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SARI 

Eka Oktarina, 2011. “Strategi Pengembangan Sektor Perikanan Tangkap di 
Kabupaten Demak Tahun 2009”. Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dr. Etty 
Soesilowati, M.Si. Pembimbing II Drs. Bambang Prishardoyo M,Si. 
 
Kata Kunci: Strategi Pengembangan, Sektor Perikanan Tangkap 

Kabupaten Demak memiliki daerah pantai dibagian utara Pulau Jawa dengan 
kehidupan masyarakat sebagian besar bermata pencaharian dibidang perikanan, 
baik bidang budidaya tambak maupun bidang penangkapan di laut. Peranan sektor 
perikanan dalam pembangunan ekonomi sangat penting karena sebagian besar 
anggota masyarakat di Kabupaten Demak banyak yang menggantungkan 
hidupnya pada sektor perikanan. Melihat dari data laju pertumbuhan ekonomi 
Kabupaten Demak dalam kurun waktu tiga tahun ini sektor perikanan mengalami 
penurunan. 

Permasalahan dalam penelitian ini bagaimana profil dari nelayan tangkap di 
Kabupaten Demak, kendala yang dihadapi dalam pengembangan sektor perikanan 
tangkap, serta bagaimana bentuk program dan strategi pengembangan sektor 
perikanan tangkap di Kabupaten Demak. 

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 16.288 orang nelayan dan juragan di 
Kabupaten Demak, sedangkan sampel yang diambil dalam penelitian sebanyak 99 
orang, 75 nelayan dan 24 juragan yang ada di Kabupaten Demak yang diambil 
dengan teknik Proporsional Cluster Random Sampling. Metode pengumpulan 
data yang digunakan kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis 
data yang digunakan analisis deskriptif  presentase dan analisis SWOT. 

Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa profil nelayan di Kabupaten 
Demak untuk sektor perikanan menurut umur responden di Kecamatan Bonang 
dan Kecamatan Wedung  berusia kurang dari 55 tahun. Status perkawinan, para 
responden sudah menikah. Tanggungan keluarga 1-5 orang anak, Tingkat 
pendidikan tamat sampai SMP. Pengalaman responden melaut diatas 10 tahun. 
Perahu yang digunakan adalah jenis sedang dan kecil. Cara melaut dengan cara 
berkelompok. Sistem bagi hasil biasanya untuk juru kapal mendapat 2 kali bagian 
dari nelayan biasa, dan juragan mendapat 1-2 bagian itu tergantung dari 
perjanjian. Nelayan sendiri memperoleh 1 bagian. Pemasaran di PPP Morodemak, 
pedagang berasal dari sekitar Demak, Kudus, Pati dan Semarang. Untuk jumlah 
penghasilan bersih juragan bisa mencapai Rp 1.937.000,- dan untuk nelayan biasa 
hanya Rp 370.000,- . 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme 
strategi pengembangan sektor perikanan tangkap di Kabupaten Demak di lakukan 
secara trickle down effect. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan 
sektor perikanan tangkap antara lain harga bahan bakar yang mahal, modal usaha 
juragan yang masih rendah, harga beli ikan oleh pedagang yang murah serta alat 
tangkap ikan yang masih sederhana. Selain itu lokasi geografis di Kabupaten 
Demak kurang strategis dan kondisi jalan yang rusak dan cuaca, terbatasnya 
sarana dan prasarana untuk mendukung proses produksi perikanan di Kabupaten 
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Demak, dan yang terahir adalah menurunnya daya dukung masyarakat pada sektor 
perikanan. 
 Strategi yang ditarik dalam pengembangan sektor perikanan laut adalah 
dengan jumlah permintaan ikan yang semakin bertambah seharusnya nelayan dan 
pemerintah lebih menjalin kerjasama dengan bantuan pemerintah nelayan akan 
menghasilkan tangkapan ikan yang lebih optimal sehingga pendapatan nelayan 
akan meningkat. Selain itu pemerintah pusat harus lebih memperhatikan nasib 
para nelayan salah satu caranya dengan cara pemberian modal dengan bunga 
ringan, pembenahan sistem agar para nelayan tidak selalu terjerat dalam sistem 
ijon, dan koordinasi yang baik antara pemerintah dan para nelayan. 
 Saran bagi pemerintah Kabupaten Demak hendaknya meningkatkan lagi 
fasilitas yang ada di PPP Morodemak dan pemerintah lebih memperhatikan nasib 
nelayan kecil misalnya dengan memberikan bantuan kredit kapal dan bantuan 
kredit lainnya dengan bunga ringan kepada nelayan kecil. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG  

Dalam kondisi ketersediaan sumber daya bagi pembangunan yang 

semakin terbatas, eksplorasi, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang 

dimiliki menjadi penting dan merupakan prioritas perhatian bagi setiap negara. 

Sebagai Negara kepulauan yang memiliki laut sangat luas, sumber daya kelautan 

dan perikanan mempunyai potensi besar untuk dijadikan tumpuan (prime mover) 

pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam (resource based economy). 

Sementara itu, kondisi empiris menyatakan bahwa pemanfaatan dan pengelolaan 

sumber daya ini masih belum optimal dalam peningkatan pendapatan nasional dan 

peningkatan kesejahteraan rakyat ( Direktorat Kelautan dan Perikanan). 

Bidang kelautan dan perikanan dapat menjadi salah satu sumber 

pertumbuhan ekonomi penting karena: (a) kapasitas suplai sangat besar, 

sementara permintaan terus meningkat; (b) pada umumnya ouput dapat diekspor, 

sedangkan input berasal dari sumber daya lokal; (c) dapat membangkitkan industri 

hulu dan hilir yang besar, sehingga menyerap tenaga kerja cukup banyak; (d) 

umumnya berlangsung di daerah; dan (e) industri perikanan, bioteknologi dan 

pariwisata bahari bersifat dapat diperbarui (renewable resources), sehingga 

mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (Direktorat Kelautan dan 

Perikanan) 
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Di Indonesia bidang kelautan dan perikanan saat ini menjadi kebanggaan 

bangsa karena mengingat sebagian besar Indonesia terdiri dari lautan. Dalam 

memanfaatkan dan mengelola sumber daya kelautan dan perikanan perlu 

diperhatikan daya dukung dan kemampuan asimilasi wilayah laut, pesisir dan 

daratan dalam hubungan ekologis, ekonomis, dan sosial. Kesinambungan 

ketersediaan sumber daya ini merupakan kunci dalam pemanfaatan dan 

pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.  

Setiap kabupaten hendaknya mampu mengoptimalkan semua potensi 

yang dimiliki semua daerah masing-masing dan peran pemerintah mampu 

mendukung pembangunan di tiap-tiap daerah, sehingga tujuan pemerintah dalam 

pembangunan di tiap-tiap  daerah pemerataan dan hasil-hasilnya oleh pemerintah 

dapat dilaksanakan dengan baik. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan 

daerah harus dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah, 

melalui pembangunan yang serasi dan terpadu antar sektor. 

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang memperhatikan 

pada kehidupan yang sedang berlangsung di masyarakat. Untuk melaksanakan 

pembangunan daerah perlu memperhatikan kondisi dan karakter kehidupan 

masyarakat yang berbeda antara suatu daerah dengan yang lainnya. Setiap upaya 

pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama yaitu meningkatkan jenis 

peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan 

tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama 

mengambil inisiatif pembangunan daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan 

memanfaatkan sumberdaya yang ada dan harus mampu menaksir sumberdaya-
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sumberdaya yang diperlukan untuk merancang perekonomian daerah (Arsyad, 

1999: 298). 

Sektor pertanian sendiri terbagi kedalam beberapa macam sub sektor. 

Menurut  Mubyarto (1994:23), di Indonesia sektor  pertanian  terbagi  menjadi  

lima, yaitu sub sektor  pertanian rakyat (sub sektor tanaman pangan), sub sektor 

perkebunan, sub sektor kehutanan, sub sektor peternakan, dan sub sektor 

perikanan.  

Sensus penduduk tahun 2000 menujukkan jumlah penduduk Indonesia 

sekitar 210 juta jiwa. Pada saat ini setidaknya terdapat 2 juta rumah tangga yang 

menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan. Dengan asumsi tiap rumah 

tangga nelayan memiliki 6 jiwa maka sekurang-kurangnya terdapat 12 juta jiwa 

yang menggantungkan hidupnya sehari-hari pada sumber daya laut termasuk 

pesisir tentunya. Jumlah penduduk yang besar ini tidak banyak mendapat 

perhatian dari pemerintah (Harnita ,2010:2). 

Kabupaten Demak memiliki daerah pantai dibagian utara Pulau Jawa 

dengan kehidupan masyarakat sebagian besar bermata pencaharian dibidang 

perikanan, baik bidang budidaya tambak maupun bidang penangkapan di laut. 

Pemasaran hasil penangkapan selama ini dalam bentuk ikan segar/basah dan ikan 

olahan, untuk usaha pengolahan ikan sebagaian besar berskala rumah tangga 

dengan menggunakan teknologi pengolahan yang bersifat sederhana/tradisional. 

Untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kualitas olahan perlu didirikan 

pabrik pengalengan ikan yang berskala besar dengan teknologi yang modern, 

sehingga nilai harga jual ikan olahan bisa tinggi, disisi lain dengan adanya pabrik 



4 
 

 

pengalengan ikan diharapkan dapat menyerap semua semua hasil tangkapan 

nelayan terutama pada musim ikan melimpah dengan harga stabil (Sukarwi ,2004: 

1) 

Peranan sektor perikanan dalam pembangunan ekonomi sangat penting 

karena sebagian besar anggota masyarakat di Kabupaten Demak banyak yang 

menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan. Sedangkan pada subsektor 

perikanan, andalan Kabupaten Demak adalah ikan tambak. Daerah ini berada 

diperingkat ketiga penghasil ikan tambak di Jawa Tengah. Komoditi perikanan 

lainnya yang bernilai signifikan adalah ikan kolam, perairan umum, dan ikan laut. 

Tabel 1.1 
Produksi  Ikan Darat Dan  Ikan Tangkap serta Nilainya di  

Kabupaten Demak Tahun 2007-2009 

Sumber : BPS ( Demak dalam Angka 2009) 

Melihat dari data laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak dalam 

kurun waktu tiga tahun ini sektor perikanan mengalami penurunan. Hal ini dapat 

dilihat pada tahun 2007 laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5,05%, pada tahun 

2008 laju pertumbuhan ekonomi menjadi 4,37%, sedangkan pada tahun 2009 laju 

pertumbuhan ekonomi menjadi 3,95%. Sehingga dalam kurun waktu tiga tahun ini 

laju pertumbuhan ekonomi sektor perikanan Kabupaten Demak mengalami 

penurunan yang sangat signifikan. 

Tahun 
Darat Tangkap 

Produksi 
(Ton) 

Nilai 
(Ribu Rupiah) 

Produksi 
(Ton) 

Nilai 
(Ribu Rupiah) 

2007 
2008 
2009 

9.642.937 
9.490.892 
9.063.770 

96.187.535,500
118.500.848,500
119.424.594,500

1.588.043
1.006.131

892.541

5.574.413,600 
4.449.806,000 
2.494.251,500 
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Untuk perikanan laut pada tahun 2007 jumlah nelayan di Kabupaten 

Demak sebanyak 7.436 orang dan jumlah armada perikanan sebanyak 3.828 unit 

dengan hasil tangkapan ikan yang dijual melalui PPP/TPI sejumlah 1.588.043 ton 

dengan nilai produksi Rp 5.574.413,600,-. Dan pada tahun 2008 jumalah nelayan 

di Kabupaten Demak mengalami kenaikan akan tetapi produksi penangkapan 

ikannya mengalami penurunan yaitu sebesar 1.006.131 ton dengan nilai produksi 

Rp 4.449.806,000,-. Di tahun 2009 Produksi perikanan laut di kabupaten Demak 

kembali mengalami penurunan sebesar 892.541 ton dengan nilai produksi sebesar 

Rp 2.494.251,500,-. 

Sedangkan untuk perikanan darat di Kabupaten Demak setiap tahunnya 

juga mengalami penurunan tetapi tidak terlalu signifikan karena penurunan 

produksinya diimbangi dengan kenaikan nilai produksinya. Pendapatan nelayan 

saat ini diperkirakan hanya Rp 400.000- Rp 500.000 Jika dibandingkan dengan 

Upah Minimum Kabupaten Demak kurang lebih sebesar Rp 700.000,00 Per 

bulan, pendapatan nelayan masih dibawah UMK Demak. Oleh karena itu 

penerapan strategi pengembangan di sektor perikanan yang dicanangkan oleh 

pemerintah belum sepenuhnya mampu meningkatkan pendapatan para nelayan 

dan belum sepenuhnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten 

Demak. Jika para perencana dengan sungguh-sungguh memperhatikan 

kesejahteraan masyarakatnya dalam hal ini untuk meningkatkan pendapatan 

nelayan, maka satu-satunya cara adalah dengan menerapkan adanya strategi 

pengembangan di sektor perikanan yang diharapkan mampu meningkatkan 

pendapatan nelayan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Demak. 
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Dari penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti “STRATEGI 

PENGEMBANGAN SEKTOR PERIKANAN TANGKAP DI KABUPATEN 

DEMAK TAHUN 2009”. 

 
1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Dari uraian latar belakang di atas dapat diambil permasalahan yaitu   

1. Bagaimana profil nelayan tangkap di Kabupaten Demak ? 

2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam mengembangkan sektor perikanan 

tangkap di Kabupaten Demak ? 

3. Bagaimana bentuk program dan strategi pengembangan sektor perikanan 

tangkap di Kabupaten Demak ? 

 

1.3 TUJUAN  PENELITIAN. 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

1. Mengetahui profil nelayan tangkap di Kabupaten Demak. 

2. Mengetahui kendala apa yang di hadapi dalam mengembangkan sektor 

perikanan tangkap di Kabupaten Demak. 

3. Mengetahui bentuk program dan strategi pengembangan sektor  perikanan 

tangkap di Kabupaten Demak. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN  

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah : 
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1. Manfaat Akademik. 

Sebagai salah satu sumbangan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan 

sehingga menambah wawasan khususnya pada strategi pengembangan sektor 

perikanan dalam meningkatkan pendapatan nelayan di Kabupaten Demak. 

2. Manfaat Praktis. 

Sebagai masukan pemerintah daerah setempat dan juga untuk tambahan informasi 

sekaligus menganalisis bagaimana perkembangan sektor perikanan di Kabupaten 

Demak dan prospeknya dimasa yang akan datang serta masukan bagi para 

pembuat kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan Kabupaten Demak 

dalam rangka mempersiapkan program selanjutnya.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian tentang Teori Ekonomi Pertanian 

Ekonomi pertanian merupakan gabungan dari ilmu ekonomi dengan ilmu 

pertanian, sebagai suatu ilmu yang mempelajari, membahas, serta menganalisis 

pertanian secara ekonomi, atau ilmu ekonomi yang diterapkan pada pertanian 

(Daniel, 2002: 8). Lebih lanjut, Moehar Daniel menjelaskan bahwa ditinjau dari 

segi keberadaan dan fungsinya, ekonomi pertanian diharapkan dapat berperan 

aktif dan sangat dibutuhkan dalam upaya pembangunan pertanian. Hubungan 

sinergis antara sektor pertanian dengan sektor-sektor yang lainnya memerlukan 

analisis dan pertimbangan tidak hanya dari segi teknis saja, tetapi juga harus 

mencakup sosial dan ekonominya.  

 Ilmu ekonomi menempatkan sektor pertanian atau basis sumberdaya alam 

sebagai landasan utama pembangunan ekonomi suatu bangsa. Proses transformasi 

sektor pertanian yang mampu menghasilkan produksi atau surplus pertanian di 

tingkat domestik dalam jumlah besar juga dianggap sebagai syarat pokok 

pertumbuhan ekonomi, pembangunan jati diri dan identitas suatu bangsa, dan 

bahkan mewarnai tahapan peradaban serta interaksi antarpelaku dalam pergaulan 

dunia yang semakin kompleks (BustanulArifin dalam www.tokohindonesia.com). 

 Menurut Daniel (2002:18) ekonomi pertanian dapat dibagi dalam empat 

topik utama, yaitu: (1) masalah dalam ekonomi pertanian; (2) faktor produksi; (3) 

faktor pendukung; dan (4) eksistensi pertanian Indonesia saat ini.  
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1. Masalah dalam ekonomi pertanian 

Masalah utama dalam ekonomi pertanian adalah tenggang waktu yang 

cukup lebar dalam proses produksi, biaya produksi, tekanan jumlah penduduk, 

dan sistem usaha tani. Pada sektor pertanian, tenggang waktu dalam proses 

produksi sangat tergantung pada komoditas yang diusahakan. Biaya untuk proses 

produksi pertanian harus tersedia setiap saat, sementara tidak semua petani, 

terutama petani yang mempunyai lahan sempit dapat menyediakan biaya dengan 

tepat, baik tepat waktu maupun tepat jumlah.  

Pertambahan jumlah penduduk akan meningkatkan permintaan akan 

bahan pangan, sementara keadaan yang sama juga menyebabkan semakin 

sempitnya lahan pertanian yang dapat dikuasai. Sedangkan dari sisi sistem usaha 

tani yang  dilakukan, secara umum sesuai dengan posisi perkembangan negara 

saat ini, sebagai negara yang sedang berkembang usaha pertanian yang dilakukan 

belum menjurus pada usaha tani yang maju dan modern    

2. Faktor produksi 

Faktor produksi dalam usaha pertanian mencakup tanah, modal, dan 

tenaga kerja. Tanah merupakan faktor kunci dalam usaha pertanian. Pengertian 

tanah disini tidak terbatas pada wujud nyata tanah saja, tetapi juga dikandung arti 

media atau tempat dimana usaha tani dilakukan. Dalam tanah dan sekitar tanah 

banyak faktor yang harus diperhatikan, misalnya luasnya, topografinya, 

kesuburan, keadaan fisiknya, dan lingkungannya. Kecukupan modal 

mempengaruhi ketepatan waktu dan ketepatan takaran dalam penggunaan 

masukan. Dengan kata lain, keberadaan modal sangat menentukan tingkat atau 
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jenis teknologi yang diterapkan. Kekurangan modal menyebabkan kurangnya 

masukan yang diberikan sehingga menimbulkan kegagalan atau rendahnya hasil 

yang diterima.  

3. Faktor pendukung  

Faktor pendukung dalam kelancaran usaha pertanian antara lain 

kelembagaan, kemitraan, dan kebijaksanaan. Keberadaan kelembagaan menjadi 

topik utama dalam ekonomi pertanian, karena fungsinya yang cukup mementukan, 

terutama dalam memperlancar area masukan dan keluaran. Secara resmi, 

kelembagaan dibedakan menjadi dua bagian nyata, yaitu kelembagaan pemerintah 

dan kelembagaan bukan pemerintah. Aspek kelembagaan adalah sangat penting, 

tidak hanya dari segi pertanian saja, tetapi juga dari segi ekonomi pedesaan 

sebagai basis perekonomian negara agraris.  

Selain keberadaan kelembagaan, faktor pendukung lain, yang diperlukan 

dalam struktur ekonomi pertanian adalah infrastruktur atau kebijakan pengadaan 

sarana prasarana, aturan, dan kemitraan. Kebijakan pemerintah daerah atau 

pemerintah setempat juga dibutuhkan untuk mendukung pembangunan pertanian 

daerah dan pembangunan pertanian nasional.    

4. Eksistensi pertanian Indonesia saat ini 

Sampai sekarang, tampaknya sektor pertanian masih merupakan sektor 

penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagian besar penduduk 

Indonessia tinggal di pedesaan dan lebih dari separoh penduduk tersebut 

menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Kontribusi utama sektor 

pertanian terhadap pembangunan nasional telah berhasil secara nyata 
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meningkatkan penyediaan bahan pangan, menciptakan kesempatan kerja, 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menunjang sektor nonpertanian 

melalui penyediaan bahan baku  untuk industri pengolahan.  

