yang berenang dan berlompatan di sekitar 

perairan pantai; (2) ukuran ikan yang tertangkap masih relatif besar; dan (3) 

banyaknya armada penangkapan ikan asing yang masuk di perairan ini secara 

illegal. Fakta ini didukung dari persepsi responden yang 100% menyatakan 

Kabupaten Halmahera Utara memiliki potensi sumberdaya ikan masih melimpah 

(Gambar 5). Dengan fakta-fakta tersebut, jelas bahwa wilayah Halmahera Utara 

masih memiliki potensi sumberdaya ikan yang dapat diandalkan untuk 

mendukung perekonomian dan pembangunan wilayahnya. 

Besarnya potensi sumberdaya perikanan tersebut, ternyata masih belum 

dimanfaatkan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan 

masyarakat pesisir yang mengantungkan nafkah/kehidupannya terhadap 

sumberdaya tersebut, masih jauh dari layak (belum sejahtera). Menurut Kusnadi 

(2009), kondisi masyarakat pesisir yang belum sejahtera disebabkan oleh berbagai 

keterbatasan, seperti (1) rendahnya kualitas sumberdaya manusia; (2) keterbatasan 

akses permodalan, teknologi, pasar; (3) degradasi sumberdaya lingkungan; dan (4) 

kebijakan pembangunan yang belum memihak secara optimal pada  masyarakat 

pesisir. 

Selain itu menghadapi persoalan internal, masyarakat pesisir dihadapkan 

pada ancaman eksternal yaitu potensi sumberdaya yang melimpah telah 

mengudang armada penangkapan ikan asing (Philipina) masuk ke perairan 

Halmahera Utara secara illegal.  Nelayan pendatang tersebut memiliki armada 

skala besar dan teknologi modern. Karena masuknya secara illegal mereka sering 

menggunakan alat penangkapan ikan yang merusak (trawl, bom dan racun) dan 



 
 
 

 

mengancam keberadaan nelayan lokal, degradasi sumberdaya dan lingkungan. 

Apabila kondisi ini dibiarkan, karena keterbatasan sarana prasarana pengawasan 

dan lemahnya penegakan hukum akan menimbulkan permasalah lainnya yang 

lebih besar, seperti: konflik antara nelayan lokal dengan nelayan asing, kerusakan 

sumberdaya perikanan dan ekologinya, ancaman keamanan di perairan baik lokal, 

regional maupun nasional. 

Untuk mengentaskan kemiskinan dan permasalahan masyarakat pesisir, 

pemerintah telah melakukan berbagai program pemberdayaan masyarkat pesisir. 

Salah satunya adalah program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 

(PEMP). Program PEMP di Kabupaten Halmahera Utara telah diimplemetasikan 

sejak tahun 2004, 2006, 2007 dan 2008. Program PEMP ini telah 

memperkenalkan arti penting berusaha secara berkelompok (berorganisasi) dan 

perlunya pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan. Implementasi 

program ini di Kabupaten Halmahera Utara telah berimplikasi terhadap perubahan 

teknologi, sosial budaya, ekonomi dan kelembagaan di masyarakat pesisir 

penerima program. 

6.1.2 Implikasi terhadap teknologi  

Teknologi penangkapan yang paling umum digunakan oleh nelayan 

Halmahera Utara adalah pancing ulur, diikuti gillnet, bagan dan pajeko (mini 

purse seine). Sebagian besar tingkat teknologi penangkapan ikan yang 

dipergunakan nelayan setempat masih sederhana, hanya jenis teknologi 

penangkapan pajeko memiliki tingkat teknologi relatif paling maju. Armada 

penangkapan ikan didominasi oleh perahu dayung/layar dan perahu motor tempel 

(ketinting) dengan ukuran dibawah 5 GT. Jenis teknologi penangkapan yang 

masih sederhana dan armada skala kecil menyebabkan daerah penangkapan ikan 

terbatas di perairan pantai sekitar 2-3 mil, tergantung cuaca, dan hasil yang 

diperoleh sangat rendah rata-rata 6 kg/trip.  

Untuk mengatasi keterbatasan teknologi tersebut, PEMP di Kabupaten 

Halmahera Utara memberikan stimulan berupa unit penangkapan ikan berupa 

gillnet dan pakejo, serta pengembangan budidaya ikan. Pengembangan teknologi 

ini telah berimplikasi terhadap kapasitas kinerja usaha masyarakat pesisir 

khususnya nelayan, yaitu: meningkatnya daya jangkau melaut, jumlah trip dan 



 
 

 
 

hasil tangkapan. Seperti halnya penerapan alat tangkap gillnet dan motorisasi 

mesin 5,5 PK pada nelayan pancing, telah menyebabkan nelayan dapat 

menjangkau fishing ground yang lebih jauh, dimana daerah tersebut tingkat 

penangkapan ikannya masih relatif sedikit dan sumberdaya ikannya masih cukup 

tersedia. Selain itu, penerapan teknologi meningkatkan hasil produksi yang cukup 

mencolok dari 6 kg/trip (sebelum program) menjadi 18 kg/trip (setelah program), 

seperti tersaji pada Tabel 11. Kondisi ini mungkin terjadi sebagai dampak  

lompatan teknologi (frogging) unit penangkapan ikan, yaitu yang semula nelayan 

hanya menggunakan alat tangkap pancing ulur (handline) dan perahu 

dayung/layar berubah menjadi nelayan yang menggunakan alat tangkap gillnet 

yang lebih produktif dan perahu ketitinting bermesin 5,5 PK.  

Penerapan teknologi yang kedua adalah mendorong pengembangan unit 

penangkapan pajeko. Unit penangkapan pajeko memiliki tingkat teknologi relatif 

paling maju dibanding alat tangkap lain di Kabupaten Halmahera Utara. Unit 

penangkapan pajeko sudah menggunakan alat bantu perahu lampu dan rumpon. 

Unit penangkapan ini dioperasikan oleh nelayan antara 15-20 orang. Oleh karena 

itu, operasi penangkapan dilakukan secara berorganisasi dan setiap nelayan 

mempunyai peran dan tanggung jawabnya masing-masing.  

Unit penangkapan pajeko ini memiliki jangkauan melaut lebih jauh dan 

produktivitas lebih tinggi dibandingkan dengan alat tangkap lainnya. Hal ini 

disebabkan  alat tangkap pajeko termasuk alat tangkap aktif dan efektif untuk 

menangkap ikan pelagis kecil. Menurut Baskoro dan Effendi (2005) menyatakan 

alat tangkap mini purse seine (pajeko) merupakan alat tangkap bersifat aktif  

dengan prinsip operasi penangkapnya dengan melingkarkan jaring purse seine 

terhadap kelompok ikan pelagis di permukaan air.  Dengan ukuran jaring kantong 

rata-rata 300 meter dan tinggi 50 meter memungkinkan menangkap sebagian 

besar dari kelompok ikan pelagis dengan rata-rata hasil tangkapan ikan sebanyak 

1.800 kg per trip (Tabel 12).  

Meskipun unit penangkapan pajeko sangat produktif dan memiliki teknologi 

relatif maju, namun perkembangan unit penangkapan pajeko di lokasi kajian 

sangat lambat. Hal ini terkendala karena biaya investasi yang cukup mahal sekitar 

Rp200.000.000,- per unit dan biaya produksi juga cukup besar per tripnya. Disisi 



 
 
 

 

lain PEMP memiliki keterbatasan DEP, maka hanya mampu memberikan 

penguatan modal berupa jaring purse sine-nya, mesin atau kapalnya saja.  