Saat ini, pembangunan pertanian dihadapkan pada kondisi lingkungan 

strategis yang terus berkembang secara dinamis pada liberalisasi perdagangan 

internasional dan investasi. Menghadapi perubahan lingkugan strategis tersebut, 

serta untuk memanfaatkan peluang yang ditimbulkannya, maka pembangunan 

pertanian lebih difokuskan pada komoditas-komuditas unggulan yang dapat 

bersaing di pasa domestik maupun internasional. Untuk memberdayakan 

keunggulan Indonesia sebagai negara agraris dan maritim, maka Departeman 

Pertanian beserta departemen terkait sedang mempromosikan pembangunan 

sistem dan usaha agrobisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, 

dan terdesentralisasi. (Daniel, 2002: 18) 

2.2 Otonomi Daerah Kaitannya dengan Sektor Perikanan 

2.2.1. Pengelolaan Sektor  Perikanan 

 Nikijuluw (2002: 9) mengemukakan dasar legal pembangunan perikanan 

Indonesia adalah UU 31/04. Pengelolaan perikanan adalah bagian dari 

pembangunan perikanan. Baik pada CCRF (Code of Conduct for Responsible 

Fisheries) atau pada UU 31/04, memang tidak dijelaskan pengertian pengelolaan 

sumberdaya perikanan. Tetapi dari definisi tentang pengeloalaan perikanan maka 

dapat disimpulkan bahwa definisi tersebut sebetulnya mencakup aspek 

pengelolaan sumberdaya perikanan. Pasal 2 UU 31/04 menyatakan bahwa 

pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan azas manfaat, keadilan, kemitraan, 
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pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi dan kelestarian yang 

berkelanjutan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut ( pasal 3) : 

1. Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil 

2. Meningkatkan penerimaan devisa negara 

3. Mendorong perluasan kesempatan kerja 

4. Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan 

5. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya ikan 

6. Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing 

7. Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri dan pengolahan ikan  

8. Mencapai pemanfaatan sumberdaya ikan, lahan pembudidaya ikan, dan  

lingkungan sumberdaya ikan secara optimal , dan 

9. Menjamin kelestarian sumberdaya ikan, lahan pembudidayaikan dan tata 

ruang. 

 Namun demikian pada pasal 7 UU 31/04, secara eksplisit dikemukakan 

bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan sumberdaya ikan, maka menteri 

yang bertanggung jawab dalam pembangunan perikanan menetapkan hal-hal 

berikut ini : 

1. Rencana pengelolaan perikanan 

2. Potensi dan alokasi sumberdaya ikan di wilayah pengelolaan 

3. Jumlah tangkapan yang diperbolehkan 

4. Jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan 

5. Jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan  

6. Daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan 
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7. Persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan  

8. Sistem pemantauan kapal perikanan 

9. Ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap  

10. Suaka perikanan dan jenis ikan yang dilindungi 

2.2.2. Otonomi Daerah 

Kaho dalam Safi’i mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi 

daerah adalah hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya 

sendiri. 

Menurut UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat 5, 

bahwa ”Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan” (Undang-

Undang Otonomi Daerah, 2004: 4), sedangkan menurut Encyclopedia of Social 

Science dalam pengertiannya yang orisinil, otonomi adalah the legal self suffiency 

of social body and its actual independence (Yani, 2002:5).  

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa otonomi 

daerah adalah konsep penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang 

memberikan kewenangan kepada daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan 

peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Tujuan otonomi daerah menurut Smith dalam analisa CSIS yang 

dikemukakan oleh Syarif Hidayat dibedakan dari dua sisi kepentingan, yaitu 

kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari kepentingan 
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pemerintah pusat, tujuan utamanya adalah pendidikan politik, pelatihan 

kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik dan mewujudkan demokratisasi 

sisitem pemerintahan di daerah. Sementara, bila dilihat dari sisi kepentingan 

pemerintah daerah ada tiga tujuan yaitu : 

1.  Untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai political equality, artinya 

melalui otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat 

lokal atau daerah. 

2. Untuk menciptakan local accountability, artinya dengan otonomi akan 

meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak 

masyarakat. 

3. Untuk mewujudkan local responsiveness, artinya dengan otonomi daerah 

diharapkan akan mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang 

muncul dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan 

ekonomi daerah.  

Dengan adanya UU No.32 Tahun 2004  tentang penyelenggaraan otonomi 

daerah, pemerintah Kabupaten Demak berusaha meningkatkan dan 

mengembangkan potensi perikanan tangkap yang berkualitas baik dan berguna 

bagi pemerintah maupun masyarakat sendiri, sedangkan menurut UU No.32 

Tahun 2004, tujuan otonomi daerah pada dasarnya adalah sama yaitu otonomi 

daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, 

meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif 

masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan 
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terpadu secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab sehingga memperkuat 

persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur 

tangan didaerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal. 

Nyata berarti pemberian otonomi pada daerah didasarkan pada faktor-faktor, 

perhitungan, tindakan dan kebijaksanaan yang benar-benar menjamin daerah yang 

bersangkutan dapat mengurus rumah tangganya sendiri, sedangkan dinamis 

didasarkan pada kondisi dan perkembangan pembangunan, dan bertanggung 

jawab adalah pemberian otonomi yang diupayakan untuk memperlancar 

pembangunan di pelosok tanah air (Halim, 2004: 23). 

2.3 Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah. 

Perencanaan pembangunan daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk 

memperbaiki penggunaan sumberdaya-sumberdaya publik yang tersedia di daerah 

tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai 

sumberdaya-sumberdaya swasta secara bertanggung jawab (Arsyad, 1999: 45). 

Melalui perencanaan pembangunan ekonomi daerah suatu daerah dapat dilihat 

secara sebagai suatu unit ekonomi (economic entity). Yang di dalamnya terdapat 

berbagai unsur yang berinteraksi dengan daerah lain. 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses, yaitu proses yang 

mencakup pembentukan institusi-intitusi baru. Pembangunan industri-industri 

alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk 

dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan 

pengembangan perusahaan-perusahaan. 
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Setiap usaha pembangunan ekonomi daaerah mempunyai tujuan utama yaitu 

meningkatkan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah, dalam upaya untuk 

mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara 

bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, 

pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan 

sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun 

perekonomian daerah (Arsyad, 1999: 298).  

Secara umum tujuan pembangunan ekonomi daerah adalah sebagai berikut: 

pertama, mengembangkan lapangan kerja bagi penduduk yang ada sekarang, 

kedua, mencapai ekonomi daerah, ketiga, mengembangkan basis ekonomi dan 

kesempatan kerja yang beragam. 

Menurut Arsyad, 1999 strategi pembangunan dapat di kelompokkan menjadi 

empat kelompok sebagai berikut. 

a) Strategi pembangunan fisik atau lokalitas. 

Strategi pembangunan fisik atau lokalitas yaitu dilakukan melalui 

pengembangan program perbaikan kondisi fisik atau lokalitas daerah yang 

ditujukan untuk kepentingan pembangunan industri dan perdagangan. 

Pemerintah daera akan berpengaruh positiif bagi pengembangan dunia usaha 

daerah. Tujuan strategis pembangunan fisik atau lokalitas ini adalah untuk 

menciptakan identitas daerah atau kota, memperbaiki basis pesona (Amenity 

Base) atau kualitas hidup masyarakat dam memperbaiki dunia usaha daerah. 

Alat untuk mencapai tujuan pembangunan fisik atau lokalitas daerah ini 

mencakup antara lain:  
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1) Pebangunan bank daerah 

2) Pengendalian perencanaan dan pembangunan  

3) Penataan kota 

4) Pengaturan tataruang (zoning) dengan baik akan merangsang 

pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. 

5) Penyediaan rumah dan pemukiman yang baik akan mempengaruhi positif 

bagi dunia usaha. 

6) Menyediakan infrastruktur seperti sarana air bersih, listrik, taman-taman, 

sarana parkir, dan sebagainya menjadi daya tarik utama juga bagi calon 

investor dan dunia usaha. 

b) Strategi Pengembangan Dunia Usaha. 

Pengembangan dunia usaha merupakan komponen yang penting dalam 

perencanaan pembangunan ekonomi daerah karena daya tarik, kreasi, atau 

daya perekonomian yang sehat. 

Beberapa alat untuk mengembangkan dunia usaha adalah sebagai berikut. 

1) Penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha dan pada saat yang 

sama mencegah penurunan kualitas lingkungan. 

2) Pembuatan pusat informasi terpaut yang dapat memudahkan masyarakat 

dunia usaha untuk berhubungan dengan aparatur pemerintah daerah untuk 

segala macam kepentingan terutama mengetahui masalah perijinan, 

rencana pembangunan ekonomi daerah, pemerintah darah, ketersediaan 

lahan dan sebagainya. 

3) Pendirian pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil. 
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4) Pembuatan sistem pemasaran bersama untuk menghindari skala yang 

tidak ekonomis dalam produksi, meningkatnya daya saing terhadap 

produk-produk impor. 

c) Strategi Pengembangan SDM. 

Sumber daya manusia merupakan aspek yang paling penting dalam proses 

pembangunan ekonomi. Pengembangan kualitas sumber daya manusia dapat 

dilakukan dengan cara antara lain: 

1) Pelatihan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan harapan 

pemberi kerja. 

2) Penciptaan iklim yang mendukung bagi perkembangan lembaga-lembaga 

pendidikan dan keterampilan daerah. 

3) Informasi tentang keahlian dan latar belakang orang yang menganggur di 

suatu daerah. 

d) Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat. 

Kegiatan masyarakat ini merupakan kegiatan yang ditujukan untuk 

mengembangkan suatu kelompok masyarakat itu disuatu daerah atau dikanal 

dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tujuan kegiatan ini adalah untuk 

menciptakan manfaat sosial, misalnya melalui penciptaan proyek-proyek 

padat karya untuk memenuhi kebutuhan hidup atau memperoleh keuntungan 

dari usahanya. 

2.4 Paradigma Pembangunan Ekonomi 

Pembangunan ekonomi (development economics) merupakan ilmu khusus 

tentang negara berkembang yang umumnya masih miskin dan terbelakang, 
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memiliki aneka orientasi ideologi, latar belakang budaya, serta masalahmasalah 

ekonomi yang kompleks, yang menuntut pemikiran dan pendekatan baru. 

Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan peningkatan taraf hidup 

masyarakat umumnya. Secara spesifik pembangunan ekonomi merupakan proses 

yang dapat menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu negara 

meningkat dalam jangka panjang (Arsyad, 1992: 88).  

Dalam Muhamad karim pengertian di atas menunjukkan bahwa salah satu 

indikator pembangunan ekonomi adalah pertambahan pendapatan nasional dan 

pendapatan per kapita penduduk dari waktu ke waktu. Sebagaimana dikatakan 

Todaro (1998), bahwa secara tradisional pengertian development merupakan 

kapasitas dari sebuah perekonomian nasional untuk menciptakan dan 

mempertahankan income per kapita atau GNP (Gross National Product). Indeks 

ini pada dasarnya mengukur kemampuan dari suatu negara untuk memperbesar 

output-nya dalam laju yang lebih cepat dibanding dengan tingkat pertumbuhan 

penduduknya. Berdasarkan tolok ukur tersebut, maka dapat dilihat seberapa besar 

barang dan jasajasa riil yang tersedia bagi rata-rata penduduk untuk melakukan 

kegiatan konsumsi dan investasi. Selain itu, pembangunan ekonomi sering diukur 

berdasarkan tingkat kemajuan struktur produksi dan penyerapan sumber daya 

(employment) yang diupayakan secara terencana. Pada era sebelum tahun 1970-

an, pembangunan di negara-negara berkembang semata-mata dipandang sebagai 

fenomena ekonomi an sich.  
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Tingkat kemajuan pembangunan pada suatu negara biasanya hanya diukur 

berdasarkan tingkat pertumbuhan GNP, baik secara agregat maupun per kapita, 

sesuai dengan teori “efek penetesan ke bawah” (trickle down effect). Teori trickle 

down effect ini memproyeksikan kemajuan yang diperoleh oleh sekelompok 

masyarakat yang dengan sendirinya akan menetes ke bawah sehingga 

menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang pada gilirannya 

akan menumbuhkan berbagai kondisi demi terciptanya distribusi hasil-hasil 

pertumbuhan ekonomi dan sosial secara lebih merata. Dengan demikian tingkat 

pertumbuhan ekonomi merupakan unsur yang paling diprioritaskan sehingga 

masalah-masalah lain dalam membangun masyarakat sering menjadi terabaikan.  

Akibat penerapan paradigma pertumbuhan ekonomi melalui konsep trickle 

down effect ini, utamanya di Negara berkembang pada era tahun 1950-an sampai 

1960-an telah menyebabkan kesejahteraan masyarakat kurang terwujud. 

Kenyataannya, bahwa paradigma pembangunan seperti itu justru menyebabkan 

terjadinya kemiskinan, pengangguran, serta terciptanya jurang distribusi 

pendapatan. Negara-negara berkembang kemudian menyadari kesalahan 

paradigma tersebut dengan mengoptimalkan upaya pengentasan kemiskinan, 

penanggulangan ketimpangan pendapatan, serta penyediaan lapangan kerja dalam 

konteks perekonomian yang terus berkembang. Pembangunan ekonomi tidak bisa 

secara universal diterapkan pada semua negara berkembang, karena Negara 

berkembang memiliki keanekaragaman/heterogenitas permasalahan, sehingga ia 

harus bersifat elektis melakukan kombinasi terhadap berbagai konsep dan teori 

dari analisis ilmu ekonomi tradisional dengan model-model baru maupun 
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pendekatan yang multidisipliner dan tajam dari berbagai kajian-kajian sejarah dan 

pengalaman pembangunan di negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin.  

Tujuan pembangunan ekonomi dengan demikian adalah untuk memahami 

perekonomian negara-negara berkembang guna memudahkan upaya perbaikan 

standar atau mutu kehidupan masyarakat yang berjumlah sekitar tiga perempat 

dari penghuni bumi. Patut dicatat, bahwa untuk mempengaruhi perkembangan 

ekonomi suatu negara, variabel-variabel non-ekonomi (seperti sistem hukum, 

pendidikan, kesehatan, agama, pemerintahan, dan sebagainya) tidak bisa 

diabaikan begitu saja. Penerapan ilmu ekonomi yang terlalu spesialistis dengan 

mengabaikan aspek-aspek non-ekonomi dapat mengakibatkan kebijaksanaan-

kebijaksanaan yang dihasilkan dari teori-teori ekonomi menjadi tidak realistis dan 

sekaligus tidak relevan. Pembangunan ekonomi dengan demikian tidak saja 

membicarakan perkembangan ekonomi, namun juga menganalisis hubungan 

ekonomi dengan faktor non-ekonomi menuju peningkatan pendapatan dan 

produktivitas masyarakat. Dengan begitu, agaknya bidang ekonomi dalam proses 

pembangunan ini dianggap sebagai “pembuka jalan” bagi upaya peningkatan 

kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Alasan negara berkembang selama ini 

yang berfokus pada pembangunan ekonomi an sich, karena disebabkan salah satu 

bentuk keterbelakangan pada negara berkembang adalah bidang ekonomi, 

sehingga perlu didorong perubahan dan pembaruan dalam bidang tersebut. Namun 

demikian, pembangunan ekonomi bukanlah satu-satunya cara untuk membangun 

masyarakat, sinergitas pembangunan ekonomi dengan melibatkan aspek-aspek 

lain perlu dilakukan agar pembangunan yang stabil dan kontinu dapat terwujud. 
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Dengan demikian, pembangunan tidak semata-mata diukur melalui kenaikan 

volume atau nilai produksi barang dan jasa yang secara otomatis akan dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun untuk mewujudkan kesejahteraan 

itu, harus ditempuh melalui proses pembangunan yang multidimensional. 

Terjadinya pergeseran paradigm yang hanya tertumpu pada aspek pertumbuhan 

ekonomi (growth economic) menuju pertumbuhan melalui pemerataan (growth 

via equity) merupakan langkah bijak untuk memihak kepentingan masyarakat 

yang miskin dan lemah agar masyarakat yang miskin dan lemah tersebut 

memperoleh peluang untuk berusaha secara produktif, yang pada gilirannya akan 

mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional di negara-negara sedang 

berkembang (Mubyarto, 2000: 136). 

2.5 Keterkaitan Ekonomi Perikanan dengan Pertumbuhan Ekonomi 
Daerah 
 
2.4.1. Kebijakan Sektor Perikanan  
 

 Krisis perikanan memang bukan berarti habisnya stok ikan atau bangkrutnya 

industri perikanan . Krisis perikanan dalam beberapa hal analaog dengan kondisi 

deforentasi yang familiar terdengar di sektor kehutanan. Sumber daya hutan dan 

ikan dua-duanya adalah sumber daya terbarukan yang bisa dimanfaatkan secara 

berkelanjutan dengan pengelolaan yang bijak. Namun, manakala laju ekstrasi 

sumber daya ini telah melebihi kemampuan regenerasinya, akan terjadi perubahan 

ekosistem yang menyebabkan menurunnya kemampuan produksi di masa 

mendatang, disinilah krisis terjadi. Di perikanan, situasinya lebih kompleks 

ketimbang sektor kehutanan, yakni sifat stok yang tidak statis dan kondisi stok 

sumber daya yang tidak bisa diukur secara akurat. 
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 Sumber daya perikanan khususnya perikanan laut, cukup potensial untuk 

dikembangkan (paling tidak ditinjau dari aspek cakupan luas wilayah), di sisi lain 

sumber daya tersebut masih belum bermanfaat besar bagi para pihak yang terlibat 

di dalamnya, seperti nelayan dan masyarakat pesisir. Analisis sepintas 

menunjukkan bahwa paling tidak terdapat dua faktor umum yang menjadi 

sandungan bagi pengembangan perikanan di luar konteks sumberdaya alam itu 

sendiri.  

a. Faktor Struktural  

Berupa hambatan kelembagaan bagi nelayan untuk melakukan mobilitas 

vertikal. Hal itu terlihat dari kelembagaan pemasaran maupun kelembagaan 

usaha produksi yang kurang kondusif bagi nelayan untuk berkembang. 

b. Faktor Teknis 

Yang terkait dengan lemahnya permodalan yang menyebabkan rendahnya 

produktivitas dan pendapatan nelayan. 

Secara umum overfishing di artikan sebagai jumlah ikan yang ditangkap 

melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mempertahankan stok ikan dalam 

suatu daerah tertentu. Lebih spesifisik lagi overfishing di kategorikan menjadi 

beberapa tipe, yakni  

a. Recruitment overfishing adalah situasi di mana populasi ikan dewasa 

ditangkap sedemikian rupa sehingga tidak mampu lagi untuk 

memperbaharui spesiesnya lagi. 
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b. Growth overfishing terjadi manakala stok yang ditangkap rata-rata 

ukurannya lebih kecil daripada ukuran yang seharusnya untuk berproduksi 

pada tingkat yield per recruit yang maksimum. 

c. Economic overfishing terjadi jika rasio biaya/harga terlalu besar atau 

jumlah input yang dibutuhkan untuk produksi pada tingkat rente ekonomi 

yang maksimum (maximized economic rent). 

d. Malthusian overfishing terjadi manakala nelayan skala kecil yang biasanya 

miskin dan tidak memiliki alternatif pekerjaan memasuki industri perikanan 

namun menghadapi hasil tangkap yang menurun. Kondisi ini memicu 

destruksi ekosistem secara keseluruhan. ( Fauzi, 2005: 29) 

2.4.2. Pendapatan Nelayan Perikanan Tangkap 
 
 Teori Gordon dalam Akhmad Fauzi Para ahli menduga bahwa penyebab 

utama kemiskinan nelayan adalah karena sifat sumber daya perikanan yang 

dimiliki bersama (common property) yang kemudian diperburuk dengan rezim 

yang bersifat terbuka. Hasil analisis Gordon yang kemudian menjadi “milestone” 

bagi teori ekonomi perikanan, menjelaskan bahwa dalam suatu rezim akses 

terbuka, rante ekonomi yang merupakan potensi ekonomi dari ekploitasi 

perikanan akan menghilang (dissipated) akibat terjadinya akses “ effort” (indeks 

dari berbagai input seperti tenaga kerja, kekuatan mesin, jumlah trip dan 

sebagainya ).  

 Teori Gordon yang dikenal sebagai teori common property untuk perikanan 

dianggap, mampu baik untuk menjawab permasalahan rendahnya pendapatan 

nelayan maupun untuk menjelaskan permasalahan yang disebut sebagai tangkap 
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lebih secara ekonomi (economic overfishing). Hal itulah yag kemudian pada 

akhirnya menyebabkan munculnya natural resorce curse yang di sebutkan di atas, 

yaitu sumber daya alam tidak mampu lagi membangkitkan rante ekonomi karena 

terjadinya eksternalitas yang diakibatkan oleh kegagalan pasar (market failure). 

Strategi program pengembangan sektor pertanian adalah cara untuk mencapai 

tujuan dengan mengembangkan potensi yang ada. Berdasarkan sintesis Gordon 

diatas paradigma lama strategi peningkatan pendapatan nelayan kemudian diubah 

dengan melakukan apa yang disebut sebagai rasionalisasi, yakni usaha 

mengurangi ekses effort dan mengukuhkan hak pemilikan sebagian (partial 

property rights). Rasionalisasi dilakukan dengan membatasi kapal (limited entry) 

dan memberlakukan pajak. Pengukuhan hak pemilikan sebagian, dilakukan 

dengan memberlakukan sistem kuota dan limited term right (hak pengelolaan 

terbatas).  

 Berbeda dengan sektor primer lainnya sumber daya ikan memiliki 

karateristik unik yang harus dipahami secara benar sehingga tidak menghasilkan 

pemahaman mengenai kemikinan yang keliru (misleading), yang pada akhirnya 

melahirkan strategi pengentasan kemiskinan yang keliru pula. Beberapa 

karateristik untuk sumber daya ikan tersebut di uraikan dibawah ini. 

1. Kondisi kepemilikan yang bersifat common property dibarengi dengan rezim 

akses terbuka dalam eksploitasinya, menimbulkan masalah eksternalitas. 

Eksternalitas (terutama eksternalitas negatif) adalah akibat yang harus 

ditanggung oleh aktivitas yang ditimbulkan pihak lain. 



26 
 

 

Eksternalitas di bidang perikanan misalnya, bisa terjadi dalam bentuk 

eksternlitas perebutan daerah tangkap atau sering dikenal dengan istilah space 

interseption exsternality, dimana masing-masing nelayan ingin mendahului 

yang lainnya mencapai fishing ground. 

2. Masyarakat nelayan terutama nelayan marjinal menghadapi apa yang disebut 

highliner illusion (ilusi untuk menjadi nelayan sukses). 

3. Usaha perikanan mengalami apa yang disebut sebagai cycle asymmetry (siklus 

non simetris). Usaha perikanan mengalami fluktuasi karena faktor alam. Pada 

saat usaha mengalami periode yang menggembirakan, mereka tergoda untuk 

menambah kapital (kapal dan peralatan). Namun kapital tidak mudah ditarik 

kembali pada saat usaha mengalami periode yang kurang menguntungkan. 

Dalam bahasa ekonomi hal ini dapat dibaca sebagai rendahnya perolehan 

(return) atas biaya oportunitas investasi kapital nelayan. 

4. Copes juga mengemukakan bahwa kemiskinan yang persisten disebabkan 

sulitnya penyesuaian terhadap produktivitas (adjustment to productivity gains) 

dimana pergerakan surplus tenaga kerja di sektor perikanan sangat bersifat 

dapat balik (reversible). Berbeda dari sektor lain di mana pada saat tenaga 

kerja pindah ke sektor lain, misalnya petani yang keluar dari desa untuk 

mencari keuntungan di kota ia telah “membakar jembatannya” artinya sangat 

sulit bagi dirinya untuk kembali lagi menjadi petani, sebaliknya nelayan, 

dengan sifat rezim akses terbuka bisa kembali kedalam komunitasnya dimana 

ia memperoleh free akses atas sumber daya perikanan.    
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5. Sektor perikanan seperti halnya sektor primer lainnya, sering mengalami 

sektor finansial misalnya kurangnya modal serta sulitnya akses untuk masuk 

ke lembaga keuangan ( Fauzi, 2005: 20). 

2.6 Jurnal Pendukung Penelitian 

 Beberapa jurnal pendukung dalam penelitian ini sebagai berikut : 

a. Musni Tri Susilawati, 2005. Strategi Pengembangan Agribisnis 

Perikanan Tangkap di Kabupaten Pesisir Selatan, menjelaskan bahwa 

dengan adanya strategi pengembangan agribisnis perikanan tangkap 

diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan, 

pemanfaatan sumberdaya ikan laut yang optimal, penyerapan tenaga 

kerja dan meningkatkan nilai tambah bagi pendapatan daerah.  Faktor-

faktor lingkungan berpengaruh yang sangat menentukan keberhasilan 

pengembangan agribisnis perikanan tangkap, terdiri dari faktor internal 

(kekuatan dan kelemahan) serta fakror eksternal (peluang dan 

ancaman). Berdasarkan analisis matriks IFE dihasilkan total skor 

tertimbang sebesar 1,946 yang berarti dalam pengembangan agribisnis 

perikanan tangkap di Kabupaten Pesisir Selatan lemah secara internal 

karena nilai skor berada di bawah rata-rata 2,5. Sedangkan dari analisis 

matriks EFE dihasilkan skor tertimbang sebesar 2,167 (di bawah rata-

rata) yang menunjukkan bahwa Pemda atau Dinas Kelautan dan 

Perikanan merespon di bawah rata-rata faktor peluang dan ancaman 

eksternal yang dihadapi, dengan kata lain strategi yang dilaksanakan 

oleh Dinas Kelautan dan Perikanan selama ini dalam pengembangan 
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agribisnis perikanan tangkap di Kabupaten Pesisir Selatan merespon di 

bawah rata-rata baik peluang dan ancaman yang dihadapi.  

b. Pardjoko dkk, 2001. Pemanfaatan pelabuhan perikanan tangkap 

“linau” bengkulu selatan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir 

menjelaskan bahwa Bengkulu Selatan merupakan daerah yang sedang 

berkembang, maka daerah ini juga dihadapkan berbagai kendala dalam 

pembangunan. Berbagai usaha di sektor produktif yang paling banyak 

menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian (tanaman pangan, 

perikanan, perkebunan, kehutanan, peternakan). Selain itu pula belum 

optimalnya pemanfaatan potensi-potensi yang lain, salah satunya 

pelabuhan perikanan laut Linau. Sehingga wajar kalau dijumpai belum 

maksimalnya produktivitas tersebut di atas sesuai dengan apa yang 

diharapkan. Dari analisis di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut  sektor perikanan laut sebagai basis ekonomi terbukti dari 

analisis LQ lebih besar dari 1 (LQ > 1) sektor perikanan dapat menjadi 

basis ekonomi dan di buktikan dengan angka efek pengganda dan shift 

share dari PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan, kebijaksanaan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan di bidang perikanan 

laut belum optimal dan masih bersifat partial belum adanya peraturan 

daerah yang dapat memberikan dorongan untuk memacu sektor andalan 

kedepan di Kabupaten Bengkulu Selatan produktivitas nelayan 

Kabupaten Bengkulu Selatan masih belum optimal dibandingkan 

dengan luas lahan dan daya dukung lahan, sehingga tercermin dengan 
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produksi perikanan laut masih belum optimal perikanan laut di 

Kabupaten Bengkulu Selatan sangat besar potensinya sebagai 

pembangunan ekonomi di Kabupaten Bengkulu Selatan. 

c. Karto, 2008. dalam penelitiannya tentang Strategi Pengembangan 

Agribisnis Perikanan Tangkap di Kota Singkawang Propinsi 

Kalimantan Barat. Kondisi perikanan tangkap di Kota Singkawang 

sebagian besar masih dalam bentuk usaha menengah dan kecil. Dari 

438 buah armada yang bergerak dalam bidang perikanan tangkap, 75 

persen berupa armada penangkapan dengan bobot kapal kurang dari 5 

GT (Gross Tonase). Dari hasil evaluasi faktor lingkungan internal 

diperoleh total skor sebesar 2,298. Hal tersebut menunjukan bahwa saat 

ini kondisi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Singkawang dalam 

pengembangan agribisnis perikanan tangkap lemah secara internal. 

Oleh karena itu strategi alternatif yang ditentukan harus berorientasi 

pada upaya untuk meminimalkan kelemahan atau merubah kelemahan 

supaya menjadi kekuatan. Sedangkan hasil evaluasi lingkungan 

eksternal diperoleh total skor sebesar 2,459, artinya strategi yang 

dijalankan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Singkawang saat ini 

merospon secara rata-rata faktor peluang dan ancaman yang dihadapi 

dalam pengembangan agribisnis perikanan tangkap. 

2.7 Kerangka Berfikir. 

 Pertumbuhan tidak lepas dari peran setiap sektor-sektor ekonomi, besar 

kecilnya kontribusi pendapatan setiap sektor ekonomi merupakan hasil 
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perencanaan serta pertumbuhan yang dilaksanakan di daerah semakin besar 

sumbangan yang diberikan oleh masing-masing sektor terhadap PDRB suatu 

daerah maka akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kearah yang lebih 

baik. 

 Teori pembangunan yang dipopulerkan oleh Todaro mengungkapkan bahwa 

pembangunan kelautan dan perikanan seperti ini merupakan pembangunan yang 

semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi saja.  Tinggi rendahnya 

kemajuan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan hanya diukur 

berdasarkan  tingkat pertumbuhan GNP dari sektor tersebut, baik secara 

keseluruhan maupun per kapita yang diyakini akan menetes dengan sendirinya  

sehingga menciptakan lapangan pekerjaan dan berbagai peluang ekonomi yang 

pada akhirnya akan menumbuhkan berbagai kondisi yang diperlukan demi 

terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi dan sosial secara lebih 

merata yang dikenal sebagai “efek penetesan ke bawah” (trickle down effect).  

Dengan demikian masalah-masalah lainnya seperti kemiskinan, pengangguran, 

dan ketimpangan distribusi  pendapatan seringkali kurang mendapatkan prioritas. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Pemerintah 

Kabupaten Demak dalam mengembangkan sektor perikanan tangkap di 

Kabupaten Demak. Pembangunan sub-sektor perikanan tangkap dilakukan dalam 

suatu sistem usaha perikanan tangkap terpadu yang terdiri dari sub sistem 

produksi, pengolahan pasca panen, dan pemasaran yang di dukung oleh sub-

sistem sarana produksi yang mencakup sarana dan prasarana, finansial, SDM dan 

IPTEK serta hukum dan kelembagaan. Pembangunan sub-sektor perikanan 
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tangkap akan terwujud dengan baik apabila komponen komponennya berjalan 

secara terpadu. Pengadaan dan penyediaan sarana produksi harus mampu 

mendukung kebutuhan kegiatan produksi atau sebaliknya. Demikian pula dalam 

kegiatan produksi selain memperhatikan kondisi ekosistem perairan dan sumber 

dayanya, juga harus mengkaitkan dengan kegiatan distribusi dan pemasarannya.  

 Belum tercapainya tingkat produktivitas dan efisiensi usaha perikanan serta 

sulitnya pemasaran hasil, pada dasarnya karena belum dikaitkannya kegiatan 

berproduksi secara baik dengan aspek tersedianya sarana dan pemasaran. Industri 

perikanan sebagai bagian dari sistem bisnis perikanan belum besar peranannya di 

dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan. Industri pengolahan produk 

perikanan kebanyakan belum mampu memperoleh bahan baku yang dibutuhkan 

guna mengoperasikan unit usahanya pada tingkat kapasitas minimum secara 

kontinu. Hal ini pada dasarnya karena belum terjalinnya keterkaitan antara 

industri pengolahan dengan pemasok bahan baku. Tantangan yang dihadapi di 

dalam pembangunan industri perikanan tangkap pada dasarnya adalah 

terwujudnya keberhasilan nelayan dengan industri pengolahan ikan secara 

mantap, sehingga mobilisasi pembangunan industri perikanan, seperti industri 

pengalengan ikan, dan industri pengolahan ikan lainnya, dapat memberikan 

peranan yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan (Sutisna, 

2005: 6) 
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Bagan I :Bagan Kerangka Barfikir Strategi Pengembangan Sektor Perikanan 
Tangkap di Kabupaten Demak Tahun 2009 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

Dalam menyusun penelitian ilmiah diperlukan strategi dan langkah-langkah yang 

benar sesuai dengan tujuan penelitian. Metode penelitian yang dapat digunakan dalam 

penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data angka. 

3.1. Lokasi Penelitian 

Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka 

mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Oleh karena itu maka lokasi 

penelitian perlu ditetapkan terlebih dahulu. Dalam penelitian ini lokasi yang 

dipilih adalah wilayah Kabupaten Demak.  

3.2. Obyek Penelitian 

3.2.1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang menjadi perhatian 

pengamatan dan penyedia data (Arikunto,2006:130). Populasi yang 

dimaksud dengan penelitian ini adalah jumlah semua nelayan di Kabupaten 

Demak yaitu sejumlah 16.288 orang nelayan. 

Tabel 3.1 
Jumlah Nelayan di Kabupaten Demak tahun 2009 

 
Nelayan Jumlah 

Nelayan 
Pemilik Kapal 

12.357 orang
3.931 orang

Sumber : BPS ( Demak dalam angka 2009) 

3.2.2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Arikunto, 

2006:131). Sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik 
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proposional cluster random sampling, teknik ini digunakan apabila ukuran 

populasinya tidak diketahui dengan pasti, sehingga tidak memungkinkan 

untuk dibuatkan kerangka samplingnya, dan keberadaannya tersebar secara 

geografis atau terhimpun dalam klaster-klaster yang berbeda-beda. 

Kabupaten Demak terdapat banyak Kecamatan yang terletak dipesisir 

pantai, namun dalam penelitian ini yang diambil untuk sampel hanya 2 

Kecamatan yaitu kecamatan Bonang dan Kecamatan Wedung Karena di dua 

Kecamatan tersebut yang terdapat Tempat Pelelangan Ikan. Penentu sampel 

dihitung dengan rumus. 

21 ne
Nn
+

=  

   
( )2%10288.161

288.16
+

=  

   
88.163

288.16
=  

   = 99,389  99 

Dimana : 

n =     Ukuran Sampel 

N =     Ukuran Populasi 

e2 =  Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

sample yang dapat di tolelir atau diinginkan, untuk penelitian ini 

digunakan 10% karena jumlah subjeknya besar (Arikunto,2002:112). 

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam teknik proposional cluster 

random sampling adalah sebagai berikut: 
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a) Menentukan populasi setiap jumlah nelayan. 

b) Menentukan jumlah sampel pada masing-masing jumah nelayan  dengan cara 

mengalikan jumlah populasi yang ada ditiap-tiap jumlah nelayan dengan 

sampel ukuran. 

c) Menentukan sampel keseluruhan atau yang dikehendaki dengan cara 

menjumlahkan masing-masing nelayan. 

Mengambil dari setiap jumlah nelayan yang telah ditentukan sampelnya 

secara acak. Berikut ini adalah sampel data nelayan dan pemilik kapal di 

Kabupaten Demak: 

    Tabel 3.2 
Jumlah Seluruh Nelayan di Kabupaten Demak 

yang menjadi Populasi Sampel 
 

Nelayan Jumlah Persentase (%) Sampel 
1. Nelayan 
2. Juragan 

 

12.357 orang 
3.931 orang 

75,87 % 
24,13 % 

75 orang 
24 orang 

Jumlah 16.288 orang 100 % 99  
 

Di Kabupaten Demak, terdapat 2 Tempat Pelelangan Ikan (TPI), 

penentuan jumlah sampel tiap-tiap TPI disesuaikan dengan jumlah nelayan 

dan juragan di wilayah tersebut. Hal ini dapat ditunjukan dalam tabel sebagai 

berikut:  

Tabel 3.3  
Sampel Nelayan di Kabupaten Demak 

 

 

 

 

 

No Tempat Pelelangan Ikan 
(TPI) 

Jumlah 
Nelayan Fi Sampel 

1 Morodemak 7.467 60,42 47 
2 Wedung 4.890 39,57 28 

Jumlah 12.357 100 75 
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Tabel 3.4  
Sampel Juragan di Kabupaten Demak 

 

 

 

 

3.3. Variabel Penelitian 

Variabel adalah konsep yang mempunyai variasi nilai. Variabel penelitian adalah 

objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto, 

2006:118). Variabel penelitian merupakan obyek yang di teliti dalam suatu 

penelitian. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Profil nelayan 

Dengan indikator sebagai berikut : 

I. Identitas Nelayan 

a) Umur Nelayan 

b) Status Perkawinan 

c) Jumlah Tanggungan Keluarga 

d) Tingkat Pendidikan 

e) Pengalaman melaut 

  

No Tempat Pelelangan Ikan 
(TPI) 

Jumlah 
Juragan Fi Sampel 

1 Morodemak 2.210 56,21 14 
2 Wedung 1.721 43,78 10 

Jumlah 3.931 100 24 
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II. Profil Kenelayanan 

a) Jenis Perahu yang digunakan 

b) Jenis Tangkapan 

c) Persediaan es yang di bawa saat melaut 

d) Bahan Bakar yang di bawa saat melaut 

e) Sistem bagi hasil 

f) Pemasaran 

2. Kendala yang dihadapi dalam mengembangkan sektor perikanan  

Kendala atau hambatan baik dari dalam maupun dari luar yang dihadapi oleh 

nelayan biasa dan pemilik kapal sehinggga dalam mengembangkan strategi 

perikanan tangkap di Kabupaten Demak menjadi kurang optimal. 

3. Program dan strategi pengembangan sektor perikanan tangkap 

Strategi yang digunakan dalam pengembangan ini menggunakan analisis SWOT 

yang meliputi kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman/tantangan yang 

dimiliki untuk mengetahui strategi yang akan dikembangkan dalam 

meningkatkan sektor perikanan tangkap di Kabupaten Demak. 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Metode kuesioner (Angket) 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya 

atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2002: 128) 
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Metode angket digunakan untuk mengambil data tentang kekuatan, 

kelemahan, tantangan, dan hambatan baik dari faktor internal maupun 

eksternal. Data ini akan diambil bagi para nelayan di Kabupaten Demak untuk 

mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi para nelayan dalam 

pelaksanaan pengembangan sektor perikanan. 

Adpun alasan yang digunakan metode angket dalam penelitian ini adalah: 

1. Responden adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri, sehingga 

diperoleh data yang lengkap dan benar sebab materi yang diungkapkan sifat 

bersifat pribadi. 

2. Responden mempunyai kemampuan untuk menyatakan keinginan yang 

diinginkan dalam angket, dalam arti responden memiliki kebebasan dan 

keleluasaan untuk mengungkap informasi yang di perlukan. 

3. Hemat waktu, tenaga dan biaya. 

Dalam penelitian ini menggunakan skala linkers berisi empat tingkat jawaban 

mengenai kesetujuan responden terhadap statemen atau pertanyaan yang 

dikemukakan mendahului opsion jawaban yang disediakan (Hadi, 1991: 19).  

2. Metode Wawancara. 

Wawancara atau sering dikenal dengan istilah interview atau  koesioner 

lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk 

memperoleh informasi dari terwawancara mengenai data tentang variabel, 

perhatian, sikap terhadap sesuatu (Arikunto, 1996: 144). Dalam pelaksanaan 

penelitian, penulis melakukan wawancara dengan tujuan untuk mendapatkan 

data mengenai program-program pengembangan dan rencana strategis yang 
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direncanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Demak. Data ini akan diambil 

dinas-dinas yang terkait yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan. 

3. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan 

melihat, membaca, mempelajari, kemudian mencatat data yang telah ada 

dengan obyek penelitian. Dimana dalam penelitian peneliti menyelidiki benda-

benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan 

notulen rapat, catatan hariana dan sebagainya (Arikunto, 1997: 135)  

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan 

data tentang strategi pengembangan sektor perikanan dan profil dari Kabupaten 

Demak. 

4. Metode Observasi 

Notoatmodjo dalam Sandjaja (2006: 114) mendefinisikan observasi 

sebagai perbuatan jiwa yang aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya 

rangsangan. Rangsangan tadi setelah mengenai indera menimbulkan kesadaran 

untuk melakukan pengamatan. Dalam arti yang luas observasi sebenarnya tidak 

hanya terbatas kepada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Namun, dalam penelitian ini penulis melakukan 

pengamatan secara langsung. 

3.3. Metode analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan untuk mengolah data yang diperoleh setelah 

mengadakan penelitian adalah : 
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Analisis ini digunakan untuk menganalisis bentuk program pengembangan 

dan Strategi pengembangan sektor perikanan tangkap di Kabupaten Demak. 

Adapun model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

• Matrik SWOT 

 

3.Mendukung strategi   1.Mendukung Strategi 

Turn-around  agresif 

 

 

4.Mendukung strategi 2.Mendukung strategi 

Defensif Diversifikasi  

 

Gambar I 

Bagan Analisis SWOT 

(Sumber Freddy Rangkuti. 2006: 19) 

Keterangan : 

Kuadran I : Merupakan situasi yang sangat   menguntungkan. Sektor               

tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat      

memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan 

dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan yang agresif 

(grow oriented strategy). 

Kuadran II : Meskipun mengalami berbagai ancaman, sektor perikanan ini 

masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus 

BERBAGAI PELUANG 

KEKUATAN 
INTERNAL 

KELEMAHAN 
INTERNAL 

BERBAGAI ANCAMAN 
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diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan 

peluang jangka panjang dengan strategi difersifikasi. 