Pengembangan teknologi lainnya yang dilakukan PEMP adalah budidaya 

laut. PEMP turut mendukung diversifikasi usaha melalui pengembangan budidaya 

laut. Namun keterbatasan DEP-PEMP baru bisa mamfasilitasi tiga unit budidaya 

ikan dengan teknologi jaring apung. Mengingat budidaya ikan kerapu ini masih 

baru (merintis), belum menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini disebabkan 

keterbatasan benih, teknik budidaya, penanganan pakan dan penyakit. Oleh karena 

itu, agar budidaya ikan ini sukses perlu pelatihan, pendampingan dan pembinaan 

teknis tentang budidaya ikan dari instansi terkait. 

6.1.3 Implikasi terhadap sosial dan budaya  

Masyarakat pesisir Kabupaten Halmahera yang bergerak disektor perikanan 

rata-rata kualitas sumberdaya manusianya masih rendah. Umumnya meraka terjun 

ke usaha perikanan bersifat turun temurun dan hanya mengandalkan kemampuan 

fisik. Tingkat pendidikan bukan merupakan keharusan untuk menjadi nelayan, 

pedagang ikan dan pembudidaya ikan, namun terpenting bagi mereka memiliki 

kemauan dan motivasi kerja. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap 

pengembangan usaha mereka, adopsi teknologi, akses permodalan dan akses 

pemasaran. Oleh karena itu, karakteristik usaha masyarakat pesisir Kabupaten 

Halmahera Utara masih subsisten dan tergolong skala kecil dengan berbagai 

permasalahan yang dihadapinya. 

Upaya penanganan permasalahan masyarakat pesisir harus datang dari 

inisitif mereka sendiri, agar mereka menyadari perlunya perubahan untuk 

meningkatkan kesejahteraan. Masyarakat pesisir perlu didorong untuk melakukan 

perubahan kearah lebih maju. Namun demikin, agar perubahan tersebut tidak 

mendapat penolakan dari masyarakat pesisir harus mempertimbangkan  apek 

sosial budaya mereka. 

Perubahan penting sosial budaya, yaitu menumbuh kembangkan budaya 

lokal masyarakat pesisir, seperti nilai kejujuran, terbuka, gotong royong dan 

kekeluargaan. Program PEMP dengan pendekatan kelembagaannya, telah 

mencoba menghidupkan kembali nilai-nilai budaya lokal tersebut yang mulai 

ditinggalkan. Masyarakat pesisir difasilitasi untuk membentuk kelompok 



 
 

 
 

masyarakat pemenfaat (KMP), kelompok usaha bersama (KUB) dan membangun 

koperasi LEPP-M3. Pembentukan kelembagaan tersebut diarahkan untuk 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berorganisasi untuk rencanakan, 

melaksanakan, mengawasi usaha meraka dan pengelolaan sumberdaya perikanan 

dan kelautan secara berkelanjutan. Namun disayangkan pasca PEMP keberadaan 

KMP, KUB di tingkat desa kurang mendapat perhatian baik pelatihan, 

pendampingan maupun pembinaan dari instansi terkait. Sehingga kemandirian 

kolompok-kelompok tersebut yang diharapkan terwujud menjadi sulit terealisasi. 

Aspek sosial lainnya yang menggambarkan karektersitik masyarakat pesisir 

Kabupaten Halmahera Utara, yaitu umur, pendidikan, pengalaman dan waktu 

kerja. Sebagian besar masyarakat pesisir penerima program berusia dibawah 50 

tahun, pedidikan tamatan SMP dan SMA, pengalaman antara 11-15 tahun, dan 

waktu kerja antara 60-180 hari. Tingkat umur  responden mayoritas di bawah 50 

tahun merupakan usia potensial dalam menjalankan dan pengembangan usaha 

perikanan. Untuk tingkat pendidikan mayoritas tamatan SMP dan SMA, karena 

Kecamatan Tobelo adalah Ibu Kota Kabupaten Halmahera Utara sehingga fasilitas 

pendidikan dari SD hingga SMA sudah tersedia dan relatif mudah dijangkau. 

Kondisi ini menyebabkan penduduk di Kecamatan Tobelo rata-rata memiliki 

tingkat pendidikan lebih baik, yatiu antara SMP dan SMA. Tingkat pendidikan 

menengah tersebut merupakan pondasi yang cukup untuk menerima 

intervensi/perubahan inovasi dan adopsi tekonologi. Begitu pula, waktu kerja 

antara 60-180 hari per tahun dan digeluti selama 11-15 tahun merupakan bentuk 

ketekunan/motivasi masyarakat pesisir dalam mejalankan usaha perikanannya. 

Dengan demikian, usia potensial, tingkat pendidikan, ketekunan/motivasi 

merupakan kekuatan internal masyarakat pesisir untuk melakukan perubahan 

strata sosial budaya mereka melalui pengembangan usaha perikanan di Kabupaten 

Halmahera Utara. 

6.1.4 Implikasi terhadap ekonomi 

Persoalan utama tidak berkembangnya usaha perikanan di Kabupaten 

Halmahera Utara adalah terbatasnya permodalan dan pemasaran. Masyarakat 

nelayan kesulitan untuk mendapat permodalan untuk mengembangan usahanya, 

karena tidak memiliki anggunan untuk meminjam dari lembaga keuangan. 



 
 
 

 

Apalagi para pengelola lembaga keuangan masih beranggapan usaha dibidang 

perikanan memiliki resiko yang tinggi dan khawatir dana pinjamannya tidak 

kembali.   

Untuk aspek pemasaran, seluruh nelayan Kabupaten Halmahera 

mengeluhkan sulitnya pemasaran karena TPI yang ada tidak berfungsi. Oleh 

karena itu, hasil tangkapan nelayan dijual kepada pedagang pengumpul (dibo-

dibo). Harga ikan ditentukan oleh dibo-dibo dan harga untuk ikan pelagis dipukul 

rata sama Rp3000,- per kg dan ikan karang antara Rp15.000,- hingga Rp20.000,- 

per kg. Padahal harga komoditi ikan di pasar lokal berbeda-beda untuk setiap 

jenisnnya.  Kondisi harga ikan yang rendah ini diterima nelayan apa adanya dan 

sudah menjadi tradisi di lokasi penelitian. Kondisi ini menyebabkan pendapatan 

nelayan menjadi rendah dan terus terbelenggu dalam lingkaran kemiskinan. 

Dari sisi pendapatan, sebelum program PEMP pendapatan tertinggi 

diperoleh pedagang ikan dan terendah diperoleh nelayan (Gambar 14). Hal ini 

disebabkan pedagang ikan lebih memiliki nilai tawar yang tinggi dibanding 

nelayan karena pedagang ikan yang domian menentukan harga. Bahkan pada saat 

hasil tangkapan ikan melimpah, pedagang pengumpul tidak selalu bersedia 

membeli ikan tersebut. Selain itu, hampir sebagian besar nelayan sangat 

tergantung terhadap pedagang ikan terutama untuk kebutuhan operasi melaut 

seperti biaya perbekalan, umpan dan BBM, semua kebutuhan tersebut difasilitasi 

pedagang ikan sebagai pinjaman. Hubungan ini sudah terjalin lama dan sudah 

menjadi tradisi dalam bentuk patron client. 