Kuadran III  : Sektor perikanan menghasilkan peluang lapangan usaha yang 

sangat besar, tetapi dilain pihak mengalami beberapa kelemahan 

atau kendala internal, fokus strategi pengembangan perikanan ini 

adalah meminimalkan masalah-maslah internal sektor perikanan 

sehingga merebut peluang lapangan yang baik. 

Kuadran IV : Ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan sektor 

perikanan tersebut menghadapi berbagai ancaman kelemahan 

internal.   

Setelah pengumpulan informasi yang berpengaruh terhadap kelangsungan 

pengembangan sektor perikanan, tahap selanjutnya adalah memanfaatkan 

informasi tersebut dalam rumusan strategi. 

Matrik ini dapat menggambarkan secara luas bagaimana peluang dan 

ancaman eksternal yang dihadapi sektor perikanan sehingga dapat disesuaikan 

dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matrik ini dapat menghasilkan 

empat set kemungkinan alternatif strategi. 
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                                       Tabel 3.5 

Alternatif pengembangan SWOT secara matrik dapat digambarkan 
sebagai berikut: 

Keterangan :  

a. Strategi SO (Comparative Advantage) 

Apabila di dalam kajian terlihat peluang-peluang yang tersedia ternyata juga memiliki 

posisi internal yang kuat, maka sektor tersebut dianggap memiliki keunggulan 

komparatif. Dua elemen pertanian ekternal dan internal yang baik ini tidak boleh 

dilepaskan begitu saja, tetapi akan menjadi isu utama pengembangan. Meskipun 

demikian proses pengkajiannya tidak boleh dilupakan adannya berbagai kendala dan 

ancaman perubahan. Kondisi lingkungan yang terdapat di sekitarnya untuk digunakan 

sebagai usaha dalam mempertahankan keunggulan komparatif tersebut. 

(Strategi SO : menggunakan kekuatan memanfaatkan peluang). 

b. Strategi ST (Mobilization) 

Kotak ini merupakan ijin yang mempertemukan interaksi antara ancaman atau 

tantangan dari luar yang diidentifikasikan untuk memperlunak ancaman atau 

FaktorInternal 

 

Faktor Eksternal 

Kekuatan (S) Kelemahan (W) 

Peluang (O) Kekuatan yang ada 
digunakan untuk 

mengisi peluang yang 
tersedia (SO) 

Memanfaatkan peluang 
yang ada dengan 
menanggulangi 

kelemahannya (WO) 
Ancaman (T) Kekuatan yang dimiliki 

untuk mengatasi 
ancaman yang dihadapi 

(ST) 

Meminimalkan 
kelemahan dan 

menghindari ancaman 
(WT) 
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tantangan tersebut, dan sedapat mungkin merubahnaya menjadi sebuah peluang bagi 

pengembangan selanjutnya.  

(Strategi ST : Menggunakan kekuatan untuk mengusir hambatan) 

c. Strategi WO (Investment Divestment) 

Kotak ini merupakan kajian yang menuntut adanya kepastian dari berbagai peluang 

dan kekurangan yang ada. Peluang yang besar disini akan dihadapi oleh kurangnya 

kemampuan sektor untuk mengungkapkannya. Pertumbuhan harus dilakukan secara 

hati-hati untuk memilih dan untuk menerima peluang tersebut khususnya dikaitkan 

dengan potensi kawasan.  

(Strategi WO : Menggunakan peluang untuk menghindari kelemahan). 

d. Strategi WT (Damage Control) 

Merupakan tempat untuk menggali berbagai kelemahan yang akan dihadapi oleh 

sektor didalam pengembang nya. Hal ini dapat dilihat dari pertemuan antara ancaman 

dan tantangan dari luar dengan kelemahan yang terdapat didalam kawasan. Strategi 

yang harus ditempuh adalah mengambil keputusan untuk mengendalikan kerugian 

yang akan dialami dengan sedikit membenahi sumberdaya internal yang ada.  

(Strategi WT : Meminimalkan kelemahan dan mengusir hambatan). 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1   Kondisi Geografis Daratan Kabupaten Demak 

Kabupaten Demak sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Tengah terletak 

diantara 6043’26”- 7009’43” Lintang Selatan dan 110027’58” – 110048’47”  Bujur 

Timur, Kabupaten Demak  memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai 

berikut:  

Sebelah Utara    : Kabupaten Jepara dan Laut Jawa 

Sebelah Selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang 

Sebelah Timur   : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan 

Sebelah Barat    : Kota Semarang 

Sesuai dengan letak geografis, Kabupaten Demak dipengaruhi iklim daerah 

tropis yang dipengaruhi oleh angin muson dengan 2 musim, yaitu musim kemarau 

yang terjadi pada bulan Juni sampai dengan bulan September dan musim 

penghujan terjadi pada bulan Desember sampai dengan bulan bulan Maret. Curah 

hujan tahunan rata-rata antara 1.725 mm sampai dengan 3.017 mm.  

Pola tata guna lahan terdiri dari lahan sawah dan selebihnya adalah lahan 

kering. Lahan sawah yang digunakan berpengairan teknis 40,09 %, tanah tadah 

hujan 33,60%, dan setengah teknis 13,17%. Sedang untuk tanah lahan kering, 

35,31% digunakan untuk tegal/kebun, 28,91% digunakan untuk bangunan dan 

halaman, 18,69% digunakan untuk tambak. (Dinas Kelautan dan Perikanan,2009) 
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4.1.2.  Kondisi Perairan Kabupaten Demak  

Perairan Kabupaten Demak termasuk daerah Pantai Jawa yang berada di 

Propinsi Jawa Tengah, dengan ketinggian 3-10 meter diatas permukaan laut dan 

berbatasan langsung dengan  

Sebelah Utara : Kabupaten Jepara dan Laut Jawa 

Sebelah Selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang 

Sebelah Timur  : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan 

Sebelah Barat : Laut Jawa 

(Dinas Kelautan dan Perikanan Demak, 2009) 

Secara administrasi Kabupaten Demak terdiri atas 14 kecamatan, 6 

kelurahan, dan 243 desa. Sedang menurut klasifikasinya wilayah Demak terdiri 

atas 249 desa/kelurahan swasembada. Kecamatan Bonang dan Kecamatan 

Wedung dengan adanya PPP Morodemak menjadikan pusat kegiatan jual beli 

hasil tangkapan nelayan di Kabupaten Demak. 

Kabupaten Demak mempunyai luas wilayah ±897.43² dengan jumlah 

penduduk 970.914 jiwa dengan topografi sebagian besar merupakan dataran 

rendah (pantai) tanah pasir yang membujur dari Desa Babalan Kecamatan 

Wedung sampai Desa Bedono Kecamatan Sayung dengan panjang garis pantai 

±34,1 Km. Kabupaten Dati II Demak mempunyai potensi sumberdaya perikanan 

tangkap yang cukup besar selain budidaya ikan tambak dan kolam serta mina 

padi.  

Perikanan tangkapnya semakin meningkat didukung dengan adanya fasilitas 

tempat pelelangan ikan (TPI) untuk menjual dan melelang ikan hasil tangkapan 

nelayan setempat. Secara keseluruhan di Kabupaten Demak terdapat 4 TPI yaitu 
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TPI Karang Tengah, TPI Sayung, TPI Morodemak, TPI Wedung dan TPI Bungo 

tetapi yang masih aktif hanya TPI Morodemak di Kecamatan Bonang dan TPI 

Wedung yang ada di Kecamatan Wedung. Alat tangkap yang digunakan nelayan 

di Kabupaten Demak adalah Mini Purse Seine, Payang, Cantra Gill Net, Bagan 

dan Lain-lain dengan jumlah keseluruhan di Kabupaten Demak sebesar 1.058 

unit. Sedangkan sarana apung yang digunakan adalah kapal dengan montor tempel 

ukuran kecil, sedang, dan besar serta perahu layar ukuran kecil. (Dinas Kelautan 

dan Perikanan  Demak, 2009)  

Perairan Demak mempunyai panjang pantai ±34,1 Km sehingga luas 

perairan ±254,61 Km². Pantai perairan Demak seperti pada umumnya daerah 

pantai utara jawa merupakan pantai yang landai, dangkal, ombak relatif kecil, dan 

arus tidak begitu kuat. Dasar perairan terdiri dari lumpur tebal didekat muara 

dengan kedalaman ± 1,5 meter semakin ketengah akan semakin menipis serta 

dibeberapa tempat dasarnya terdiri dari pasir dan lumpur (Dinas Kelautan dan 

Perikanan Demak, 2009) 

Perairan Demak secara umum beriklim tropis dipengaruhi oleh angin laut 

yang bertiup sepanjang hari dengan suhu rata-rata sebesar 26-30° C. Aktivitas 

penangkapan ikan oleh nelayan dipengaruhi oleh keadaan cuaca sedangkan 

keadaan cuaca sangat dipengaruhi oleh musim yaitu musim timur dan musim 

barat. Pada saat musim barat yang berlangsung bulan Desember-Februari angin 

bertiup sangat kencang dari barat daya yang banyak mendatangkan hujan. Pada 

musim ini nelayan tidak melakukan aktivitas penangkapan karena angin bertiup 

cukup kencang sehingga menimbulkan ombak dan gelombang yang relatif besar 
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terutama pada bulan Januari-Februari yang merupakan puncak musim barat. 

Nelayan hanya melaut pada celah-celah hari pada cuaca yang sedikit tenang. 

4.2 Gambaran Umum Kondisi Responden Penelitian Mengenai Profil 
Nelayan 
 

Responden dalam penelitian berjumlah 99 orang, tersebar di Kecamatan 

daerah pesisir pantai yaitu Kecamatan Bonang. Berdasarkan hasil analisis 

angket diperoleh keterangan sebagai berikut : 

4.2.1 Umur responden 

Berdasarkan data hasil angket, maka kondisi umur responden dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.1 
Jumlah Nelayan dan Juragan Menurut Umur 

Sumber: Data Primer yang Diolah 
 

Sesuai dengan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa sebanyak 6 orang 

respoden nelayan dan 2 orang responden juragan atau 8,08 % berusia di atas 

55 tahun, 26 orang respoden nelayan dan 19 responden juragan atau sebanyak 

45,45% berusia antara 41-55 tahun, 38 orang responden nelayan dan 3 

responden juragan atau sebanyak 41,41% berusia antara 25-40 tahun, dan 5 

orang responden nelayan  atau sebanyak 5,06% berusia di bawah 25 tahun.  

Dari data hasil penelitian tentang umur responden, dapat diketahui 

bahwa sebagian besar nelayan di Kecamatan Bonang dan Kecamatan 

No Umur (Tahun) Jumlah (Orang) Prosentase 
(%) Nelayan Juragan 

1 Diatas 55 6 2 8.08 
2 41 – 55 26 19 45,45 
3 25 – 40 38 3 41,41 
4 Dibawah 25 5 0 5,06 

Jumlah 75 24 100 
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Wedung  berusia kurang dari 55 tahun. Umur responden dapat mempengaruhi 

kemampuan fisik dalam bekerja, karena responden yang berusia produktif 

akan lebih mendukung dalam usaha tani. Usia di bawah 55 tahun adalah usia 

produktif bagi seseorang untuk mengembangkan usaha. Hal tersebut 

menunjukkan pula bahwa minat warga berusia muda cukup tinggi untuk 

mengembangkan sektor perikanan di Kecamatan Bonang dan Kecamatan 

Wedung. 

4.2.2 Status perkawinan  

Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh, dapat dijelaskan 

bahwa status perkawinan nelayan dan juragan di Kabupaten Demak dapat 

dilihat pada tabel 4.2. berikut ini: 

Tabel 4.2 
Status Perkawinan Nelayan dan Juragan  

Sumber: Data Primer yang Diolah 

Menurut tabel di atas dari 52 responden nelayan  dan 21 responden 

juragan atau 73,74% sudah menikah dan rata-rata sudah mempunyai anak 

atau tanggungan keluarga. Dari 23 responden nelayan dan 3 responden 

juragan atau 26,26% mereka belum menikah dan belum mempunyai 

tanggungan keluarga.  

Dari data hasil penelitian tentang status perkawinan, dapat diketahui 

bahwa sebagian besar nelayan di Kecamatan Bonang dan Kecamatan 

Wedung sudah menikah. Nelayan menikah mempunyai beban keluarga yang 

No Status Perkawinan Jumlah (Orang) Prosentase 
(%) Nelayan Juragan 

1 Kawin 52 21 73,74 
2 Belum Kawin 23 3 26,26 

Jumlah 75 24 100 
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lebih besar ketimbang yang belum menikah sehingga dalam bekerja bukan 

hanya diri sendiri yang diperhitungkan tetapi keluarga juga menjadi prioritas 

utama. 

4.2.3 Jumlah tanggungan keluarga 

Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh, dapat dijelaskan 

bahwa jumlah tangggungan keluarga nelayan dan juragan di Kabupaten 

Demak dapat dilihat pada tabel 4.3. berikut ini: 

Tabel 4.3 
Jumlah Tanggungan Keluarga Nelayan dan Juragan  

Sumber: Data Primer yang Diolah 
 

Menurut tabel di atas dapat dijelaskan bahwa 23 responden nelayan 

dan 3 responden juragan atau 26,26 % mereka belum mempunyai tanggungan 

keluarga. Dari 18 responden nelayan dan 7 responden nelayan juragan atau 

sebesar 25,25% mereka mempunyai tanggungan 1-2 orang anak. Sedangkan 

22 responden nelayan dan 9 reponden juragan atau sebesar 31,31% mereka 

mempunyai tanggungan 3-4 orang anak dan 12 responden nelayan dan 5 

responden juragan atau 17,18% mereka mempunyai tanggungan lebih dari 5 

orang anak. 

Dari data hasil penelitian tentang jumlah tanggungan keluarga, dapat 

diketahui bahwa sebagian besar nelayan di Kecamatan Bonang dan 

Kecamatan Wedung sudah mempunyai anak antara 1-5 orang anak ada yang 

No Jumlah Tanggungan 
Keluarga (anak) 

Jumlah (Orang) Prosentase 
(%) Nelayan Juragan 

1 Tidak Punya 23 3 26,26 
2 1-2 18 7 25,25 
3 3-4 22 9 31,31 
4 Diatas 5 12 5 17,18 

Jumlah 75 24 100 
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lebih. Keinginan menyekolahkan anak merupakan tanggung jawab yang 

sangat dibutuhkan untuk melihat bagaimana nelayan mampu memandang 

masa depan yang lebih baik, tidak seperti pendidikan orang tuanya dulu yang 

hanya cukup dibangku SD atau SMP saja. 

4.2.4 Tingkat pendidikan 

Kualitas sumber daya manusia, salah satunya ditentukan oleh tingkat 

pendidikan. Tingkat pendidikan responden dapat berpengaruh terhadap pola 

pikir dan daya serap petani (nelayan) terhadap inovasi teknologi pertanian. 

Tingkat pendidikan responden selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.4 
Tingkat Pendidikan Responden Nelayan dan Juragan 

Sumber: Data Primer yang Diolah 
 

Berdasarkan tabel, dapat dijelaskan bahwa sejumlah 1 orang respoden 

juragan atau sebanyak 1,01% memiliki tingkat pendidikan Perguruan Tinggi, 

8 orang responden nelayan dan 11 orang responden juragan atau 19,19% 

berpendidikan SMA, 32 orang responden nelayan dan 9 orang responden 

juragan atau 41,42% memiliki tingkat pendidikan SMP, dan 21 orang 

responden nelayan dan 3 orang responden juragan atau 24,24% 

berpendidikan sampai SD, dan yang tidak bersekolah ada 14 orang responden 

No Pendidikan Jumlah (Orang) Prosentase (%)Nelayan Juragan
1 Perguruan Tinggi 0 1 1,01 
2 SMA 8 11 19,19 
3 SMP 32 9 41,42 
4 SD 21 3 24,24 
5 Tidak sekolah 14 0 14,14 

Jumlah 75 24 100 
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nelayan atau sebanyak 14,14%. Sesuai data hasil penelitian, terlihat bahwa 

tingkat pendidikan responden nelayan dan juragan masih rendah.  

Data yang diperoleh dari responden nelayan menunjukkan bahwa 

sebagian besar tingkat pendidikan responden adalah SMP dan untuk 

responden nelayan juragan adalah SMA. Melihat tingkat pendidikan 

responden yang sebagian besar hanya lulusan SMP dan SMA, maka tentu 

akan berpengaruh terhadap kemampuan responden dalam mengembangkan 

sektor perikanan di Kabupaten Demak. Hal tersebut tampak jelas pada pola 

pengembangan sektor perikanan yang masih bersifat tradisional. Tingkat 

pendidikan nelayan akan mempengaruhi terhadap pola pikir nelayan dan 

kemampuan menggunakan teknologi. 

4.2.5 Pengalaman  responden melaut. 

Rincian lamanya pengalaman responden menjadi nelayan tangkap  di 

Kabupaten Demak dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.5 
Tingkat Pengalaman Responden Nelayan dan Juragan Melaut 

No Lama Melaut ( tahun) Jumlah (Orang) Prosentase 
(%) Nelayan Juragan 

1 21  -  30 29 4 33,33 
2 11  -  20 31 18 49,49 
3 0   -  10 15 2 17,18 

Jumlah 75 24 100.00 
Sumber: Data Primer yang Diolah 
 

Sesuai dengan tabel di atas, diketahui bahwa 29 orang responden 

nelayan dan 4 orang responden juragan atau sebanyak 33,33% mempunyai 

pengalaman menjadi nelayan tangkap selama 21-30 tahun, 31 orang 

responden nelayan dan 18 orang responden juragan atau sebanyak 49,49% 
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memiliki pengalaman melaut selama 11-20 tahun, dan sisanya 15 orang 

responden nelayan dan 2 orang responden juragan atau sebanyak 17,18% 

mempunyai pengalaman menjadi nelayan tangkap selama 0-10 tahun.  

Dari data hasil penelitian tentang pengalaman melaut, dapat diketahui 

bahwa sebagian besar nelayan di Kecamatan Bonang dan Kecamatan 

Wedung sudah melaut diatas 10 tahun. Makin sering atau makin lama 

nelayan melakukan kegiatan melaut sangat berpengaruh terhadap 

produktivitas hasil tangkapan ikan. 

4.3 Gambaran Umum Profil Kenelayanan Responden Penelitian. 

4.3.1 Jenis perahu yang digunakan nelayan di Kabupaten Demak 

Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh, dapat dijelaskan 

bahwa jenis perahu yang digunakan melaut nelayan dan juragan di 

Kabupaten Demak dapat dilihat pada tabel 4.6. berikut ini: 

Tabel 4.6 
Jenis Perahu yang digunakan Nelayan Melaut 

Sumber: Data Primer yang Diolah 
 

Menurut data di atas maka dapat dijelaskan bahwa 38 orang 

responden nelayan dan 12 orang responden juragan atau 50,51% saat melaut 

menggunakan jenis perahu besar. Selain itu 24 orang responden nelayan dan 

12 orang responden juragan atau 36,36%  pada saat melaut menggunakan 

No Jenis Perahu Jumlah (Orang) Prosentase 
(%) Nelayan Juragan 

1 Besar 38 12 50,51 
2 Sedang 24 12 36,36 
3 Kecil 13 0 13,13 

Jumlah 75 24 100 
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jenis perahu sedang dan 13 orang responden nelayan atau 13,13% pada saat 

melaut menggunakan jenis perahu kecil. 

Dari data hasil penelitian tentang jenis perahu yang digunakan, dapat 

diketahui bahwa sebagian besar nelayan di Kecamatan Bonang dan 

Kecamatan Wedung sudah menggunakan perahu jenis sedang dan perahu 

kecil dalam melaut sehingga sangat berpengaruh untuk hasil tangkapan ikan 

dan jumlah ikan yang didapatkan. Semakin besar perahu yang digunakan dan 

peralatan menangkap ikan yang semakin modern semakin banyak pula hasil 

tangkapan yang diperoleh. 

4.3.2 Cara melaut nelayan di Kabupaten Demak 

Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh, dapat dijelaskan 

bahwa cara melaut nelayan di Kabupaten Demak dapat dilihat pada tabel 4.7. 

berikut ini: 

Tabel 4.7 
Cara Melaut Nelayan di Kabupaten Demak 

Sumber: Data Primer yang Diolah 
Menurut data di atas maka dapat dijelaskan bahwa 13 orang 

responden nelayan atau 13,13% mereka melaut secara sendiri-sendiri dan 

biasanya menggunakan jenis perahu kecil dan 62 orang responden nelayan 

dan 24 orang responden juragan atau 86,87% mereka melaut secara 

berkelompok dan biasanya mereka melaut menggunakan jenis perahu sedang 

dan besar. 

No Cara Melaut Jumlah (Orang) Prosentase 
(%) Nelayan Juragan 

1 Sendiri 13 0 13,13 
2 Berkelompok 62 24 86,87 

Jumlah 75 24 100 
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Dari data hasil penelitian tentang cara melaut nelayan, dapat diketahui 

bahwa sebagian besar nelayan di Kecamatan Bonang dan Kecamatan 

Wedung melaut secara berkelompok, dikarenakan nelayan banyak yang tidak 

mempunyai perahu sendiri sehingga mereka pada umumnya melaut 

menggunakan perahu juragannya. Semakin besar perahu semakin banyak 

nelayan yang dapat ikut melaut. 

Sistem melaut di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dapat dilihat 

berdasarkan cuaca sehari-hari. Berdasarkan wawancara dengan beberapa 

nelayan yang ada di Morodemak untuk perahu kecil mereka biasannya 

berlayar 1 bulan bisa 3-6 kali, untuk perahu besar mereka berlayar 1 bulan 

bisa 3-5 kali sedangkan untuk perahu uuran besar mereka berlayar dalam 1 

bulan bisa 1-3 kali itu semua juga tergantung cuaca saat ini.  

4.3.3 Jenis tangkapan ikan di PPP Morodemak  

Berdasarkan data yang diperoleh dari 99 orang responden hasil 

tangkapan para masing-masing kapal yang digunakan berbeda-beda. Apabila 

dikategorikan menurut jenis perahu yang digunakan dan jarak jauh dekatnya 

saat melaut dapat dilihat dari tabel dibawah ini : 

Tabel 4.8 
Jenis Tangkapan Ikan berdasarkan Jenis Kapal  

 
No Ukuran Perahu Jenis Tangkapan 
1 Kecil Teri, Udang, Kepiting dan lain-lain 
2 Sedang  Bambangan,Kakap,Kembung,Selar,Tembang/Jui,To

ngkol,Lemuru, Tengiri dan lain-lain 
3 Besar Kandalan/Beloso, Kerapu, Kakap,Pari/Pe, Cucut, 

Sotong/Cumi, Manyung, Layang dan lain-lain 
Sumber : Data Primer diolah 
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Alat tangkap yang digunakan para nelayan pada umummya jaring 

Cantrang, jaring Cumi, Pancing mini long line, Pancing senggol, jaring Purse 

Seine dan nelayan tradisional yaitu menggunakan jaring udang, jaring 

rajungan.  

Dari data hasil penelitian tentang jenis tangkapan ikan dan alat 

tangkap ikan, dapat diketahui bahwa sebagian besar nelayan di Kecamatan 

Bonang dan Kecamatan Wedung masih menggunakan peralatan yang 

sederhana sehingga hasil tangkapannya kurang maksimal. Dapat diketahui 

pula bahwa alat tangkap yang semakin modern dapat menghasilkan 

tangkapan ikan yang lebih banyak dengan perolehan pendapatan yang lebih  

tinggi. 

4.3.4 Bahan bakar yang dibawa saat melaut 

Berdasarkan wawancara dengan beberapa responden untuk 

perbekalan yang dibawa nelayan saat melaut antara lain bahan makanan atau 

makanan jadi, balok es, alat penangkap ikan, dan bahan bakar. 

Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh dapat dijelaskan 

bahwa bahan bakar yang dibawa saat melaut nelayan di Kabupaten Demak 

dapat dilihat pada tabel 4.9. berikut ini: 
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Tabel 4.9 
Bahan Bakar yang di bawa saat Melaut 

Sumber: Data Primer yang Diolah 
 

Menurut data di atas maka dapat dijelaskan bahwa dari 37 buah 

perahu dapat dirinci bahwa 13 orang responden nelayan dan 3 responden 

juragan atau sebesar 43,24% mereka membawa bahan bakar untuk melaut 

sebanyak 10-30 liter sekali melaut. 9 orang responden juragan atau sebesar 

24,32%  membawa 31-50 liter bahan bakar. 10 orang responden juragan atau 

sebesar 27,03% membawa 51-70 liter bahan bakar yang dibawa untuk 

melaut. 2 orang responden juragan atau sebesar 5,41% membawa bahan 

bakar sebanyak lebih dari 70 liter karena kapal yang digunakan untuk melaut 

cukup besar. 

Dari data hasil penelitian tentang bahan bakar yang digunakan untuk 

melaut, dapat diketahui bahwa sebagian besar nelayan di Kecamatan Bonang 

dan Kecamatan Wedung jumlah bahan bakar yang dibawa masih dibawah 50 

liter ini menunjukan bahwa perahu yang digunakan masih perahu jenis 

sedang. Semakin banyak bahan bakar yang dibawa berarti semakin besar 

jenis perahu yang digunakan untuk itu dapat disimpulkan bahwa semakin 

jauh pula wilayah tangkapannya sehingga hasil tangkapan yang didapat 

semakin banyak. 

No Jumlah Bahan Bakar 
(liter) 

Jumlah (Perahu) Prosentase 
(%) Nelayan Juragan 

1 Dibawah 10 0 0 0 
2 10-30 13 3 43,24 
3 31-50 0 9 24,32 
4 51-70 0 10 27,03 
5 Diatas 70 0 2 5,41 

Jumlah 13 24 100 
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4.3.5 Persediaan es yang dibawa saat melaut 

Berdasarkan data hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa persediaan 

yang dibawa saat melaut nelayan dapat dilihat berikut ini: 

Tabel 4.10 
Persediaan es  yang di bawa saat Melaut 

Sumber: Data Primer yang Diolah 
 

Menurut data di atas maka dapat dijelaskan bahwa dari 37 buah 

perahu dapat dirinci 5 orang responden nelayan atau 13,52% mengatakan 

bahwa persediaan es yang dibawa saat melaut adalah di bawah dari  1 balok 

es. Selain itu 8 orang responden nelayan dan 4 orang responden juragan atau 

32,43% mengatakan bahwa persediaan es yang dibawa saat melaut adalah 1-5 

balok es dan 6 orang responden juragan atau 16,22% mengatakan bahwa 

persediaan es yang dibawa saat melaut antara 6-10 balok es. Serta 12 orang 

responden juragan atau 32,43%  mengatakan bahwa persediaan es yang 

dibawa saat melaut diatas 10 balok es. 

Dari data hasil penelitian tentang persediaan es yang dibawa saat 

melaut, dapat diketahui bahwa sebagian besar nelayan di Kecamatan Bonang 

dan Kecamatan Wedung masih menggunakan perahu jenis sedang dan kecil 

sehingga persediaan es yang dibawa masih dibawah 10 balok es. Ini 

No Jumlah es (balok) Jumlah (Perahu) Prosentase 
(%) Nelayan Juragan 

1 Dibawah 1 5 0 13,52 
2 1-5 8 4 32,43 
3 6-10 0 6 16,22 
4 Diatas 10 0 12 32,43 

Jumlah 13 24 100 
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menunjukkan bahwa masyarakat masih menggunakan peralatan yang 

sederhana sehingga hasil tangkapan yang didapat juga kurang optimal. 

4.3.6 Jumlah anak buah kapal dalam perahu 

Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh dapat dijelaskan 

bahwa jumlah nelayan dalam perahu pada saat melaut di Kabupaten Demak 

dapat dilihat pada tabel 4.11. berikut ini: 

Tabel 4.11. 
Jumlah Anak Buah Kapal dalam Perahu 

Sumber: Data Primer yang Diolah 
 

Menurut data di atas maka dapat dijelaskan bahwa dari 37 buah 

perahu dapat dirinci 6 buah perahu sedang dan 13 buah perahu kecil atau 

51,35%  jumlah anak buah kapal yang dibawa antara 1-5 orang. Begitu juga 

11 buah parahu sedang atau 29,73% jumlah anak buah kapal yang dibawa 

antara 6-10 orang. Untuk 5 buah perahu besar atau 13,51% jumlah anak buah 

kapal yang dibawa saat melaut antara 11-15 orang dan 2 buah perahu besar 

atau 5,4% jumlah anak buah kapal yang dibawa saat melaut bisa diatas 15 

orang. 

Dari data hasil penelitian tentang anak buah kapal dalam perahu saat 

melaut, dapat diketahui bahwa sebagian besar nelayan di Kecamatan Bonang 

dan Kecamatan Wedung sedang sehingga jumlah ABK dalam perahu juga 

No Jumlah 
ABK(orang) 

Jenis Perahu (buah) 
Prosentase (%) 

Besar Sedang Kecil 
1 1-5 0 6 13 51,35 
2 6-10 0 11 0 29,73 
3 11-15 5 0 0 13,51 
4 Diatas 15 2 0 0 5,41 

Jumlah 7 17 13 100 



60 
 

 

antara 1-10 orang. Ini dapat disimpulkan juga bahwa perikanan di Kabupaten 

Demak masih tergolong dalam skala sedang karena para nelayan dalam 

melaut tidak jauh-jauh hanya sekitar laut jawa saja. 

4.3.7 Sistem bagi hasil  

Wilayah tangkapan nelayan adalah daerah pantai Morodemak. 

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari beberapa responden untuk 

sistem bagi hasil yang digunakan adalah tergantung hasil tangkapan ikan 

tetapi dari data yang diperoleh responden jumlah yang paling besar diperolah 

juru mudi kapal dengan bagian 2 kali lipat bagian nelayan biasa. Misalnya 

didalam satu perahu atau kapal motor yang terdiri dari anggota (knek), 

tekong (nahkoda atau pawang yang mengetahui keadaan laut) maka sistem 

pembagian hasilnya adalah dari pendapatan bersih kemudian dibagi masing-

masing 1 bagian untuk anggota (knek) dan 2 bagian untuk tekong. Sedangkan 

apabila perahu atau kapal motor yang sewa dan pada waktu melaut tanpa 

tekong maka sistem pembagian hasilnya adalah dari pendapatan bersih 

kemudian dibagi masing-masing 1 bagian untuk nelayan dan untuk toke 

(pemilik kapal) mendapat 1-2 bagian tergantung perjanjian. Apabila perahu 

atau kapal motor yang disewa dan pada waktu melaut dengan tekong maka 

sistem pembagian hasilnya adalah dari pendapatan bersih kemudian dibagi 

masing-masing 1 bagian untuk anggota (knek) dan untuk tekong 1,5 bagian 

serta untuk toke 2 bagian. 
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4.3.8 Pemasaran hasil tangkapan nelayan 

Penjualan ikan hasil tangkapan para nelayan dijual belikan di PPP 

Morodemak. PPP Morodemak secara geografis terletak pada 110032’40’’ BT 

dan 6049’30’’ LS di Desa Purworejo, Kecamatan Bonang,  Kabupaten 

Demak dengan panjang pantai 34,1 Km serta berada di sisi timur laut sungai 

Tuntang Lama dengan luas lahan ± 2 Ha. Kondisi tanah lahan di PPI 

Morodemak sebagian besar terdiri dari campuran lumpur dan pasir halus 

pada aliran sungai Tuntang. 

Pedagang itu biasanya dari daerah sekitar Kabupaten Demak antara 

lain dari Kudus, Pati dan Jepara. Dari hasil tangkapan ikan selain langung 

dijual berupa ikan segar ada juga yang dijual berupa ikan olahan seperti, 

dikeringkan, dibuat krupuk ikan dan lain-lain. Permasalahan klasik para 

nelayan di seluruh wilayah Indonesia sebagian besar nelayan masih terjebak 

kepada para tengkulak. Kurang berfungsinya pelabuhan pendaratan ikan, 

Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan SPBU khusus nelayan, dikarenakan 

nelayan masih terikat kontrak perjanjian untuk menjual hasil tangkapannya 

dan mendapatkan sarana dan prasarana produksi perikanan dengan para 

tengkulak. Hutang nelayan kepada tengkulak berjalan hampir seumur hidup 

dan diwariskan kepada anak dan penerus mereka.  

Fasilitas yang ada di PPP Morodemak : 

1) Fasilitas Dasar 

a.  Kedalaman Alur  : 2 m 

b.  Lebar alur    : 70 m 

c. Dermaga Bongkar  : 5x200 m 

d. Dermaga (Fender)  : 400 m 
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e. Dermaga Perbekalan  : 3x155 m 

f. Dermaga Perbekalan (Fender) : 310 m 

g. Kolam Pelabuhan  : 70 m2 

h. Talud Sheet Pile   : 555 m 

i. Talud Turap Kayu  : 200 m 

j. Talud Beton    : 3x200 m 

k. Breakwater               : 48 m 

2) Fasilitas Fungsional 

a. Tanah TPI   : 3,9 Ha 

b. Gedung TPI   : 656 m2 

c. Kantor TPI   : 45 m2 

d. Instalansi Listrik  : 1.300 W 

e. Menara Air   : 1 unit 

f. Instalansi air bersih  : artetis 

g. Mekanikal dan Elektrikal : 1 unit 

h. Tempat Pengolahan Ikan : 1unit                                

i. Sound sistem Pelelangan : 1 unit 

j. SPBN    : 1 unit 

k. CBIP    : 1 unit 

l. UPL dan sanitan   : 1 unit 

3) Fasilitas Penunjang 

a.  Areal parkir   : 2.000 m2 

b.  Kamar mandi/WC  : 4,3x7 m 

c. Jalan Masuk   : 350 m 

d. Jalan Kawasan Pelabuhan : 1.000 m 

e. Pagar Keliling   : 400 m 

f. Kantor Administrasi  : - 
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4.3.9 Pendapatan nelayan dan juragan 

Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh dapat dijelaskan 

bahwa pendapatan nelayan dan juragan dapat di Kabupaten Demak dapat 

dilihat pada tabel 4.12. berikut ini: 

Tabel 4.12 
Struktur Biaya dan Pendapatan  

Aspek  Juragan (Rupiah) Nelayan (Rupiah) 
Penghasilan Melaut 
1.Pendapatan Kotor 

6.100.000 370.000

Biaya 
1.Sembako 
2.Bahan Bakar 
3.Biaya Perawatan Kapal 
4.Es 
5.Pengeluaran untuk ABK 
6.Lain-lain 
Jumlah Biaya 

 
650.000
400.000
250.000
200.000

2.250.000
413.000

(-)
4.163.000

Jumlah Penghasilan Bersih 1.937.000 370.000
Sumber: Data Primer yang Diolah 
 

Menurut data di atas maka dapat dilihat sebagai contoh bahwa 

perbedaan pendapatan nelayan dan juragan sangat jauh. Seperti pada 

lampiran 4 dan 5 hal 90 dapat dilihat dari pendapatan nelayan dan juragan. 

Pendapatan kotor yang dihasilkan juragan dari penjualan ikan sebesar Rp 

6.100.000, untuk biaya pembelian sembako kurang lebih 6 ABK sebesar Rp 

650.000,- untuk biaya pembelian bahan bakar solar dan olie kurang lebih 70 

liter solar sebesar Rp 400.000,- untuk biaya perawatan kapal Rp 250.000,- 

untuk pembelian es kurang lebih 10 balok sebesar Rp 200.000,- dan untuk 

lain-lain misal pembelian obat-obatan, belanja umpan sebesar Rp 350.000,-. 

Biaya upah untuk para anak buah kapal sebesar Rp 2.250.000,- . 
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Jika dilihat jumlah penghasilan bersih juragan rata-rata Rp 

1.937.000,- dan untuk nelayan rata-rata sebesar Rp 370.000,-, itu semua juga 

berdasarkan hasil dari tangkapan ikan yang didapat. Dapat disimpulkan kalau 

penghasilan nelayan sebenarnya masih dibawah UMR Kabupaten Demak 

yaitu sebesar Rp 847.987,- perbulan. 

4.4 Kendala yang dihadapi dalam mengembangkan sektor perikanan 

tangkap di Kabupaten Demak 

Kendala utama yang dihadapi nelayan dan juragan dalam mengembangkan 

sektor perikanan tangkap terbagi menjadi dua yaitu kendala internal atau dari 

nelayan dan juragan serta kendala eksternal yaitu berdasarkan lokasi. Seperti 

pada lampiran 6 halaman 93  tabel 6 menerangkan bahwa,  

4.4.1 Kendala Internal 

1) Harga bahan bakar yang cukup mahal, dari 99 orang responden 93,06% 

setuju apabila harga bahan bakar sekarang ini sangat mahal. 

2) Alat tangkap ikan yang masih sederhana, dari 99 orang responden atau 

86,13% setuju kalau alat tangkap yang mereka gunakan masih bersifat 

sederhana. 

3) Harga beli ikan di pasaran oleh para pedagang yang masih rendah, dari 99 

orang responden 85,14% setuju kalau harga ikan di beli murah oleh para 

pedagang. 

4) Modal usaha yang dimiliki juragan masih relatif rendah sehingga untuk 

biaya pembelian kapal yang lebih besar belum dapat terealisasi, dari 99 

orang responden 91,08% setuju kalau modal usaha mereka masih sedikit. 
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4.4.2 Kendala Eksternal  

1) Lokasi geografis di Kabupaten Demak kurang strategis dan kondisi jalan 

dan cuaca yang kurang memadai sehingga proses produksi berjalan lambat 

dan biaya transportasi meningkat dari 99 orang responden 97,02% setuju 

apabila kondisi jalan rusak. 

2) Terbatasnya Sarana dan Prasarana untuk mendukung proses produksi 

didalam pengelolaan pembangunan perikanan di Kabupaten Demak, dari 

99 orang reponden atau 94,05% setuju kalau sarana dan prasarana masih 

kurang memadai. 

3) Menurunnya daya dukung lingkungan dari 99 orang responden atau 

89,10% setuju apabila saat ini laut dan lingkungan sekitar tidak seperti 

dahulu lagi. 

4.5 Analisis SWOT untuk mengetahui Strategi dan Pengembangan Sektor  

Perikanan Tangkap di Kabupaten Demak 

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis 

untuk merumuskan strategi, dalam menghadapi suatu persaingan, suatu unit 

kegiatan harus mengenali lingkungan yang di hadapi dalam menjalankan 

kegiatannya. Yang dimaksud lingkungan dalam penelitian ini adalah lingkungan 

internal dan eksternal. Lingkungan internal adalah keadaan dari suatu unit 

kegiatan yang didalamnya terdapat kelebihan-kelebihan dan kekurangan-

kekurangan dalam kegiatan tersebut sedangkan lingkungan eksternal adalah 

keadaan dalam suatu unit kegiatan yang berasal dari luar lingkungan yang 

mempengaruhi unit kegiatan tersebut seperti memberi peluang bahkan ancaman. 
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Dari analisis lingkungan tersebut kemudian dilakukan pengelompokan dalam 

analisis SWOT yang masuk ke dalam Strenghts (Kekuatan), Weaknesses 

(kelemahan), Opportunies (peluang) dan Threaths (ancaman).  

4.5.1 Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman Tantangan dalam 

Strategi Pengembangan Sektor Perikanan Tangkap di Kabupaten 

Demak 

Untuk memperoleh strategi yang tepat dalam meningkatkan 

pengembangan sektor perikanan tangkap, peneliti melakukan analisis 

SWOT dengan menggunakan berbagai model analisis dengan tahapan-

tahapan sebagai berikut : 

1. Identifikasi Faktor Internal dalam Pengembangan Sektor Perikanan 

Tangkap. 

a. Kekuatan 

1) Masih adanya potensi sumber daya ikan laut disekitar pantai 

Morodemak Kabupaten Demak guna meningkatkan hasil produksi 

para nelayan. 

2) Adanya tempat pendaratan perikanan, sehingga para nelayan bisa 

melakukan transaksi jual beli hasil laut dengan harga yang stabil. 

3) Ketersedian tenaga kerja perikanan atau nelayan untuk mengelola 

hasil laut yang ada. 

4) Koordinasi antar instansi terkait yang mengatasi permasalahan dan 

bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya  masing-masing yang 

saling membantu satu sama lain. 

b. Kelemahan 
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2) Sedikitnya Modal usaha yang dimiliki nelayan sehingga nelayan 

kurang mampu untuk melakukan pembaharuan. 

3) Sarana dan prasarana yang tersedia setiap tahunnya kurang 

ditingkatan kuantitas dan kualitasnya. 

4) SDM aparat dan nelayan yang kurang mampu menjalankan tugas 

masing-masing. 

5) Kurangnya Penguasaan teknologi dan informasi yang dimiliki oleh 

nelayan. 