Setelah Program PEMP, pendapatan nelayan mengalami peningkatan yang 

sangat signifikan antara 100-288%, sedangkan pedagang ikan sebesar 42% dan 

pembudidaya ikan sebesar 18% (Gambar 15).  Berdasarkan analisis uji wilcoxon 

signed rank test pada taraf kesalahan < 5%, menunjukkan bahwa program PEMP 

secara nyata berdampak positif  terhadap peningkatan pendapatan nelayan gillnet, 

nelayan pajeko, dan pedagang ikan di Kabupaten Halmahera Utara (Tabel 13). 

Hal ini menunjukkan program PEMP berdampak positif terhadap peningkatan 

pendapatan nelayan dan pedagang ikan penerima program di Kabupaten 

Halmahera Utara. 



 
 

 
 

Kenaikan pendapatan yang tinggi pada nelayan gillnet ini disebabkan terjadi 

peningkatan produksi dari 6 kg/trip (sebelum program) menjadi 18 kg/trip (setelah 

program) dan peningkatan upaya tangkap dari trip 20 trip/bulan (sebelum 

program) menjadi 22 trip/bulan (setelah program), seperti tersaji pada Tabel 11. 

Kondisi ini mungkin terjadi sebagai dampak  lompatan teknologi (frogging) unit 

penangkapan ikan, yaitu yang semula nelayan hanya menggunakan alat tangkap 

pancing ulur dan perahu dayung/layar berubah menjadi nelayan yang 

menggunakan alat tangkap gillnet dan perahu ketinting bermesin 5,5 PK.  

Untuk kenaikan pendapatan nelayan pajeko setelah program PEMP, bukan 

disebabkan peningkatan produksi penangkapan tetapi lebih dikarenakan 

berubahnya status nelayan dari buruh menjadi pemilik kapal. Sebelum Program 

PEMP, sistem bagi hasil yaitu dari laba bersih dibagi rumpon sebesar 25%, 

pemilik kapal sebesar 35,7% dan ABK sebesar 37,5%. Sedangkan setelah 

Program PEMP sistem bagi hasil menjadi rumpon sebesar 25% dan ABK sebesar 

75% (kepemilikan bersama). Hal ini menunjukkan program PEMP mampu 

mendobrak kemiskinan struktural, dengan terjadinya mobilitas vertikal nelayan, 

yaitu berubah status dari buruh nelayan menjadi pemilik kapal (pengusaha) (Satria  

2001). 

Peningkatan pendapatan juga dialami pedagang ikan setelah mendapat 

penguatan modal. Dengan penguatan modal tersebut, pedagang ikan dapat 

mengembangkan usaha melalui penambahan daya tampung pembelian ikan dari 

nelayan. Namun penguatan modal bagi pembudidaya ikan belum menunjukkan 

hasil yang signifikan karena usaha budidya ikan masih baru (merintis) 

dikembangkan sehingga masih banyak terkendala teknis sehingga belum 

menghasilkan panen ikan yang diharapkan.  

6.1.5 Kelembagaaan LEPP-M3   

Salah satu produk PEMP yang terus tumbuh kembang di masyarakat pesisir 

adalah Koperasi LEPP-M3. Lembaga ini diharapkan menjadi motor pengerak 

perekonomian dikawasan pesisir dan diarahkan sebagai holding company bagi 

masyarakat pesisir.   

Pasca Program PEMP, Koperasi LEPP-M3 Kabupaten  Halmahera Utara 

masih berfungsi sebagai pengelola perguliran dana ekonomi produktif (DEP) yang 



 
 
 

 

dialokasikan PEMP. Namun Peran Koperasi LEPP-M3 dalam pengelolaan 

perguliran DEP masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya 

tingkat kemacetan pengembalian DEP dari KMP (Gambar 15). Selain itu, 

lembaga ini belum maksimal dalam memainkan peran untuk mengentaskan 

kemiskinan masyarakat nelayan, seperti: minimnya pendampingan dan pembinaan 

terhadap KMP dan KUB, belum dapat menjembatani untuk membuka akses 

pemasaran dan akses permodalan dengan lembaga mitra.  

Meskipun kemacetan kredit KMP dan KUB berdampak serius terhadap 

kinerja dan keberlanjutan koperasi LEMP-M3, tetapi kredit yang telah tersalurkan 

dan dimanfaatkan masyarakat pesisir telah menjadi pemicu perubahan sosial 

budaya, teknologi dan ekonomi di kawasan pesisir Kabupaten Halmahera Utara. 

Oleh karena itu, keberadaan LEPP-M3 dengan berbagai keterbatasannya masih 

sangat dibutuhkan oleh 85,5% masyarakat pesisir di Kabupaten Halmahera Utara 

sebagai alternatif sumber permodalan bagi pengembangan usaha mereka. Oleh 

karena itu, untuk mengembangkan lembaga ini diperlukan penguatan 

kelembagaan secara terus menerus melalui pelatihan, pendampingan, bimbingan 

dan pembinaan dari instansi terkait.  

 

6.2 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir 

Berdasarkan hasil analisis implikasi program PEMP terhadap aspek 

sumberdaya perikanan, sosial-budaya, teknologi, ekonomi dan kelembagaan 

masyarakat pesisir di Kabupaten Halmahera Utara diperoleh potensi, kekuatan, 

kelemahan dan ancaman program PEMP (Tabel 17 dan Tabel 18). Potensi dan 

kekuatan harus tetap dipertahankan dan dimanfaatkan secara optimal untuk 

mengatasi kelemahan dan ancaman yang menjadi faktor penghambat program 

pemberdayaan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, untuk memperbaiki 

kelemahan-kelemahan program PEMP dan merumuskan strategi perbaikan 

program pemberdayaan dilakukan analisis SWOT. Sedangkan penentuan strategi 

program pemberdayaan digunakan AHP. 

Berdasarkan hasil analisis SWOT dan AHP diperoleh rumusan dan urutan 

prioritas strategi pemberdayaan masyarakat sebagai berikut: 

1). Prioritas ke-1, pengembangan akses permodalan. 



 
 

 
 

2). Prioritas ke-2, pengembangan teknologi dan skala usaha perikanan. 

3). Prioritas ke-3, pengembangan akses pemasaran. 

4). Prioritas ke-4, penguatan kelembagaan masyarakat pesisir.  

5). Prioritas ke-5, pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat. 

6). Prioritas ke-6, pembangunan sarana prasarana penunjang usaha perikanan. 

 
6.2.1 Pengembangan akses permodalan 

Prioritas pertama strategi pemberdayaan masyarakat nelayan adalah 

pengembangan akses permodalan. Strategi ini sangat penting karena pada 

dasarnya saat ini pemasalahan utaman masyarakat pesisir di Kabupaten 

Halmahera Utara, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan sangat sulit 

memperoleh modal untuk pengembangan teknologi dan skala usahanya. Sifat 

usaha perikanan yang musiman, resiko tinggi (penuh ketidakpastian) sering 

menjadi alasan keengganan pihak bank menyediakan modal bagi usaha perikanan, 

apalagi tidak ada anggunan pinjaman.  

Dengan memperhatikan kesulitan akses permodalan tersebut, maka salah 

satu alternatifnya adalah mengembangkan mekanisme pendanaan sendiri (self 

financing mechanism). Bentuk dari sistem ini adalah pengembangan lembaga 

mikro dan kedepannya diharapkan dapat tumbuh menjadi makro, yang 

dikhususkan untuk mendukung permodalan usaha di bidang perikanan. Hal ini 

telah diinisiasi pada program PEMP melalui pembentukan Koperasi  LEPP-M3 

(Nikijuluw 2001). 

Koperasi LEPP-M3 adalah aplikasi dari modifikasi grameen bank pada 

masyarakat pesisir. Koperasi LEPP-M3 di Halmahera Utara telah mampu 

membiayai operasional secara mandiri. Namun peran lembaga ini masih berkutat 

dalam pengelolaan perguliran DEP-PEMP dengan kinerja yang belum optimal. 

Kedepannya lembaga ini diharapkan dapat berkembang dan memainkan fungsinya 

sebagai wadah aspirasi masyarakat pesisir sekaligus menjadi motor penggerak 

pembangunan perekonomiannya di kawasan pesisir. Sehingga peran lembaga ini 

menjadi lebih luas sebagai holding company KMP dan KUB untuk menjalin 

kemitraan dengan pihak-pihak lain dalam membuka akses permodalan/investasi, 

akses pemasaran dan pengembangan teknologi usaha perikanan. Oleh karena itu, 

untuk mengembangkan koperasi LEPP-M3 perlu penguatan kapasitas 



 
 
 

 

kelembagaan dari berbagai instansi terkait, baik penguatan dari segi struktur 

organisasi, sumberdaya pengurus, operasional dan infrastrukturnya. 

 
6.2.2 Pengembangan teknologi dan skala usaha perikanan  

Stretegi prioritas kedua adalah pengembangan teknologi skala usaha 

perikanan. Teknologi yang digunakan nelayan di Halmahera Utara, pada 

umumnya masih sederhana. Karena itu produktivitas rendah dan akhirnya 

pendapatan menjadi rendah. Upaya meningkatkan pendapatan dilakukan melalui 

perbaikan teknologi secara terintegrasi, mulai dari teknologi produksi hingga 

pasca produksi. Namun demikian upaya pemberdayaan masyarakat melalui 

perbaikan teknologi harus juga mempertimbangkan sifat, karaktersitik, 

kemampuan dan kesiapan masyarakat pesisir agar implemetasi teknologi dapat 

berkelanjutan.  

Strategi pemberian bantuan unit penangkapan ikan seperti gillnet dan pajeko 

di program PEMP telah terbukti dapat meningkatkan pendapatan nelayan. Oleh 

karena itu, pemberdayaan nelayan melalui pengembangan teknologi dan skala 

usaha perikanan harus terus dilanjutkan dan disesuaikan dengan karekteristik dan 

kebutuhan nelayan, baik dari segi kapasitas kemampuan dan keterampilan 

sumberdaya mereka.  

Beberapa penelitian yang dilakukan tentang modernisasi alat dan kapal 

penangkap ikan menyatakan bahwa modernisasi tersebut harus dibarengi dengan 

peran institusi pemerintah dalam pengelolaan perikanan bagi perikanan skala 

kecil, karena kondisi yang tidak dipantau akan mengakibatkan penurunan stok 

sumberdaya (Allison and Ellis 2001), terutama di perairan territorial. 

 
6.2.3 Pengembangan akses pemasaran 

Prioritas ketiga strategi pemberdayaan masyarakat pesisir adalah 

pengembangan akses pemasaran. Pasar adalah faktor penting dalam menjalankan 

usaha. Pasar bisa menjadi kendala utama usaha bila tidak berkembang. Karena itu, 

membuka akses pemasaran adalah cara untuk mengembangkan usaha perikanan, 

bila tidak ada pasar maka akan menghambat perkembangan usaha masyarakat 

pesisir. 



 
 

 
 

Perbaikan sistem dan pengembangan akses pemasaran merupakan salah satu 

hal yang penting dipertimbangkan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir oleh 

pemerintah daerah. Hal ini disebabkan wilayah Kabupaten Halmahera Utara 

cukup terisolir jauh dari ibukota provinsi Maluku Utara, terbukanya peluang 

pemasaran merupakan faktor utama supaya kegiatan perikanan dapat berkembang.  

Berdasarkan hasil penelitian seluruh nelayan dan pembudidaya ikan di Kabupaten 

Halmahera Utara mengalami kesulitan pemasaran dan hanya tergantung pada 

pedagang pengunpul (dipo-dipo). Hal ini disebabkan TPI yang diharapkan dapat 

menciptakan mekanisme pasar dengan sehat tidak berfungsi. Struktur pasar yang 

tidak menguntungkan masyarakat ini disebabkan karena informasi yang kurang 

mengenai harga, komoditas, kualitas serta kontinyuitas produk. Menurut Bogar 

(2009), menyatakan pada sistem pemasaran ikan nelayan skala kecil lebih 

didominasi pedagang pengumpul dan yang paling dominan menentukan harga 

ikan adalah pedagang pengumpul. Bahkan pada waktu hasil tangkapan nelayan 

melimpah, pedagang pengumpul tidak selalu membelinya. Kondisi tersebut, 

sangat merugikan pihak nelayan. 

Aspek pemasaran belum tersentuh oleh program PEMP di Kabupaten 

Halmahera Utara, maka program pemberdayaan masyarakat dimasa datang perlu 

mengedepankan aspek pemasaran ini. Untuk membuka akses pemaasaran bagi 

produk-produk usaha perikanan maka diupayakan dengan memfasilitasi atau 

mendekatkan masyarakat pesisir dengan perusahaan-perusahaan besar yang juga 

eksportir komoditas perikanan. Untuk itu peran lembaga masyarakat (LEPP-M3) 

sebagai wakil masyarakat dan instansi terkait wakil pemerintah diharapkan dapat 

aktif memfasilitasi kerjasama penjualan produk-produk perikanan dengan 

perusahaan-perusahaan eksportir tersebut. Keuntungan dari hubungan kerjasama 

seperti ini, masyarakat mendapat jaminan pasar dan harga, pembinaan masyarakat 

terutama dalam hal meningkatkan kinerja produksi dan kualitas produk, serta 

mendapatkan penguatan modal bagi pengembangan usaha masyarakat pesisir. 

  

6.2.4 Penguatan kelembagaan masyarakat pesisir 

Program PEMP telah dilaksanakan Depertemen Kalutan dan Perikanan 

sejak tahun 2001 sampai dengan 2009 dan pelaksanaannya dibagi menjadi tiga 



 
 
 

 

periode, yaitu (1) periode inisiasi (2001-2003), (2) periode institusionalisasi 

(2004-2006), dan (3) periode diversifikasi (2007-2009). Periode inisiasi 

merupakan periode membangun, memotivasi, dan memfasilitasi masyarakat 

pesisir agar mampu memenfaatkan kelembagaan ekonomi (LEPP-M3) yang 

dibangun untuk mendukung pengembangan usaha produktif masyarakat pesisir. 

Berikutnya periode institusional merupakan periode yang ditandai dengan upaya 

pengembangan dan penguatan LEPP-M3. Terakhir periode diversifikasi 

merupakan periode perluasan unit usaha koperasi LEPP-M3 (Kusnadi 2009). 

Program PEMP di Kabupaten Halmahera Utara telah diimplemetasikan 

sejak tahun 2004, 2006, 2007 dan 2008. Pada tahun 2004 PEMP di Kabupaten 

Halmahera Utara memasuki tahap inisiasi, yaitu tahap pengenalan program 

kepada masyarakat pesisir dan pemerintah daerah, serta pembentukan kelompok 

di tingkat masyarakat seperti KMP, KUB, UPK dan LEPP-M3. Pada tahun 2006 

memasuki tahap institusional dengan menjadikan LEPP-M3 berbadan hukum 

koperasi dan penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat masyarakat. Pada tahun 

2007 hingga 2008 periode diversivikasi, LEPP-M3 tidak hanya mengelola DEP-

PEMP saja tetapi mulai mengembangkan usahanya, seperti membangun unit 

usaha kedai pesisir. 