6) Identifikasi Faktor Eksternal dalam Pengembangan Sektor 

Perikanan Laut. 

c. Peluang 

1) Tingginya permintaan konsumen pada ikan laut yang selalu 

meningkat setiap tahunnya. 

2) Kebijakan pemerintah pusat tentang harga ikan laut yang belum 

sesuai dengan harga BBM  yang digunakan nelayan saat melaut. 

3) Dengan adanya tempat pengolahan ikan, maka Kabupaten Demak 

dapat meningkatkan pendapatan pada daerah masing-masing 

sehingga dapat menarik investor untuk melakukan usaha di 

Kabupaten Demak. 

4) Adanya KUD (Koperasi Unit Desa) Mino Utomo yang memberikan 

Kredit usaha perikanan kepada nelayan. 

d. Ancaman  
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1) Tingginya harga BBM sehingga membuat nelayan untuk melakukan 

hutang kepada tengkulak. 

2) Penggunaan bahan pengawet non pangan pada produk perikanan. 

3) Sistem ijon dikalangan nelayan sehingga membuat nelayan selalu 

ketergantungan pada tengkulak. 

4) Terjadinya Konflik antar nelayan yang menyebabkan suasana 

menjadi tidak kondusif. 

4.5.2 Aspek Internal dan Aspek Eksternal 

Berdasarkan analisis menunjukkan bahwa faktor internal berupa 

kekuatan pada tersedianya potensi sumberdaya ikan laut, tempat pendaratan 

ikan, ketersediaan tenaga kerja perikanan, dan koordinasi antar instansi 

yang terkait. 

Sedangkan kelemahan faktor internal meliputi terbatasnya modal 

usaha nelayan, terbatasnya sarana dan prasarana, kurang adanya keterkaitan 

yang erat antara SDM aparat dan nelayan serta belum adanya penguasaan 

teknologi dan informasi pada nelayan. Berdasarkan analisis faktor internal 

berupa kekuatan dan kelemahan dapat dibuat faktor strategis internal 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.13 
Faktor-faktor Strategi Internal 

 
 

Faktor-faktor Strategi 
Internal 

Bobot Rating Bobot X 
Rating 

Kekuatan : 
1. Potensi sumberdaya ikan laut 
2. Tempat pendaratan perikanan 
3. Ketersediaan tenaga kerja 

perikanan 
4. Koordinasi antar instansi terkait 

 
0,14 
0,12 
0,09 

 
0,11 

 

 
3 
3 
3 
 
3 

 
0,42 
0,37 
0,29 

 
0,35 

Kelemahan : 
1. Modal usaha nelayan 
2. Sarana dan Prasarana 
3. SDM aparat dan nelayan 
4. Penguasaan teknologi dan 

informasi 

 
 
 

0,12 
0,11 
0,13 
0,14 

 

 
 
 
3 
2 
3 
3 

 
 
 

0,37 
0,23 
0,41 

     0,43 
 

Total 1,00  2,87 
Sumber:  Data Primer diolah 2010  
 

Analisis mengenai faktor eksternal berupa peluang yang meliputi 

permintaan konsumen akan jumlah ikan yang selalu meningkat, kebijakan 

pemerintah pusat tentang harga ikan di pasaran, dengan produksi ikan yang 

baik dan  adanya tempat pengolahan ikan yang itu dapat menjadi sumber 

investasi bagi Kabupaten Demak, dan juga harus dimbangi dengan 

pemberian kredit kepada nelayan. 

Ancaman dapat berupa tingginya harga BBM di kalangan nelayan, 

berbahayanya penggunaan bahan pengawet non pangan pada produk 

perikanan, masih adanya sistem ijon dikalangan nelayan serta sering 

terjadinya konflik antar nelayan yang bisa menyebabkan suasana menjadi 
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tidak kondusif. Berdasarkan analisis faktor eksternal berupa peluang dan 

ancaman dapat dibuat faktor strategis eksternal sebagai berikut : 

Tabel 4.14 
Faktor-faktor Strategi Eksternal 

 
Faktor-faktor Strategi 

Eksternal Bobot Rating Bobot X 
Rating 

Peluang : 
1. Permintaan ikan 
2. Kebijakan pemerintah pusat 
3. Menarik Investasi 
4. Kredit usaha perikanan 
 

 
0,16 
0,13 
0,12 
0,12 

 
3 
3 
2 
3 

 

 
0,47 
0,38 
0,25 
0,37 

 
Ancaman : 
1. Tingginyaharga BBM 
2. Penggunaan bahan pengawet 

non pangan pada produk 
perikanan 

3. Sistem Ijon dikalangan nelayan 
4. Konflik antar nelayan 
 

 
0,09 
0,15 

 
 

0,09 
 

0,14 
 

 
2 
3 
 
 
2 
 
3 
 

 
0,19 
0,44 

 
 

0,18 
 

0,41 

Total 1,00  2,69 
 Sumber: Data Primer diolah 2010 
 

4.5.3  Matrik Internal-Eksternal 

Faktor strategi internal dan eksternal yang tergambar pada matriks 

diatas menunjukkan angka total skor strategi internal adalah 2,87 dan total 

skor strategi eksternal adalah 2,69. Kedua skor tersebut akan dimasukkan 

kedalam matrik Internal dan Eksternal seperti ditunjukkan pada gambar 

berikut : 
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Total Skor Faktor Strategi  Internal 
                                        
             Kuat                   Rata-rata         Lemah 
                
                      4.0                      3.0                  2.0                    1.0 
           

  Tinggi 
                           
     3.0 

Total skor faktor  
Strategis Eksternal                                                

                                    
menengah       

                                       
   2.0                    
                               
              

                             Rendah 
                 1.0

 
                                                                  

 
    

  Gambar 4.1 Internal – Eksternal Matriks 
 

Keterangan : 

I : Strategi konsentrasi melalui integrasi vertikal 

II : Strategi konsentrasi melalui integrasi harisontal 

III : Strategi turnaround 

IV : Strategi stabilitas 

V  : Strategi konsentrasi melalui integrasi horisontal atau stabilitas 

(tidak ada perubahan dalam pendapatan) 

VI : Strategi divestasi 

VI : Strategi diversifikasi 

VIII : Strategi diversifikasi konsentrik 

IX : Strategi likuiditas (tidak berkembang) 

I 
Pertumbuhan

II 
Pertumbuhan  

III 
Penciutan 
 

IV 
Stabilitas 

V 
Pertumbuhan 
 
Stabilitas 

VI 
Penciutan 

VII 
Pertumbuhan

VIII 
Pertumbuhan 

IX 
Likuidasi 
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Matrik-matrik di atas dipergunakan untuk mengetahui strategi yang 

tepat untuk meningkatkan pengembangan sektor perikanan tangkap di 

Kabupaten Demak. Dengan matrik diatas bahwa skor untuk strategi 

eksternal adalah 2,69 dan skor untuk strategi internal adalah 2,87, dan dapat 

dilihat dalam matrik IE terdapat dalam pertumbuhan II yaitu strategi 

konsentrasi melalui integrasi horisontal adalah suatu kegiatan untuk 

meningkatkan pengembangan sektor perikanan tangkap dengan cara 

mengadakan /membuat program yang ingin dicapai berdasrkan kekuatan 

kinerja sektor perikanan pemerintah daerah itu sendiri. 

4.5.4 Analisis Matrik SWOT 

Analisis Matrik SWOT terdiri dari SO (Strenght Opportunity), WO 

(Weakness Opportunity), ST (Strenght Threath), WO (Weakness 

Opportunity). 
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Tabel 4.15 
Penentuan Strategis Analisis SWOT 

 

                      IFAS 
 
EFAS 

 
STRENGHT (S) 

 
WEAKNESSES (W) 

Potensi sumberdaya ikan laut 
Tempat pendaratan ikan 
Ketersediaan tenaga kerja 
perikanan 
Koordinasi antar instansi 
terkait. 

Modal usaha nelayan 
Sarana dan prasarana 
SDM aparat dan nelayan 
Penguasaan teknologi dan 
informasi  

 
OPPPORTUNITY (O) 

 
STRATEGI SO STRATEGI WO 

Permintaan ikan 
Kebijakan pemerintah 
pusat 
Menarik investasi 
Kredit usaha perikanan 

  Dengan adanya jumlah 
permintaan ikan yang 
semakin bertambah lebih 
baik para nelayan dan 
pemerintah lebih menjalin 
kerjasama yang sehingga 
atas bantuan pemerintah 
dalam hal perkreditan maka 
nelayan akan menghasilkan 
tangkapan ikan yang lebih 
optimal. 

  Pemerintah pusat harus lebih 
memperhatikan nasib para 
nelayan salah satu caranya 
dengan cara pemberian 
modal dengan bunga ringan. 

  Meningkatkan kualitas SDM 
aparat dan nelayan dengan 
mengadakan asistensi, bintek 
dan pelatihan-pelatihan 

  Mencukupi sarana dan 
prasarana untuk peningkatan 
hasil olahan dan tangkapan 
ikan yang lebih maksimal 

 
TREATH (T) 

 
STRATEGI ST STRATEGI WT 

Tingginya harga BBM 
Penggunaan bahan 
pengawet non pangan 
pada produk perikanan. 
Sistem ijon dikalangan 
nelayan 
Konflik antar nelayan 

  Pembenahan sistem agar 
para nelayn tidak selalu 
terjerat dalam sistem ijon 

  Koordinasi yang baik antara 
pemerintah dan para nelayan 

  Mengembangkan sumber daya 
yang dimiliki dengan tidak 
merusak ekosistem yang sudah 
ada 

  Dengan adanya OTODA 
pemerintah semakin menggali 
potensi yang dimiliki oleh 
pelabuhan perikanan 
Morodemak. 
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4.5.5 Formulasi dan Strategi 

Dalam analisis internal-eksternal matrik, strategi yang dibutuhkan 

untuk meningkatkan Pengembangan sektor perikanan laut adalah dengan 

integrasi horisontal, artinya Pemerintah kabupaten Demak hendaknya 

menjalin koordinasi yang baik antara nelayan dan pemerintah agar sumber 

daya yang sudah ada dapat dikembangkan lagi dengan baik. 

Berdasarkan matrik SWOT strategi ini berada pada strategi SO, 

dengan adanya jumlah permintaan ikan yang semakin bertambah 

seharusnya para nelayan dan pemerintah lebih menjalin kerjasama yang 

lebih baik sehingga atas bantuan pemerintah daerah maupun pusat maka 

nelayan akan menghsilkan tangkapan ikan yang lebih optimal. 

Berdasarkan analisis SWOT, maka dapat diajukan beberapa strategi 

untuk meningkatkan pengembangan sektor perikanan laut Kabupaten 

Demak sebagai berikut : 

1.  Harus dibenahi Sumber Daya Manusia nelayan dengan melalui latihan dan 

pendidikan yang sesuai dengan daya dukung nelayan itu sendiri, 

menumbuhkembangkan budaya kerja, sehingga terbangun ekonomi 

sumber daya manusianya, dengan meningkatkan produktivitas kerja. 

2. Mencukupi sarana dan prasarana untuk peningkatan pengembangan sektor 

perikanan laut di Kabupaten Demak 

3. Akses perbankkan haruslah diberikan dan pemerintah daerah harus berani 

memberikan rekomendasi untuk dapat menggerakkan usaha perikanan 

laut. 
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4.   Perlu dibangun penambahan fasilitas tempat pendaratan ikan atau 

pangkalan pendaratan perikanan di daerah yang nelayannya cepat 

berkembang (TPI, PPI). 

5.  Infra struktur harus dibangun oleh pihak pemerintah secara baik yang 

berlangsung menuju akses ke pasar. 

6. Harus diadakan keterpaduan serta tanggung jawab yang jelas dalam hal ini 

pengawasan kelautan termasuk aspek penyidikan jika ada pelanggaran 

operasional di laut (pemakaian alat tangkap yang tidak sesuai dengan 

peraturan). 

7. Pencemaran di laut dari kapal motor penangkap ikan maupun pencemaran 

memakai barang terlarang yang mengakibatkan laut tercemar harus 

ditindak tegas sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga tidak 

mengganggu pertumbuhan perikanan laut. 

4.6 Pembahasan 

Dalam penelitian ini ada hal-hal yang dapat ditemukan oleh peneliti 

yang akan dibahas dan akan ditelaah lebih dalam. Adapun temuan penting 

penelitian sebagai berikut : 

4.6.1. Profil nelayan laut di Kabupaten Demak 

Melihat potensi yang begitu besar pembangunan sektor perikanan 

tangkap memegang peranan yang strategis sebagai penggerak pembangunan 

ekonomi nasional khususnya dalam peyediaan protein, sumber perolehan 

devisa, penyediaan lapangan kerja dan sumber penyediaan lapangan kerja  dan 

sumber pendapatan masyarakat  (petani nelayan). 
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Sektor perikanan seperti halnya sektor primer lainnya, sering 

mengalami sektor finansial misalnya kurangnya modal serta sulitnya akses 

untuk masuk ke lembaga keuangan (Fauzi, 2005: 20). 

Dengan adanya UU No.32 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan 

otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Demak berusaha meningkatkan dan 

mengembangkan potensi perikanan tangkap yang berkualitas baik dan berguna 

bagi pemerintah maupun masyarakat itu sendiri, sedangkan menurut UU 

No.32 Tahun 2004, tujuan otonomi daerah pada dasarnya adalah sama yaitu 

otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-

hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan 

peran serta aktif masyarakat serta meningkatka pendayagunaan potensi daerah 

secara optimal dan terpadu secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab 

sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban 

pemerintah pusat dan campur tangan didaerah yang akan memberikan peluang 

untuk koordinasi tingkat lokal. Setiap daerah memiliki potensi perikanan yang 

berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Seperti halnya dengan 

potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Demak. Kabupaten Demak sebagai 

Kabupaten yang berbatasan langsung dari Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah 

sebenarnya memiliki beberapa potensi-potensi perikanan, misalnya saja TPI 

Morodemak yang merupakan salah satu aset di bidang perikanan yang dimiliki 

oleh Kabupaten Demak. 

Umur responden di Kecamatan Bonang dan Kecamatan Wedung  

berusia kurang dari 55 tahun itu artinya dapat mempengaruhi kemampuan 
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fisik dalam bekerja, karena responden yang berusia produktif akan lebih 

mendukung dalam usaha tani (nelayan). Sebagian besar untuk status 

perkawinan responden sudah menikah. Nelayan yang sudah menikah 

mempunyai beban keluarga yang lebih besar ketimbang yang belum menikah 

sehingga dalam bekerja bukan hanya diri sendiri yang diperhitungkan tetapi 

keluarga juga menjadi prioritas utama. Responden mempunyai Jumlah 

tanggungan keluarga 1-5 orang anak, prioritas utama responden 

menyekolahkan anak merupakan tanggung jawab yang sangat dibutuhkan 

untuk melihat bagaimana nelayan mampu memandang masa depan yang 

lebih baik, tidak seperti pendidikan orang tuanya dulu yang hanya cukup 

dibangku SD atau SMP saja. Tingkat pendidikan responden sebagian tamat 

sampai SMP, maka akan berpengaruh terhadap kemampuan responden dalam 

mengembangkan sektor perikanan di Kabupaten Demak. Hal tersebut tampak 

jelas pada pola pengembangan sektor perikanan yang masih bersifat 

tradisional. Tingkat pendidikan nelayan akan mempengaruhi terhadap pola 

pikir nelayan dan kemampuan menggunakan teknologi. Pengalaman 

responden melaut sebagian besar sudah melaut diatas 10 tahun sehingga 

sering atau makin lama nelayan melakukan kegiatan melaut sangat 

berpengaruh terhadap produktivitas hasil tangkapan ikan. Perahu yang 

digunakan responden sebagian besar adalah jenis perahu sedang dan perahu 

kecil sehingga sangat berpengaruh untuk hasil tangkapan ikan dan jumlah 

ikan yang didapatkan. Semakin besar perahu yang digunakan dan peralatan 

menangkap ikan yang semakin modern semakin banyak pula hasil tangkapan 
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yang diperoleh. Cara melaut nelayan di Kabupaten Demak adalah dengan 

cara berkelompok, dikarenakan nelayan banyak yang tidak mempunyai 

perahu sendiri sehingga mereka pada umumnya melaut menggunakan perahu 

juragannya. Semakin besar perahu semakin banyak nelayan yang dapat ikut 

melaut. Bahan bakar, persediaan es yang dibawa serta jumlah tangkapan 

sangat berhubungan. Apabila bahan bakar yang dibawa semakin banyak 

maka perahu yang digunakan juga semakin besar sehingga jarak tempuh 

perahu juga semakin jauh, ABK dalam kapal juga berjumlah lebih banyak ini 

berpengaruh pada hasil tangkapan ikan yang semakin beragam dan berdaya 

beli cukup mahal.  

Sistem bagi hasil biasanya untuk juru kapal mendapat 2 kali bagian 

dari nelayan biasa, dan juragan mendapat 1-2 bagian itu tergantung dari 

perjanjian. Nelayan sendiri memperoleh 1 bagian itupun masih dibagi yang 

lain-lain belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemasaran 

hasil tangkapan laut dipasarkan di PPP Morodemak, pedagang itu biasanya 

berasal dari sekitar Demak, Kudus, Pati dan Semarang. 

Pendapatan nelayan dan juragan disini sangat berbeda jauh. Untuk 

jumlah pengsilan bersih juragan rata-rata bisa mencapai Rp 1.937.000,- dan 

untuk nelayan biasa rata-rata hanya Rp 370.000,- dan untuk mencukupi 

kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang pendapatan diatas masih kurang 

mencukupi. 
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4.6.2. Kendala yang dihadapi dalam mengembangkan sektor perikanan 

tangkap di Kabupaten Demak 

Sumber daya perikanan khususnya perikanan laut, cukup potensial 

untuk dikembangkan (paling tidak ditinjau dari aspek cakupan luas wilayah), 

di sisi lain sumber daya tersebut masih belum bermanfaat besar bagi para 

pihak yang terlibat di dalamnya, seperti nelayan dan masyarakat pesisir. 

Analisis sepintas menunjukkan bahwa paling tidak terdapat dua faktor umum 

yang menjadi sandungan bagi pengembangan perikanan di luar konteks 

sumberdaya alam itu sendiri.  

c. Faktor Struktural  

Berupa hambatan kelembagaan bagi nelayan untuk melakukan mobilitas 

vertikal. Hal itu terlihat dari kelembagaan pemasaran maupun kelembagaan 

usaha produksi yang kurang kondusif bagi nelayan untuk berkembang. 

d. Faktor Teknis 

Yang terkait dengan lemahnya permodalan yang menyebabkan rendahnya 

produktivitas dan pendapatan nelayan. 

Secara umum overfishing di artikan sebagai jumlah ikan yang ditangkap 

melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mempertahankan stok ikan dalam 

suatu daerah tertentu. Lebih spesifisik lagi overfishing di kategorikan menjadi 

beberapa tipe, yakni : 

e. Recruitment overfishing adalah situasi di mana populasi ikan dewasa 

ditangkap sedemikian rupa sehingga tidak mampu lagi untuk 

memperbaharui spesiesnya lagi. 
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f. Growth overfishing terjadi manakala stok yang ditangkap rata-rata 

ukurannya lebih kecil daripada ukuran yang seharusnya untuk berproduksi 

pada tingkat yield per recruit yang maksimum. 

g. Economic overfishing terjadi jika rasio biaya/harga terlalu besar atau 

jumlah input yang dibutuhkan untuk produksi pada tingkat rente ekonomi 

yang maksimum (maximized economic rent). 

h. Malthusian overfishing terjadi manakala nelayan skala kecil yang biasanya 

miskin dan tidak memiliki alternatif pekerjaan memasuki industri perikanan 

namun menghadapi hasil tangkap yang menurun. Kondisi ini memicu 

destruksi ekosistem secara keseluruhan. (Fauzi, 2005: 29).  Dari beberapa 

faktor dapat dilihat  kendala yang ada di Kabupaten Demak yaitu :  

1) Kendala Internal  

Kendala yang dihadapi nelayan dan juragan antara lain harga bahan 

bakar yang mahal, harga beli ikan oleh para pedagang yang masih rendah, 

alat tangkap ikan yang masih sederhana sehingga hasil yang diperoleh 

kurang optimal serta modal usaha yang dimiliki juragan juga masih 

rendah sehinggga untuk pembelian alat tangkap ikan dan perahu yang 

lebih baik masih belum cukup. 