Elemen strategi keempat pemberdayaan masyarakat nelayan adalah 

penguatan kelembagaan masyarakat pesisir. Program PEMP mulai tahap inisiasi 

dan institusiaonal telah berupaya membangun aksi solidaritas sosial dan 

kolektifitas masyarakat dalam bentuk kelompok masyarakat pemanfaat (KMP)  

dan kelompok usaha bersama (KUB) ditingkat desa serta membangun koperasi 

LEPP-M3 ditingkat kawasan pesisir. Melalui kelembagaan masyarakat ini 

diharapkan dapat meningkatkan nilai tukar masyarakat pesisir secara sosial dan 

ekonomi, serta sebagai pondasi yang kokoh dalam upaya menanggulangi 

kemiskinan secara mandiri. 

Untuk mewujudkan kedua tujuan tersebut, tentunya bukan sesuatu yang 

mudah bagi kelompok masyarakat pesisir yang baru terbentuk dan memiliki 

berbagai keterbatasan. Penekanan terhadap penguatan kelompok masyarakat dan 

koperasi LEPP-M3 ini didasarkan pada kelemahan aspek ini pada pasca program 

PEMP yang kurang mendapat perhatian serius. Kelompok-kelompok di tingkat 



 
 

 
 

desa tersebut cenderung diabaikan. Oleh karena itu, untuk menumbuh 

kembangkan tatanan kelembagaan masyarakat pesisir tersebut perlu penguatan 

kapasitas kelembagaan secara sistematis dan terus menerus. Dengan penguatan 

kelompok nelayan akan mempermudah mereka untuk mengakses sumberdaya 

yang dibutuhkan dan memiliki posisi tawar atau setara dengan pihak lain yang 

terlibat di dalam setiap aktivitas atau berhubungan dengan mereka.  Begitu pula 

penguatan LEPP-M3 diharapkan lembaga ini dapat berdaya dan memainkan peran 

dan fungsinya sebagai motor penggerak pengembangan ekonomi di tingkat 

kawasan pesisir. Bentuk penguatan kelembagaan masyarakat ini dapat berupa 

pembinaan, pendampingan dan pelatihan dari berbagai instansi terkait.  

Kegiatan penguatan kelembagaan masyarakat ini merupakan bagian peran 

pemerintah dari co-manajemen dalam memberikan pelayanan bagi peningkatan 

wawasan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat pesisir, serta manajemen 

usaha perikanan. Hal terpenting dari kegiatan ini adalah mendorong modal sosial 

masyarakat pesisir agar lebih berdaya dan mandiri dalam menggerakan aktivitas 

perkonomiannya. Pembinaan dan pelatihan diharapkan dapat menjadi triger 

(pemicu) tumbuh kembangnya inovasi usaha perikanan sehingga tidak hanya 

mengandalkan dari bantuan pemerintah semata, tetapi potensi sosial ekonomi yang 

ada dapat ditumbuh-kembangkan dalam mendukung pengembangan usaha 

perikanan secara berkelanjutan. 

 

6.2.5 Pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat 

Prioritas strategi kelima adalah pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis 

masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya perikanan 

diakomodasi dalam manajemen perikanan partisipatori. Manajemen ini dapat 

berupa manajemen berbasis masyarakat yang menurut Pomeroy and Williams 

(1999) sebagai suatu elemen sentral dari ko-manajemen. Manajemen berbasis 

masyarakat berfokus pada masyarakat, sedangkan ko-manajemen merupakan 

kemitraan antara pemerintah, masyarakat serta pengguna sumberdaya lainnya.  

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya perikanan sangat 

penting, mengingat tujuan dari pengelolaan adalah agar tercapainya kesejahteraan 

masyarakat, integritas kultural, terpeliharanya keanekaragaman hayati dan sistem 



 
 
 

 

pendukung lainnya. Keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan memberikan 

manfaat, yaitu: (1) penyerapan tenaga keraja, peningkatan wawasan dan 

pengetahuan, peningkatan pendapatan masyarakat melalui usaha perikanan; (2) 

masyarakat juga akan menjaga kelestaraian dan kelangsungan sumberdaya alam 

yang merupakan aset mereka dalam melakukan kegiatan usaha perikanan, jika 

sumberdaya alam rusak akan berampak terganggunya aktivitas usaha mereka; dan 

(3) integritas kultural masyarakat akan terjaga, jika hal ini tidak diperlihara maka 

akan timbul permasalahan yang baru lagi.  

Untuk itu, pengelolaan berbasis masyarakat akan lebih optimal dielaborasi 

dengan pendekatan konsep ko-manajemen. Ko-manajemen adalah konsep 

manajemen pengelolaan bersama, artinya pelbagai pihak yang berkepentingan 

(stakeholders) setuju saling berbagi peran dalam pengelolaan, hak dan tanggung 

jawab, atas suatu kawasan atau sumberdaya alam yang dimaksud. Dengan tujuan 

utama agar pengelolaan lebih tepat, efisien, adil dan merata (Nikijuluw 2002).  

Melalui proses ko-manajemen ini, diharapkan agar terbangun proses koordinasi 

yang kuat dan harmonis antara stakeholders (masyarakat, lembaga swadaya 

masyarakat, pengusaha/swasta, dan pemerintah) sehingga mampu untuk 

mengakomodasikan pelbagai kepentingan yang ada di kawasan sumberdaya 

perikanan tersebut. Proses mekanisme pembagian peran, tugas dan wewenang 

serta tanggung jawab dapat diformulasikan secara bersama antara stakeholders. 

Dengan pembagian peran secara proposional dan profesional, diharapkan 

pengelolan sumberdaya perikanan di Kabupaten Halmahera Utara akan lebih 

efektif, efisien dan adil, sehingga nantinya bermuara pada peningkatan 

kesehjateraan masyarakat pesisir dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya 

perikanan secara berkelanjutan. 

 

6.2.6 Pembangunan sarana prasarana penunjang usaha perikanan 
 

Prioritas strategi kenenam adalah pembangunan sarana prasaran penunjang 

usaha perikanan. Sarana prasarana penunjang usaha merupakan urat nadi dari 

kegiatan suatu usaha/bisnis. Ketersediaan sarana prasarana pendukung tersebut 

sangat mempengaruhi berkembangnya usaha perikanan. Alternatif strategi 

kebijakan ini  merupakan solusi terhadap masih minimnya sarana prasarana 



 
 

 
 

panunjang usaha perikanan di Kabupaten Halmahera Utara, seperti dermaga 

sandar belum memadai, TPI dan pabrik es tidak berungsi, langkanya BBM, 

terbatasnya energi listrik serta keterbatasan prasarana jalan untuk membawa 

produksi perikanan ke pasar. Kondisi tersebut telah menyebabkan tingginya biaya 

operasional, kualitas rendah karena keterbatasan es batu dan akhirnya harga ikan 

menjadi rendah. Semua permasalahan tersebut telah menyebabkan terganggunya 

aktivitas usaha perikanan sehingga pada akhirnya berujung pada penurunan 

pendapatan nelayan.  