2) Kendala Eksternal  

Lokasi geografis di Kabupaten Demak kurang strategis dan kondisi 

jalan dan cuaca yang kurang memadai sehingga proses produksi berjalan 

lambat dan biaya transportasi meningkat sehinggga menyebabkan harga 

ikan dipasaran tidak dapat bersaing kuat, hal ini juga berimbas pada 
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keadaan nelayan misalnya saja kemiskinan. Hal lainnya adalah 

terbatasnya sarana dan Prasarana untuk mendukung proses produksi 

didalam pengelolaan pembangunan perikanan di Kabupaten Demak 

sehingga dengan kurangnya modal dan sarana produksi yang baik 

menyebabkan para nelayan mengalami ketertinggalan. Serta, menurunnya 

daya dukung lingkungan menyebabkan populasi ikan saat ini tidak seperti 

dahulu karena akibat penggunaan alat tangkap ikan yang salah. 

4.6.3. Strategi-strategi pengembangan sektor perikanan tangkap di 

Kabupaten Demak 

Setiap usaha pembangunan ekonomi daaerah mempunyai tujuan utama 

yaitu meningkatkan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah, dalam upaya 

untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus 

secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena 

itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan 

menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan 

membangun perekonomian daerah (Arsyad , 1999: 298).  

Teori Gordon yang dikenal sebagai teori common property untuk 

perikanan dianggap, mampu baik untuk menjawab permasalahan rendahnya 

pendapatan nelayan maupun untuk menjelaskan permasalahan yang disebut 

sebagai tangkap lebih secara ekonomi (economic overfishing). Hal itulah yag 

kemudian pada akhirnya menyebabkan munculnya natural resorce curse yang 

di sebutkan di atas, yaitu sumber daya alam tidak mampu lagi membangkitkan 
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rente ekonomi karena terjadinya eksternalitas yang diakibatkan oleh kegagalan 

pasar (market failure). 

Suatu upaya/strategi pengembangan tidak terlepas dari adanya 

beberapa program. Pelaksanaan suatu program harus dilakukan analisis, dalam 

hal ini adalah analisis SWOT. Analisis ini meliputi S ( Strength ), atau disebut 

juga kekuatan,  kekuatan dalam hal ini adalah kekuatan yang dimiiki oleh 

Kabupaten Demak dalam bidang perikanan sehingga dapat dimanfaatkan oleh 

pihak pengelola bidang perikanan tersebut, kemudian W (Weakness) atau 

kelemahan, kelemahan dalam hal ini adalah kurangnya sehingga harus 

dihindari oleh pengelola, T (Threath) atau peluang, peluang dalam hal ini 

adalah peluang yang berasal dari luar atau faktor eksternal sehingga dapat 

dimaksimalkan oleh bidang perikanan dan O (Opportunity) atau ancaman, 

ancaman dalam hal ini merupakan ancaman dari luar sehingga dapat 

diantisipasi sedini mungkin. 

Berdasarkan analisis menunjukkan bahwa faktor internal berupa 

kekuatan pada tersedianya potensi sumberdaya ikan laut, tempat pendaratan 

ikan, ketersediaan tenaga kerja perikanan, dan koordinasi antar instansi yang 

terkait. Sedangkan kelemahan faktor internal meliputi terbatasnya modal 

usaha nelayan, terbatasnya sarana dan prasarana, kurang adanya keterkaitan 

yang erat antara SDM aparat dan nelayan serta belum adanya penguasaan 

teknologi dan informasi pada nelayan.  

Analisis mengenai faktor eksternal berupa peluang yang meliputi 

permintaan konsumen akan jumlah ikan yang selalu meningkat, kebijakan 
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pemerintah pusat tentang harga ikan di pasaran, dengan produksi ikan yang 

baik dan  adanya tempat pengolahan ikan yang itu dapat menjadi sumber 

investasi bagi Kabupaten Demak, dan juga harus dimbangi dengan pemberian 

kredit kepada nelayan. 

Ancaman dapat berupa tingginya harga BBM di kalangan nelayan, 

berbahayanya penggunaan bahan pengawet non pangan pada produk 

perikanan, masih adanya sistem ijon dikalangan nelayan serta sering 

terjadinya konflik antar nelayan yang bisa menyebabkan suasana menjadi 

tidak kondusif.  

Berdasarkan analisis matrik Internal-Eksternal, strategi yang harus 

dilaksanakan untuk meningkatkan jumlah produksi perikanan adalah dengan 

strategi pertumbuhan stabilitas yaitu strategi konsentrasi melalui integrasi 

horizontal adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan pengembangan sektor 

perikanan dalam meningkatkan produksi ikan dengan cara mengadakan 

program yang ingin dicapai berdasarkan kekuatan yang dimiliki oleh sektor 

perikanan  itu sendiri.  Berdasarkan analisis matrik SWOT pada tabel 4.15, 

maka dapat diajukan beberapa strategi untuk mengembangkan sektor 

perikanan di Morodemak, yaitu dengan adanya OTODA pemerintah semakin 

menggali potensi yang dimiliki oleh sektor perikanan di Morodemak, 

Bekerjasama dengan Dinas kelautan dan perikanan guna mengoptimalkan 

potensi yang dimiliki oleh PPP Morodemak, Bekerjasama dengan Dinas 

kelautan dan perikanan dalam mempromosikan sektor perikanan di Kabupaten 

Demak, Meningkatkan upaya  terpadu pengembangan sarana dan prasarana 
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yang menunjang pengembangan perikanan, Mengoptimalkan sumber daya 

alam yang ada dan Program kampanye dan pembentukan kelompok nelayan 

yang sadar lingkungan. 
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              BAB V 

                                                      PENUTUP 

5.1   Simpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini, menyatakan bahwa : 

1. Profil nelayan di Kabupaten Demak untuk sektor perikanan dilihat dari umur 

responden di Kecamatan Bonang dan Kecamatan Wedung  berusia kurang dari 

55 tahun. Status perkawinan para responden sudah menikah. Responden 

mempunyai jumlah tanggungan keluarga 1-5 orang anak, Tingkat pendidikan 

responden sebagian besar tamat sampai SMP. Pengalaman responden melaut 

sebagian besar sudah melaut diatas 10 tahun. Perahu yang digunakan 

responden sebagian besar adalah jenis perahu sedang dan perahu kecil. Cara 

melaut nelayan di Kabupaten Demak adalah dengan cara berkelompok. Bahan 

bakar, persediaan es yang dibawa serta jumlah tangkapan sangat berhubungan. 

Apabila bahan bakar yang dibawa semakin banyak maka perahu yang 

digunakan juga semakin besar sehingga jarak tempuh perahu juga semakin 

jauh, ABK dalam kapal juga berjumlah lebih banyak ini berpengaruh pada 

hasil tangkapan ikan yang semakin beragam dan berdaya beli cukup mahal. 

Sistem bagi hasil biasanya untuk juru kapal mendapat 2 kali bagian dari 

nelayan biasa, dan juragan mendapat 1-2 bagian itu tergantung dari perjanjian. 

Nelayan sendiri memperoleh 1 bagian itupun masih dibagi yang lain-lain 

belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemasaran hasil 

tangkapan laut dipasarkan di PPP Morodemak, pedagang itu biasanya berasal 

dari sekitar Demak, Kudus, Pati dan Semarang. Pendapatan nelayan dan  
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juragan disini sangat berbeda jauh. Untuk jumlah pengsilan bersih juragan 

rata-rata bisa mencapai Rp 1.937.000,- dan untuk nelayan biasa rata-rata 

hanya Rp 370.000,- dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan 

membayar hutang pendapatan diatas masih kurang mencukupi. 

2. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan sektor perikanan tangkap antara 

lain harga bahan bakar yang mahal sebesar 93,06%, modal usaha juragan yang 

masih rendah sebesar 91,08%, harga beli ikan oleh pedagang yang murah 

sebesar 85,14% serta alat tangkap ikan yang masih sederhana 86,13%, . Selain 

itu lokasi geografis di Kabupaten Demak kurang strategis dan kondisi jalan 

yang rusak dan cuaca sebesar 97,02%, terbatasnya sarana dan prasarana untuk 

mendukung proses produksi perikanan di Kabupaten Demak 94,05%,  dan 

yang terahir adalah menurunnya daya dukung masyarakat pada sektor 

perikanan sebesar 91,08%. 

3. Strategi yang ditarik dalam pengembangan sektor perikanan laut adalah 

dengan jumlah permintaan ikan yang semakin bertambah seharusnya nelayan 

dan pemerintah lebih menjalin kerjasama dengan bantuan pemerintah nelayan 

akan menghasilkan tangkapan ikan yang lebih optimal sehingga pendapatan 

nelayan akan meningkat. Selain itu pemerintah pusat harus lebih 

memperhatikan nasib para nelayan salah satu caranya dengan cara pemberian 

modal dengan bunga ringan, pembenahan sistem agar para nelayan tidak 

selalu terjerat dalam sistem ijon, dan koordinasi yang baik antara pemerintah 

dan para nelayan. 
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5.2   Saran 

1. Pemerintah lebih meningkatkan fasilitas di PPP Morodemak, supaya para 

nelayan lebih nyaman dalam melakukan kegiatan jual beli produk hasil 

tangkapannya. 

2.  Memberikan saluran yang berkeadilan terhadap pelaku usaha kelautan 

terutama nelayan tradisional, baik perlakuan dalam hal di bidang perbankan 

maupun perizinan dan saluran pasar. 

3. Pemerintah lebih memperhatikan nasib nelayan kecil misalnya dengan 

memberikan bantuan kredit kapal dan bantuan kredit lainnya dengan bunga 

ringan kepada para nelayan kecil. 
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Lampiran 1 
 
 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) 

FAKULTAS EKONOMI (FE) 
Alamat : Gedung C-6, Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229 

 

Kepada  

Yth. Pegawai DILUTKAN ( Dinas Kelautan dan Perikanan) 

di Kabupaten Demak  

 

Dengan hormat, 

Dalam rangka menyelesaikan studi di jurusan Ekonomi Pembangunan 

Universitas Negeri Semarang, saya bermaksud mengadakan penelitian dengan judul 

“STRATEGI PENGEMBANGAN SEKTOR PERIKANAN TANGKAP DI 

KABUPATEN DEMAK TAHUN 2009”. 

Untuk itu saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk mengisi angket yang 

telah saya sediakan sesuai dengan keadaan sesungguhnya karena jawaban dari 

Bapak/Ibu/Sdr/i sangat penting dalam penelitian ini. 

Saya menjamin kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu/Sdr/i dan jawaban tersebut tidak 

akan berpengaruh apapun terhadap Bapak/Ibu/Sdr/i karena hanya untuk kepentingan 

studi. 

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu/Sdr/i, saya sampaikan banyak 

terimakasih. 

    Semarang, Oktober 2010 

 

  Peneliti 
           Eka Oktarina 
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HASIL WAWANCARA 
( Dinas Kelautan dan Perikanan ) 

A. Identitas Responden 
1. Nama  : Bapak Nanang 
2. Tempat/tanggal lahir : Demak, 1958 
3. Alamat  : Jalan raya Demak No 3, Demak 
4. Jabatan  : Kepala Bagian Bidang Perikanan Tangkap 
5.  Waktu Wawancara : 18 September 2010 ( 09.30-11.15) 

 
B.      STRATEGI DAN KENDALA YANG DI HADAPI DINAS DALAM 

PENGEMBANGAN  SEKTOR PERIKANAN   LAUT DI KABUPATEN 
DEMAK TAHUN 2008. 
 

1. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor perikanan 
khususnya perikanan laut? 
Jawab : Menurut saya kebijakan daerah Kabupaten Demak untuk 

mengembangkan sektor perikanan tangkap yaitu salah satunya adalah 
dengan adanya penanaman mangrove agar ekosistem laut tidak rusak 
selain itu dengan pembangunan tempat pelelangan ikan di Morodemak 
serta arahan-arahan yang ditujukan untuk masyarakat nelayan di sekitar 
Morodemak tentang perikanan tangkap. 

2. Program pengembangan apa saja yang dilakukan pemerintah melalui 
Dinas Perikanan dan Kelautan? 
Jawab: Program yang dilakukan dinas antara lain yaitu penanaman bitit 

mangrove ditanah timbul sekitar Morodemak, Peningkatan 
kualitas pangan berbahan baku ikan di khususnya Kabupaten 
Demak, Pendampingan program P2MBG bidang perikanan. 
Sedangkan yang khususnya di PPP Morodemak antara lain 
pembangunan breakwater, rehab prasarana fisik air bersih di PPP 
Morodemak, peningkatan lantai lelang TPI Morodemak 
(tambahan), pembangunan mushola di PPP Morodemak. 

3. Apakah dalam pengembangan tersebut ditunjang dengan pembangunan 
sarana dan  prasarana yang mendukung? Misalnya? 
Jawab: Selama ini sarana dan prasarana masih dalam keadaan kurang 

mendukung, misalnya saja jalan menuju ke Morodemak serta 
POM pengisian bahan bakar yang digunakan untuk melaut dalam 
keadaan rusak. 

4. Bagaimana strategi pemerintah yang dilakukan untuk dapat meningkatkan 
hasil tangkapan ikan yang lebih maksimal? 
Jawab : Peran pemerintah selama ini selain memberikan anggaran kepada 

dinas juga member himbauan kepada masyarakat nelayan agar 
tidak merusak ekosistem laut serta menggunakan alat tangkap 
ikan yang ramah lingkungan. 

5. Kendala dan hambatan apa saja yang dihadapi Dinas Perikanan dan 
Kelautan dalam melakukan berbagai program dan strategi diatas? 
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Jawab : Kendala dari dinas yaitu kurang adanya bantuan dari pemerintah 
pusat untuk mengembangkan Morodemak padahal selama ini 
yang dari pemerintah kabupaten sendiri sudah maksimal.  

6. Adakah anggaran khusus yang ditetapkan pemerintah untuk sektor 
perikanan laut?  
Jawab : Anggaran khusus untuk perikanan selalu ada misalnya tahun 2009 

yaitu tentang rekapitulasi belanja langsung berdasarkan program 
dan kegiatan yaitu sebelum ada perubahan sebesar Rp 
3.818.295.000,-dan setelah adanya perubahan menjadi Rp 
3.885.295.000,- 

7. Bagaimana upaya yang dilakukan  Dinas Perikanan dan Kelautan untuk 
mengatasinya? 
Jawab : Upaya yang dilakukan dinas yaitu mendistribusikan dana tersebut 

sesuai dengan fungsinya. 
8. Faktor-faktor apa yang menghambat kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan dalam 

melaksanakan program ini? 
Jawab : Kalau faktor dari dalam yaitu kinerja dinas sendiri sedangkan yang 

faktor dari luar adalah keadaan para nelayan yang selalu 
menunggu bantuan yang diberikan pusat untuk menambah modal 
usahanya. 

9. Faktor-faktor apa yang mendukung kinerja Dinas perikanan dan kelautan dalam 
melaksanakan program ini? 
Jawab : Sedangkan faktor yang mendukung dinas antara lain adalah 

kerjasama yang bagus antara pemerintah dan nelayan untuk 
menghasilkan produk yang bisa di bangggakan. 
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Lampiran 2 
 

 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) 

FAKULTAS EKONOMI (FE) 
Alamat : Gedung C-6, Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229 

 

Kepada  

Yth. Bapak /Ibu Nelayan 

di 

Kabupaten Demak 

 

Dengan hormat, 

 Dalam rangka menyelesaikan studi di jurusan Ekonomi Pembangunan 

Universitas Negeri Semarang, saya bermaksud mengadakan penelitian dengan 

judul ”STRATEGI PENGEMBANGAN SEKTOR PERIKANAN TANGKAP 

DI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2009”. 

Untuk itu saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk mengisi angket 

yang telah saya sediakan sesuai dengan keadaan sesungguhnya karena jawaban 

dari Bapak/Ibu/Sdr/i sangat penting dalam penelitian ini. 

Saya menjamin kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu/Sdr/i dan jawaban 

tersebut tidak akan berpengaruh apapun terhadap Bapak/Ibu/Sdr/i karena hanya 

untuk kepentingan studi. 

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu/Sdr/i, saya sampaikan banyak 

terimakasih. 

 

         Semarang,   Oktober  2010 

 

 

    Peneliti 

           Eka Oktarina 
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INSTRUMEN PENELITIAN UNTUK NELAYAN 

 

Petunjuk Pengisian Angket 

1. Tulislah identitas Bapak/Ibu/Sdr/i 

2. Berilah tanda silang (x) pada lembar jawaban untuk alternatif jawaban yang 

Bapak/Ibu/Sdr/i pilih  

3. Isilah pada lembar jawaban yang sesuai dengan keadaan sesungguhnya. 

4. Dalam pertanyaan plihan boleh memilih lebih dari satu. 

 

A.  IDENTITAS RESPONDEN 

a. Identitas Nelayan 

 Nama   :  
 Jenis Kelamin  :       
 Alamat   :  

1. Status Perkawinan  : a. Kawin  b. Belum Kawin 
2. Tanggungan Keluarga : a. 1 anak  c. 3 anak 

         b. 2 anak  d. 4 anak  
     e. Lainnya........... 

3. Umur   : a. < 25 tahun  c. 41 – 55 tahun 
        b. 25 – 40 tahun d. > 55 tahun 

4. Pendidikan terakhir : a. SD        b. SMP     
c.SMA d.Perguruan Tinggi 

5. Pekerjaan Utama  :  
      Pekerjaan sampingan ( jika ada ) :  
6. Pengalaman anda menjadi nelayan : ... tahun 

b. Identitas Kenelayanan 
7. Jenis ikan tangkapan  :  a. Ikan Pedo 

b.  Ikan Kakap 
c.  Ikan Bandeng 
d.  Ikan Tongkol 
e.  Lainnya.... 

8. Jenis-jenis perahu yang di gunakan :  a. Perahu Besar  
   b. Perahu Sedang 
   c. Perahu Kecil 

9. Status kepemilikan perahu   :  a. Sendiri 
       b. Sewa 
                   c. Lainnya.......... 

10. Jenis alat tangkap ikan  : a. Jaring Cantrang 
     b. Jaring Cumi 

No.Responden :......  (diisi peneliti)



 

 

 
 
 
 
 

11. P
12. B

A
13. S

14. W
15. P

16. B
17. P

c. Pend
18. B
19. J

Perbekalan ya
Bagaimana ca

  
Apabila berke
Sistem bagi ha

  
  
  

Wilayah tangk
Persediaan es 

Berapa liter ba
Pemasaran   

dapatan Nela
Berapa pengha
Jumlah produk

 

 
ang di bawa sa
ara melaut 

elompok, bera
asil yang dite

kapan 
yang di bawa

ahan bakar ya

ayan  
asilan Saudar
ksi ikan yang

 

  c. Pancin
  d. Pancin
  e. Jaring 
  f. Jaring R
  g. Lainny

aat melaut 
 
 

apa orang 
rapkan  

 
 
 
 

a saat melaut 

ang di bawa s
 : a. 

ra sebagai nel
g dihasilkan S

ng Mini Long
ng Senggol 
Udang 
Rajungan 
ya ..... 

:  
: a. 50 %

: ..... 
 : a. 5 ba

  b. 10 b
  c. 15 b
  d. 20 b
  e. Lain

saat melaut 
Di beli pedag

b. Di ju
c. Lain

layan  per har
audara sekali

g Line 

:  
: a. Berkelom
  b. Sendiri 

% 
  b. 40 % 
  c. 30 % 
  d. Lainnya 

lok es  
balok es 
alok es 

balok es  
nnya  

: ..... 
gang 
ual sendiri 
nnya.......... 

ri  
i melaut  :  

95

mpok 

... 