Atas dasar kenyataan itu, pemerintah daerah dalam mendukung 

pemberdayaan nelayan, agar memprioritaskan pembangunan sarana prasarana 

penunjang usaha perikanan sebagaimana tertuang dalam rencana strategis tahun 

2009 perlu segera dilakukannya pembangunan fisik cold storage, memfungsikan 

TPI dan pabrik es di tempat-tempat yang masih mengalami kekurangan sarana 

prasarana tersebut. Pembangunan cold storage dan pabrik es di dekat sentra-sentra 

usaha perikanan tangkap dapat menunjang meningkatkan kwalitas produksi ikan, 

jika mutu ikan baik maka akan meningkatkan harga ikan dan sekaligus 

meningkatkan pendapatan nelayan. 

 

6.2.7 Pengembangan diversifikasi pengolahan ikan 

Strategi terakhir adalah pengembangan diversifikasi pengolahan ikan. 

Pengolahan ikan di Kabupaten Halmahera Utara masih rendah, baru ada 

pengasapan ikan dan pengeringan ikan teri. Kegiatan pengolahan pengasapan ini 

masih skala kecil dan beroperasi bila ada permintaan dari pasar lokal sehingga 

tidak berjalan secara terus menerus. Kegiatan pengeringan ikan teri juga 

tergantung pasokan bahan baku dari Kabupaten Morotai, jika pasokan bahan baku 

tidak ada maka kegiatan pengolahan ikan ini ikut juga berhenti. 

Strategi pengembangan pengolahan ikan ini perlu terus ditngkatkan sebagai 

nilai tambah bagi penghasilan masyarakat pesisir dan daya serap dari hasil 

tangkapan nelayan. Dengan perkembangan teknologi dan armada penangkapan 

ikan di Kabupaten Halmahera Utara di masa depan tentunya perlu penyerapan 

hasil tangkapan baik dalam bentuk ikan segar dan bahan baku pegolahan ikan. 

Selain itu, pengembangan diversifikasi pengolahan ikan ini akan memiliki 



 
 
 

 

dampak positif bagi penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan perekomian di 

kawasan pesisir. Namun demikian, untuk pengembangan strategi ini perlu di 

dukung oleh berbagai instansi terkait berupa pembinaan, pelatihan, pemberian 

modal dan akses pasar.   

   

 

 

 
  

 

  

 



7 KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1 Kesimpulan 

1) Program PEMP di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara telah 

berkontribusi memicu perubahan sosial budaya, teknologi, ekonomi dan 

kelembagaan masyarakat pesisir.  Program PEMP memberikan dampak positif 

terhadap peningkatan pendapatan nelayan dan terjadinya mobilitas vertikal 

nelayan dari status buruh menjadi nelayan pemilik unit penangkapan 

(pengusaha).  

2) Masyarakat pesisir di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara 

memiliki potensi sebagai kekuatan dan peluang, disamping kendala sebagai 

kelemahan dan ancaman. Kekuatannya, yaitu: tenaga kerja cukup tersedia, 

usia potensial, tingkat pendidikan  dan ketekunan/motivasi; peluangnya, yaitu: 

potensi SDI, kesempatan kerja di bidang perikanan terbuka,  keberadaan 

koperasi LEPP-M3 dan dukungan pemerintah daerah; kelemahannya, yaitu: 

keterbatasan teknologi, akses permodalan, akses pemasaran, tidak 

berkembangnya kelompok masyarakat pesisir dan  keterbatasan fasilitas 

penunjang usaha perikanan; dan ancamannya, yaitu: harga ikan rendah, harga 

BBM tinggi, Cuaca dan musim yang buruk; dan Illegal Fishing. 

3) Prioritas strategi perbaikan pemberdayaan masyarakat nelayan di Kabupaten 

Halmahera adalah sebagai berikut: (1) pengembangan akses permodalan; (2) 

pengembangan teknologi dan skala usaha perikanan; (3) pengembangan akses 

pemasaran; (4) penguatan kelembagaan masyarakat pesisir; (5) pengelolaan 

sumberdaya perikanan berbasis masyarakat;  (6) pembangunan sarana 

prasarana penunjang usaha perikanan; dan (7) pengembangan diversifikasi 

pengolahan ikan. 

 

7.2 Saran 

1) Akses pemasaran merupakan kendala serius dalam pengembangan usaha 

perikanan di Kabupaten Halmahera Utara. Keterbatasan akses pasar ini telah 

berdampak pada harga ikan yang rendah. Bahkan pada saat musim ikan, para 



 
 
 

 

pedagang ikan tidak sanggup menampung hasil tangkapan nelayan. 

Dampaknya masyarakat pesisir di Halmahera Utara tidak tertarik dalam usaha 

perikanan, lebih cenderung ke usaha perkebunan atau buruh pelabuhan. Atas 

dasar itu, Pemerintah Daerah sudah saatnya melakukan upaya-upaya untuk 

membuka akses pemasaran, seperti temu bisnis dan investasi perikanan, 

promosi dan sosialiasi melalui media masa, internet dan media komunikasi 

lainnya. 

2) Program PEMP merupakan program nasional, tentunya dalam implemntasi  di 

daerah menghadapi kendala aspek lokalitas dan tipologi. Kedepannya program 

ini perlu mengakomodasi inisiatif-inisiatif bersifat lokalitas, agar dalam 

transformasi nilai-nilai pemberdayaan pada nelayan setempat dapat berjalan 

dengan baik dan berkelanjutan. 

3) Implementasi pengembangan unit penangkapan pajeko (mini pure seine) 

berdampak positif  terhadap pendapatan nelayan, namun program modernisasi 

alat tangkap yang tidak terencana dibeberapa daerah di Indonesia telah 

berdampak negatif, seperti terjadinya kerusakan sumberdaya dan overfishing. 

Oleh karena itu, sebagai langkah antisipasi dalam program modernisasi 

tersebut perlu dilakukan penelitian lebih jauh mengenai kapasitas perikanan 

tangkap di  Kabupaten Halmahera Utara. 

4) Model PEMP mengedepankan pendekatan kelembagaan sosial, tetapi justru 

aspek kelembagaan menjadi kelemahan program di Kabupaten Halamahera 

Utara. Kelompok-kelompok masyarakat yang telah terbentuk di desa-desa 

pesisir dan Koperasi LEPP-M3 kurang mendapat perhatian pasca program 

sehingga lembaga-lembaga masyarakat tersebut sulit untuk mandiri. Atas 

dasar itu, perlu program untuk penguatan kapasitas kelembagaan tersebut agar 

bisa tumbuh dan berkembang secara mandiri dan berkelanjuatan. 
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LAMPIRAN 

 



 
 
 

 

Lampiran 1  Lokasi penelitian 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lampiran 2  Deskrifsi variabel sosial ekonomi responden masyarakat pesisir Kabupaten 
Halmahera Utara 

 
Jenis Usaha 

Nelayan Gillnet Nelayan Pajeko 
Pedagang 

Ikan 
Budidaya 

Ikan Gabungan 
 Variabel 

Orang % Orang % Orang % Orang % Orang % 

Umur (tahun)           

21-30 1 8.3 0 0 0 0 0 0 1 3.3 

31-40 1 8.3 1 16.7 8 80 0 0 10 33.3 

41-50 9 75 3 50 1 10 2 100 15 50 

51-60 1 8.3 2 33.3 1 10 0 0 4 13.3 

Jumlah 12 99.9 6 100 10 100 2 100 30 100 

Pendidikan           

SD 1 8.3 1 16.7 1 10 0 0 3 10 

SMP 7 58.3 1 16.7 4 40 0 0 12 40 

SMA 4 33.3 4 66.7 5 50 1 50 14 46.7 

S1       1 50 1 3.3 

Jumlah 12 99.9 6 100.1 10 100 2 100 30 100 

Pengalaman (Tahun)           

0-5 1 8.3 1 16.7 1 10 2 100 5 16.7 

5-10 4 33.3 2 33.3 5 50 0 0 11 36.7 

11-15 6 50 2 33.3 4 40 0 0 12 40 

16-20 1 8.3 1 16.7   0 0 2 6.7 

Jumlah 12 99.9 6 100 10 100 2 100 30 100 

Tanggungan (orang)           

0-2 2 16.7 0 0 1 10 0  3 10 

3-5 8 66.7 6 100 9 90 2 100 25 83.3 

6-8 2 16.7 0 0 0  0  2 6.7 

Jumlah 12 100.1 6 100 10 100 2 100 30 100 

Waktu Kerja Setahun 
(hari)           

0-180 12 100 4 66.667 3 30 0 0 19 63.33 

181-240 0 0 2 33.333 6 60 0 0 8 26.66 

240-280 0 0 0  1 10 2 100 3 10 

Jumlah 12 100 6 100 10 100 2 100 30 100 

 



 

 

Lampiran 3  Nama, umur, pendidikan, pengalaman, pendapatan, tanggungan keluarga 
dan waktu kerja nelayan gillnet 

 

Umur  
Pengala-

man Pendapatan Per Tahun 
Tanggu-

ngan 
Waktu 
Kerja No Nama Responden 

(Tahun) 
Pendidikan 

(Tahun) Sebelum Sesudah (orang)  (hari) 

1 Marten Tatibu 27 SMP 8    7,400,000  
     
14,630,000  2 176 

2 Yosephus Maju 41 SMP 10 
        
4,200,000  

       
12,540,000  4 176 

3 Ripen Makaluas 42 SMP 15 
        
4,200,000  

       
26,950,000  4 176 

4 Peter Anthonius 42 SMP 10 
        
4,200,000  

       
24,200,000  4 176 

5 Samuel Hotong 45 SMA 15 
        
4,200,000  

       
24,200,000  4 176 

6 Marnes Diba 45 SD 15 
        
9,000,000  

       
23,980,000  5 176 

7 Lasarus Runkorem 41 SMA 8 
        
4,200,000  

       
15,290,000  4 176 

8 Sutrisno Wenno 42 SMP 8 
        
4,200,000  

       
15,290,000  2 176 

9 Yandris Saibaka 46 SMP 15 
        
4,200,000  

       
15,290,000  6 176 

10 Tius Tjotjomare 38 SMA 5 
        
4,200,000  

       
14,850,000  3 176 

11 Safudin Lahamadi 41 SMP 12 
        
4,200,000  

       
26,950,000  4 176 

12 Yos Talingkas 60 SPG 29 
        
6,750,000  

       
22,440,000  8 176 

  Rata-Rata         5,079,167  19,717,500  4 176 

  Simpangan baku       
  
1,665,350  5,479,587      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lampiran 4  Nama, umur, pengalaman, pendapatan, tanggungan keluarga dan waktu 
kerja nelayan pajeko 

 

Umur  Pengela-man Pendapatan Per Tahun 
Tanggu-

ngan 
Waktu 
Kerja No Nama Responden 

(Tahun) 
Pendidi-kan 

(Tahun) Sebelum Sesudah (orang) (hari) 

1 Hans Mangumbulude 39 SMA 10 6,544,500      13,089,000 4 220 

2 Frans E Pontoh 31 SD 8 6,856,574     13,713,148 4 120 

3 Aser Mangimbulu 45 SMA 20 20,657,333      41,314,667 4 176 

4 Gustin Lumape 60 SMP 35      19,662,222 39,324,444 5 176 

5 Yulinaous Balamau 39 SMA 5 14,000,333      28,000,667 5 176 

6 Alexander Makaluas 56 SMP 38 6,544,500     13,089,000 4 220 

  Rata-Rata       12,377,577 24,755,154 4 181 

  Simpangan baku              6,675,100     13,350,200     
  



 

 

Lampiran 5  Nama, umur, pengalaman, pendapatan, tanggungan keluarga dan waktu 
kerja pedagang ikan 

 

Umur  
Pengala-

man Pendapatan Per Tahun 
Tanggu-

ngan 
Waktu 
Kerja 

No 
  

Nama Responden 
  (Tahun) 

Pendidi-
kan 

  (Tahun) Sebelum Sesudah (orang) 
Setahun 
(hari) 

1 Kornelius Piters 47 SMA 8    38,400,000     57,600,000  4 192 
2 Tuti Tanri Bara 34 SMP 5    38,400,000     57,600,000  3 192 
3 Mesak Laharu 68 SMP 10    38,400,000     52,000,000  5 192 
4 Selvi Ewy 39 SMA 15    17,600,000     26,400,000  4 176 
5 Tina Yarona 37 SMP 6    17,600,000     35,200,000  3 176 
6 Merry Taluku 40 SMA 8    26,400,000     35,200,000  4 176 
7 Pirkorus Lahura 36 SMP 8    50,000,000     60,000,000  2 200 
8 Pirkorus Lahura 33 SD 15    19,800,000     29,700,000  3 198 
9 Julce Burunaung 38 SMA 15    33,000,000     44,000,000  4 220 

10 Yostom 35 SMA 15    18,975,000     25,300,000  4 253 
  Rata-Rata 41  11    29,857,500     42,300,000      
  Simpangan baku             11,384,920     13,661,950      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Lampiran 6  Nama, umur, pengalaman, pendapatan pembudidaya ikan 
 
No Nama Responden Umur  Pendidikan Pengalaman Pendapatan Per Tahun 
    (Tahun)   (Tahun) Sebelum Sesudah 

1 Aser Nanginbulude 38 SMA 3 
  
9,000,000  

  
10,500,000  

2 Elya Leonudun 46 S1 3 
  
9,000,000  

  
10,750,000  

  Rata-Rata       
  
9,000,000  

  
10,625,000  

  Simpangan baku           



 

 

Lampiran 7  Pendapatan nominal responden sebelum dan sesudah Program PEMP di 
Kabupaten Halmahera Utara 

 

Pendapatan Rata-Rata (Rp/tahun) 
Uraian 

Jumlah 
Responden 

(Orang) Sebelum Sesudah 
Kenaikan % 

Nelayan Gillnet 12 
                   

3,950,000  
              

19,717,500  
        

15,767,500  399 

Nelayan Pajeko 6 
                 

12,377,577  
              

24,755,154  
        

12,377,577  100 

Pedagang Ikan 10 
                 

29,857,500  
              

42,300,000  
        

12,442,500  42 

Budidaya Ikan 2 
                   

9,000,000  
              

10,625,000  
          

1,625,000  18 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Lampiran 8   Distribusi potensi sumberdaya ikan di Maluku Utara 
 

Potensi Kelompok Sumberdaya Ikan (ton/tahu) 
Daerah 

Penyebaran Pelagis 
Besar 

Pelagis 
Kecil 

Demersal 
Ikan 

Karang 
Lobster 

Cumi- 
Cumi 

Udang 
Peneid 

Jumlah 
(ton/tahun) 

Hal. Selatan 61,980    26,110   22,224       9,999    4,687        500  5,034    30,536  
Hal. Utara 62,097  23,791  19,869      8,991  3,830  671     522   119,771  
Hal. Timur      59,891    19,361  10,644       9,961    1,201     6,261  6,254   113,575  
Hal. Barat 44,780    18,359  10,900       9,959    1,491    6,557  6,121     98,168  
Hal. Tengah    52,235    19,672  10,808       9,872   1,686     646  3,340    98,261  
Kep. Sula     59,062    22,227   14,070       8,997   2,083     8,230   5,273   119,945  
Kota Ternate     43,342   20,743  7,652       5,121      8  -  -     76,868 
Kota Tidore 40,870  19,567    5,702      4,898         8  -   -     71,047  

Total 424,260 169,834 101,872 67,801 14,998 22,867 26,545 828,180 
Sumber :  Laporan Tahunan 2005 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, 2005 
 
 
 
 
 



 

 

Lampiran 9  Perhitungan hasil Expert Choice pada level aktor.  
 
 

Node: 0
Compare the relative IMPORTANCE with respect to:  GOAL

1=EQUAL    3=MODERATE    5=STRONG    7=VERY STRONG    9=EXTREME   
1 NL 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BI

2 NL 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PI

3 NL 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PMD

4 NL 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 LEPPM3

5 BI 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PI

6 BI 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PMD

7 BI 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 LEPPM3

8 PI 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PMD

9 PI 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 LEPPM3

10 PMD 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 LEPPM3

Abbreviation Definition

Goal Model S trategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

NL     Nelayan                                                         

BI     Budidaya Ikan                                                   

PI     Pedagang Ikan (Bakul Ikan)                                      

PMD    Pemerintah Daerah                                               

LEPPM3 Koperasi LEPP-M3                                                

NL     .058

BI     .044

PI     .101

PMD    .521

LEPPM3 .276

Inconsistency Ratio =0.07

Model Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

 



 

 

Lampiran 10  Contoh perhitungan hasil Expert Choice pada level kriteria dengan    
aktor : Nelayan 

 
  

Node: 10000
Compare the relative IMPORTANCE with respect to:  NL < GOAL

1=EQUAL    3=MODERATE    5=STRONG    7=VERY STRONG    9=EXTREME   
1 BIO 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TEK

2 BIO 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EKO

3 BIO 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SOS

4 BIO 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KLBG

5 TEK 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EKO

6 TEK 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SOS

7 TEK 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KLBG

8 EKO 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SOS

9 EKO 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KLBG

10 SOS 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KLBG

Abbreviation Definition

Goal Model Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
NL     Nelayan                                                         

BIO    B iologi (SDI dan Ligkungannya)                                  
TEK    Teknologi Usaha Perikanan                                       

EKO    Ekonomi Masyarakat Pesisir                                      
SOS    Sosial Budaya Masyarakat Pesisir                                

KLBG   Kelembangaan Masyarakat Pesisir                                 

B IO    .099

TEK    .266

EKO    .515

SOS    .058

KLBG   .063

Inconsistency Ratio =0.07

Model Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

 
 
 
 



 

 

 
 
Lampiran 11   Contoh perhitungan hasil Expert Choice level sub kriteria: Ekonomi  
 
 

Node: 13000
Compare the relative IMPORTANCE with respect to:  EKO < NL < GOAL

1=EQUAL    3=MODERATE    5=STRONG    7=VERY STRONG    9=EXTREME   
1 HGI 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 APS

2 HGI 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PDN

3 APS 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PDN

Abbreviation Definition

Goal Model Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

NL     Nelayan                                                         

EKO    Ekonomi Masyarakat Pesisir                                      

HGI    Harga Ikan                                                      

APS    Akses Pemasaran                                                 

PDN    Pendapatan                                                      

HGI    .400

APS    .400

PDN    .200

Inconsistency Ratio =0.0

Model Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

 
 



 

 

Lampiran 12  Contoh perhitungan hasil Expert Choice pada level alternatiif kebijakan 
 



 

 

Lampiran 13  Penilaian responden terhadap kekuatan dan kelemahan terhadap sistem usaha perikanan di Halmahera Utara. 

 
PENILAIAN RESPONDEN (1 -4) 

NELAYAN GILLNET NELAYAN PAJEKO PEDAGANG IKAN BL DINAS KP LEPM3 

Faktor 
Internal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Bobot Median 

Kekuatan                                 

S1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 0.17 3.5 

S2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 0.16 3 

S3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 4 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 4 2 3 0.14 3 

S4 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 0.13 3 

                                 

Kelemahan                                 

W1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 0.08 2 

W2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 0.09 2 

W3 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 0.08 2 

W4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 0.06 1 

W5 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 0.07 1 

                                                              1.00   

 
Keterangan: 
 

S1 = Tenaga kerja cukup tersedia  W1 = Teknologi dan usaha perikanan masih sederhana  
S2 = Usia Potensial Masyarakat Pesisir  W2 = Lemahnya permodalah usaha perikanan  
S3 = Tingkat Pendidikan Masyarakat Pesisir   W3 = Akses Pemasaran terbatas 
S4 = Ketekunan/motivasi Masyarakat Pesisir  W4 = Kelompok Masyarakat Pesisir  
  W5 = Keterbatasan fasilitas penunjang usaha perikanan  

 



 

 

 Lampiran 14 Penilaian responden terhadap peluang dan ancaman terhadap sistem usaha perikanan di Halmahera Utara 

 
PENILAIAN RESPONDEN (1 -4) 

NELAYAN GILLNET NELAYAN PAJEKO PEDAGANG IKAN BL DINAS KP LEPM3 

Faktor 
Internal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Bobot Median 

Kekuatan                                 

S1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 0.18 4 

S2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 0.16 4 

S3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 4 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 4 2 3 0.18 3.5 

S4 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 0.16 3 

                                 

Ancaman                                 

T1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 0.09 2 

T2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 0.08 2 

T3 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 0.07 1.5 

T4 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1  2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 0.07 1 

                                                              1.00  
 
 
 
Keterangan: 
 

O1 = Potensi SDI belum dimanfaatkan optimal  T1 = Harga ikan rendah  
O2 = Peluang kesempatan kerja di bidang perikanan   T2 = Harga BBM tinggi  
O3 = Koperasi LEPP-M3  T3 = Cuaca dan musim buruk 
O4 = Dukungan kebijakan pemerintah daerah T4 = Kegiatan penangkapan ikan bersifat merusak dan IUU  

 
 

 



 

 

Lampiran 15  Kegiatan pemberdayaan nelayan di Kecamatan Tobelo Kabupaten 
Halmahera Utara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Suasana desa nelayan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Kondisi rumah nelayan 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Perbaikan jarring yang rusak 
 

 



 

 

Lampiran 15 Lanjutan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Budidaya perikanan laut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

e) Jenis alat tangkap trap 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f) Koperasi LPM3 dan Kedai Pesisir LPM3 
 



 

 

Lampiran 15 Lanjutan 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

g) Penguatan Kapasitas Masyarakat Nelayan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
h) Bantuan sarana perikanan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i)Bantuan sarana ketinting 
 



 

 

Lampiran 15 Lanjutan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

j) Transaksi jual beli ikan 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

k) Ikan hasil tangkapan 



 

 

Lampiran 15  Lanjutan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l) Saat nelayan melaut 
 
 
 
  
 

l) Nelayan saat melaut 
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