:  
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Lampiran 3 
 

Tabel 4 
Karateristik Responden Nelayan dan Juragan 

Di Kabupaten Demak 
 

No. Kode  Umur 
Status 

Pernikahan Pendidikan 
Jumlah 

Tanggungan 
Keluarga 

Lama 
Melaut

Resp. Pekerjaan 
1 R-01 Nelayan 42 Nikah SD 2 21 
2 R-02 Nelayan 28 Belum Nikah SMP 0 12 
3 R-03 Nelayan 49 Nikah SMP 3 22 
4 R-04 Nelayan 43 Nikah SMP 4 23 
5 R-05 Nelayan 32 Nikah SD 2 14 
6 R-06 Nelayan 37 Nikah SD 1 13 
7 R-07 Nelayan 55 Nikah SMP 4 28 
8 R-08 Nelayan 33 Nikah SMP 1 11 
9 R-09 Nelayan 24 Belum Nikah SMP 0 3 
10 R-10 Nelayan 34 Belum Nikah SMA 0 14 
11 R-11 Nelayan 37 Nikah SD 2 12 
12 R-12 Nelayan 57 Nikah SD 5 26 
13 R-13 Nelayan 38 Nikah SMA 2 15 
14 R-14 Nelayan 42 Nikah SD 4 21 
15 R-15 Nelayan 39 Nikah SD 1 16 
16 R-16 Nelayan 56 Nikah SMP 4 30 
17 R-17 Nelayan 29 Belum Nikah SMP 0 8 
18 R-18 Nelayan 48 Nikah SMP 3 23 
19 R-19 Nelayan 48 Nikah SMP 5 24 
20 R-20 Nelayan 41 Nikah SD 2 21 
21 R-21 Nelayan 28 Belum Nikah SMP 0 7 
22 R-22 Nelayan 43 Nikah SMP 6 18 
23 R-23 Nelayan 23 Belum Nikah SMA 0 2 
24 R-24 Nelayan 46 Nikah SMA 4 25 
25 R-25 Nelayan 31 Belum Nikah SMP 0 11 
26 R-26 Nelayan 43 Nikah SD 1 21 
27 R-27 Nelayan 47 Nikah SD 2 23 
28 R-28 Nelayan 28 Belum Nikah SMA 0 7 
29 R-29 Nelayan 42 Nikah SD 6 16 
30 R-30 Nelayan 34 Nikah SMP 2 12 
31 R-31 Nelayan 23 Belum Nikah SMP 0 2 
32 R-32 Nelayan 47 Nikah SMP 3 27 
33 R-33 Nelayan 38 Belum Nikah SMP 0 12 



97 
 

 

34 R-34 Nelayan 37 Nikah SMP 2 11 
35 R-35 Nelayan 31 Belum Nikah SMP 0 11 
36 R-36 Nelayan 56 Nikah SMP 4 30 
37 R-37 Nelayan 29 Nikah SMP 1 6 
38 R-38 Nelayan 43 Nikah SMP 5 22 
39 R-39 Nelayan 26 Belum Nikah SMA 0 5 
40 R-40 Nelayan 32 Nikah SD 2 13 
41 R-41 Nelayan 31 Nikah SMP 2 11 
42 R-42 Nelayan 41 Nikah SD 3 21 
43 R-43 Nelayan 35 Nikah SMP 3 13 
44 R-44 Nelayan 55 Nikah SMP 7 29 
45 R-45 Nelayan 44 Nikah SMP 3 21 
46 R-46 Nelayan 37 Nikah SMP 5 14 
47 R-47 Nelayan 24 Belum Nikah SMP 0 3 
48 R-48 Nelayan 39 Nikah SMA 5 15 
49 R-49 Nelayan 45 Nikah SMA 4 25 
50 R-50 Nelayan 29 Belum Nikah SMP 0 8 
51 R-51 Nelayan 30 Belum Nikah SMP 0 11 
52 R-52 Nelayan 33 Belum Nikah SMP 0 12 
53 R-53 Nelayan 51 Nikah SMP 6 28 
54 R-54 Nelayan 43 Nikah SMP 2 23 
55 R-55 Nelayan 41 Nikah SD 4 21 
56 R-56 Nelayan 34 Nikah SMA 4 12 
57 R-57 Nelayan 36 Nikah SD 3 11 
58 R-58 Nelayan 43 Nikah SD 3 22 
59 R-59 Nelayan 29 Belum Nikah SMA 0 8 
60 R-60 Nelayan 30 Belum Nikah SMP 0 9 
61 R-61 Nelayan 49 Nikah SD 5 24 
62 R-62 Nelayan 33 Belum Nikah SMP 0 12 
63 R-63 Nelayan 36 Nikah SD 4 14 
64 R-64 Nelayan 24 Belum Nikah SMP 0 3 
65 R-65 Nelayan 43 Nikah SD 4 21 
66 R-66 Nelayan 34 Nikah SMP 2 11 
67 R-67 Nelayan 57 Nikah SD 6 28 
68 R-68 Nelayan 29 Belum Nikah SMP 0 7 
69 R-69 Nelayan 30 Nikah SD 4 5 
70 R-70 Nelayan 53 Nikah SD 3 28 
71 R-71 Nelayan 31 Belum Nikah SD 0 11 
72 R-72 Nelayan 45 Nikah SD 3 18 
73 R-73 Nelayan 51 Nikah SMA 5 27 
74 R-74 Nelayan 35 Belum Nikah SMP 0 13 
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75 R-75 Nelayan 38 Nikah SMP 2 15 
76 R-76 Juragan 47 Nikah SMA 2 20 
77 R-77 Juragan 51 Nikah SD 3 20 
78 R-78 Juragan 48 Nikah SMP 2 19 
79 R-79 Juragan 57 Nikah SMP 4 28 
80 R-80 Juragan 50 Nikah SMA 5 20 
81 R-81 Juragan 38 Belum Nikah SMA 0 17 
82 R-82 Juragan 52 Nikah SMP 3 19 
83 R-83 Juragan 39 Nikah S1 2 15 
84 R-84 Juragan 40 Nikah SMA 4 20 
85 R-85 Juragan 39 Nikah SMA 5 16 
86 R-86 Juragan 38 Nikah SMA 2 10 
87 R-87 Juragan 51 Nikah SMP 3 25 
88 R-88 Juragan 38 Belum Nikah SMA 0 15 
89 R-89 Juragan 43 Nikah SMP 1 20 
90 R-90 Juragan 51 Nikah SMP 4 20 
91 R-91 Juragan 44 Nikah SMA 2 20 
92 R-92 Juragan 46 Nikah SMP 6 20 
93 R-93 Juragan 39 Nikah SMA 2 15 
94 R-94 Juragan 53 Nikah SD 4 29 
95 R-95 Juragan 54 Nikah SMP 5 20 
96 R-96 Juragan 52 Nikah SMA 3 20 
97 R-97 Juragan 59 Nikah SD 6 30 
98 R-98 Juragan 37 Belum Nikah SMA 0 10 
99 R-99 Juragan 50 Nikah SMA 4 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran  4 
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 Tabel 5 
Karateristik Profil kenelayanan Responden Nelayan Tangkap 

Di Kabupaten Demak 
 

No. Kode Pekerjaan  Umur Jenis Perahu PendapatanResp.  
1 R-01 Nelayan  42 Kecil 250.000 
2 R-02 Nelayan  28 Besar 400.000 
3 R-03 Nelayan 49 Besar 400.000
4 R-04 Nelayan  43 Besar 450.000 
5 R-05 Nelayan  32 Sedang 400.000 
6 R-06 Nelayan  37 Kecil 200.000 
7 R-07 Nelayan  55 Sedang 300.000 
8 R-08 Nelayan  33 Sedang 400.000 
9 R-09 Nelayan  24 Sedang 300.000 
10 R-10 Nelayan  34 Besar 400.000 
11 R-11 Nelayan  37 Besar 400.000 
12 R-12 Nelayan  57 Sedang 400.000 
13 R-13 Nelayan  38 Sedang 350.000 
14 R-14 Nelayan  42 Sedang 400.000 
15 R-15 Nelayan  39 Sedang 400.000 
16 R-16 Nelayan  56 Besar 400.000 
17 R-17 Nelayan  29 Besar 400.000 
18 R-18 Nelayan  48 Sedang 400.000 
19 R-19 Nelayan  48 Besar 450.000 
20 R-20 Nelayan  41 Sedang 400.000 
21 R-21 Nelayan  28 Sedang 400.000 
22 R-22 Nelayan  43 Besar 400.000 
23 R-23 Nelayan  23 Besar 450.000 
24 R-24 Nelayan  46 Besar 450.000 
25 R-25 Nelayan  31 Kecil 200.000 
26 R-26 Nelayan  43 Sedang 400.000 
27 R-27 Nelayan  47 Besar 400.000 
28 R-28 Nelayan  28 Besar 400.000 
29 R-29 Nelayan  42 Sedang 350.000 
30 R-30 Nelayan  34 Sedang 400.000 
31 R-31 Nelayan  23 Besar 450.000 
32 R-32 Nelayan  47 Besar 400.000 
33 R-33 Nelayan  38 Besar 400.000 
34 R-34 Nelayan  37 Besar 500.000 
35 R-35 Nelayan  31 Besar 400.000 
36 R-36 Nelayan  56 Besar 400.000 
37 R-37 Nelayan  29 Sedang 350.000 
38 R-38 Nelayan  43 Kecil 300.000 
39 R-39 Nelayan  26 Sedang 400.000 
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40 R-40 Nelayan  32 Besar 400.000 
41 R-41 Nelayan  31 Besar 400.000 
42 R-42 Nelayan  41 Besar 400.000 
43 R-43 Nelayan  35 Kecil 200.000 
44 R-44 Nelayan  55 Besar 400.000 
45 R-45 Nelayan  44 Besar 400.000 
46 R-46 Nelayan  37 Besar 400.000 
47 R-47 Nelayan  24 Sedang 400.000 
48 R-48 Nelayan  39 Besar 400.000 
49 R-49 Nelayan  45 Besar 400.000 
50 R-50 Nelayan  29 Besar 400.000 
51 R-51 Nelayan  30 Kecil 250.000 
52 R-52 Nelayan  33 Besar 400.000 
53 R-53 Nelayan  51 Kecil 300.000 
54 R-54 Nelayan  43 Sedang 400.000 
55 R-55 Nelayan  41 Kecil 250.000 
56 R-56 Nelayan  34 Kecil 200.000 
57 R-57 Nelayan  36 Sedang 400.000 
58 R-58 Nelayan  43 Besar 400.000 
59 R-59 Nelayan  29 Besar 400.000 
60 R-60 Nelayan  30 Besar 400.000 
61 R-61 Nelayan  49 Kecil 200.000 
62 R-62 Nelayan  33 Besar 400.000 
63 R-63 Nelayan  36 Sedang 400.000 
64 R-64 Nelayan  24 Sedang 350.000 
65 R-65 Nelayan  43 Kecil 250.000 
66 R-66 Nelayan  34 Besar 400.000 
67 R-67 Nelayan  57 Besar 400.000 
68 R-68 Nelayan  29 Besar 400.000 
69 R-69 Nelayan  30 Besar 450.000 
70 R-70 Nelayan  53 Kecil 200.000 
71 R-71 Nelayan  31 Sedang 350.000 
72 R-72 Nelayan  45 Sedang 400.000 
73 R-73 Nelayan  51 Kecil 200.000 
74 R-74 Nelayan  35 Besar 400.000 
75 R-75 Nelayan  38 Sedang 400.000 

Jumlah Pendapatan Nelayan 27.750.000 
75 

Rata-rata Pendapatan Nelayan Rp 
370.000,- 
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Lampiran  5 
 

Karateristik Profil kenelayanan Responden Nelayan Juragan 
Di Kabupaten Demak 

 
 

No. Kode Pekerjaan Umur Jenis 
Perahu Pendapatan 

1 R-76 Juragan 47 Besar 2.000.000 
2 R-77 Juragan 51 Sedang 1.500.000 
3 R-78 Juragan 48 Besar 2.500.000 
4 R-79 Juragan 57 Sedang 1.500.000 
5 R-80 Juragan 50 Besar 2.000.000 
6 R-81 Juragan 38 Besar 2.000.000 
7 R-82 Juragan 52 Sedang 1.000.000 
8 R-83 Juragan 39 Sedang 1.500.000 
9 R-84 Juragan 40 Besar 2.000.000 
10 R-85 Juragan 39 Sedang 2.000.000 
11 R-86 Juragan 38 Sedang 1.500.000 
12 R-87 Juragan 51 Sedang 1.500.000 
13 R-88 Juragan 38 Sedang 2.000.000 
14 R-89 Juragan 43 Besar 2.500.000 
15 R-90 Juragan 51 Besar 2.000.000 
16 R-91 Juragan 44 Sedang 1.500.000 
17 R-92 Juragan 46 Sedang 1.500.000 
18 R-93 Juragan 39 Sedang 2.000.000 
19 R-94 Juragan 53 Sedang 2.000.000 
20 R-95 Juragan 54 Besar 2.500.000 
21 R-96 Juragan 52 Besar 2.000.000 
22 R-97 Juragan 59 Besar 2.000.000 
23 R-98 Juragan 37 Besar 2.000.000 
24 R-99 Juragan 50 Besar 2.500.000 

Jumlah Pendapatan Juragan 
46.500.000 

24 
Rata-rata Pendapatan Juragan Rp 1.937.500,- 
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Lampiran 6 
Tabel 6 

            KENDALA NELAYAN DAN JURAGAN DI KABUPATEN DEMAK 
 

No Kode Kendala Internal Kendala Eksternal 
A B C D A B C 

1 R-01 √ √ √ √ √ √ √ 
2 R-02 √ √ - √ √ √ √ 
3 R-03 √ √ √ √ √ √ - 
4 R-04 √ - √ √ √ √ √ 
5 R-05 √ √ √ √ √ √ √ 
6 R-06 √ √ √ √ √ √ √ 
7 R-07 √ √ √ √ √ √ √ 
8 R-08 √ √ √ √ √ √ √ 
9 R-09 √ √ √ √ √ √ √ 

10 R-10 - √ √ √ √ √ √ 
11 R-11 √ √ √ √ √ √ √ 
12 R-12 √ √ √ √ √ √ √ 
13 R-13 √ √ √ √ √ √ √ 
14 R-14 √ √ √ √ √ √ √ 
15 R-15 √ √ √ √ √ √ √ 
16 R-16 √ √ √ √ √ √ √ 
17 R-17 √ - √ √ √ √ √ 
18 R-18 √ √ - √ √ √ - 
19 R-19 √ √ √ √ √ √ √ 
20 R-20 √ √ √ √ √ √ √ 
21 R-21 √ √ √ √ √ √ √ 
22 R-22 - √ √ √ √ √ - 
23 R-23 √ √ √ √ √ √ √ 
24 R-24 √ √ √ √ √ √ √ 
25 R-25 √ √ √ √ √ √ √ 
26 R-26 √ √ √ √ √ √ √ 
27 R-27 √ √ √ √ √ √ √ 
28 R-28 √ - √ √ √ √ √ 
29 R-29 √ √ √ √ √ √ √ 
30 R-30 √ √ √ √ √ √ √ 
31 R-31 √ √ - √ √ √ √ 
32 R-32 √ √ √ √ √ √ - 
33 R-33 √ √ √ √ √ √ √ 
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34 R-34 √ √ √ √ √ √ √ 
35 R-35 √ √ √ √ √ √ √ 
36 R-36 √ √ √ √ √ √ √ 
37 R-37 √ √ - √ √ √ - 
38 R-38 √ √ √ √ - √ √ 
39 R-39 √ √ √ √ √ - √ 
40 R-40 √ √ √ √ √ √ √ 
41 R-41 √ √ √ √ √ √ √ 
42 R-42 - √ √ √ √ √ √ 
43 R-43 √ √ √ √ √ √ √ 
44 R-44 √ √ √ √ √ √ √ 
45 R-45 √ √ √ √ √ √ - 
46 R-46 √ - √ √ √ √ √ 
47 R-47 √ √ √ √ √ √ √ 
48 R-48 √ √ √ √ √ √ - 
49 R-49 √ √ √ √ √ √ √ 
50 R-50 √ √ √ √ √ - √ 
51 R-51 √ √ - √ √ √ √ 
52 R-52 √ √ √ √ √ √ √ 
53 R-53 √ √ √ √ √ √ √ 
54 R-54 √ √ √ √ √ √ √ 
55 R-55 √ - √ √ √ √ √ 
56 R-56 - √ √ √ √ - √ 
57 R-57 √ √ √ √ √ √ √ 
58 R-58 √ √ √ √ √ √ √ 
59 R-59 √ - √ √ √ √ √ 
60 R-60 √ √ - √ √ √ √ 
61 R-61 √ √ √ √ √ √ √ 
62 R-62 √ √ √ √ √ √ √ 
63 R-63 √ √ - √ √ √ √ 
64 R-64 √ √ √ √ √ √ √ 
65 R-65 √ √ √ √ √ √ √ 
66 R-66 √ √ √ √ √ √ √ 
67 R-67 √ √ √ √ √ √ - 
68 R-68 √ √ √ √ √ √ √ 
69 R-69 √ √ √ √ √ √ √ 
70 R-70 √ √ √ √ √ √ √ 
71 R-71 √ √ - √ √ √ √ 
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72 R-72 √ √ √ √ √ √ √ 
73 R-73 √ √ √ √ √ √ √ 
74 R-74 √ √ √ √ √ √ - 
75 R-75 √ √ - √ √ √ √ 
76 R-76 √ √ √ √ √ √ √ 
77 R-77 √ √ √ √ √ √ √ 
78 R-78 √ - √ √ √ √ √ 
79 R-79 √ - √ √ √ √ √ 
80 R-80 √ √ √ - √ √ √ 
81 R-81 √ √ √ √ √ √ √ 
82 R-82 √ - √ - √ √ √ 
83 R-83 √ √ √ √ √ √ √ 
84 R-84 √ √ - √ √ √ √ 
85 R-85 √ √ √ - √ √ √ 
86 R-86 √ √ √ √ √ √ √ 
87 R-87 √ - √ √ √ √ √ 
88 R-88 √ √ - √ √ √ √ 
89 R-89 √ √ √ √ √ √ √ 
90 R-90 √ √ √ √ √ √ √ 
91 R-91 √ √ √ - √ √ √ 
92 R-92 √ - - √ √ √ √ 
93 R-93 √ √ √ - √ √ √ 
94 R-94 √ √ √ √ √ √ √ 
95 R-95 √ √ √ √ √ √ √ 
96 R-96 √ √ - √ √ √ √ 
97 R-97 - √ √ - √ - √ 
98 R-98 √ - √ √ √ √ √ 
99 R-99 √ √ √ - √ √ √ 

Jumlah 94 87 86 92 98 95 90 
Prosentase 93,06% 86,13% 85,14% 91,08% 97,02% 94,05% 89,10

% 
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KETERANGAN : 

1. Kendala Internal   

1) Harga bahan bakar yang cukup mahal 

2) Alat tangkap ikan yang masih sederhana 

3) Harga beli ikan di pasaran oleh para pedagang yang masih rendah 

4) Modal usaha yang dimiliki juragan masih relatif rendah sehingga untuk biaya 

pembelian kapal yang lebih besar belum dapat terealisasi. 

 

2. Kendala Eksternal  

4) Lokasi geografis di Kabupaten Demak kurang strategis dan kondisi jalan dan 

cuaca yang kurang memadai sehingga proses produksi berjalan lambat dan biaya 

transportasi meningkat. 

5) Terbatasnya sarana dan Prasarana untuk mendukung proses produksi didalam 

pengelolaan pembangunan perikanan di Kabupaten Demak. 

6) Menurunnya daya dukung lingkungan 
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Lampiran 7 
 

STRATEGI PENGEMBANGAN SEKTOR PERIKANAN TANGKAP 
DI KABUPATEN DEMAK 

 

Instrumen : Kuesioner 
Tentukan rating dari masing-masing faktor internal ( kekuatan dan kelemahan ) 
dan faktor eksternal ( peluang dan ancaman ) berikut dengan menggunakan tanda 
( x) pada pilihan Bapak / Ibu yang dianggap paling sesuai. 
 
Pilihan rating ( untuk kekuatan dan peluang) pada isian berikut terdiri dari : 
Rating 4 : Sangat Tinggi 
Rating 3 : Tinggi 
Rating 2 : Rendah 
Rating 1 : Sangat Rendah 
 
Pilihan rating ( untuk kelemahan dan ancaman ) pada isian berikut terdiri dari : 
Rating 1 : Sangat Tinggi 
Rating 2 : Tinggi 
Rating 3 : Rendah 
Rating 4 : Sangat Rendah  
 
A. IDENTITAS RESPONDEN 
Nomor responden    :  
Nama    :        
Alamat     :      
Usia      :      
Jabatan      : 
  

 

B. STRATEGI DALAM MENINGKATKAN SEKTOR PERIKANAN  TANGKAP 
DI KABUPATEN DEMAK 

 

No 
Faktor Internal Rangking 

4 
Rangking 

3 
Rangking 

2 
Rangking 

1 Kekuatan 

1 Potensi sumberdaya ikan laut 
     

2 Tempat pendaratan perikana 
     

3 Ketersediaann tenaga kerja 
perikanan     

4 Koordinasi antar instansi terkait     
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 Kelemahan     

5 Modal usaha nelayan 
     

6 Sarana dan prasarana 
     

7 SDM aparat dan nelayan 
     

8 Penguasaan teknologi dan 
informasi     

No 
Faktor Eksternal Rangking 

4 
Rangking 

3 
Rangking 

2 
Rangking 

1 Peluang 

9 Permintaan ikan  
    

10 Kebijakan pemerintah pusat     

11 Menarik investasi     

12 Kredit usaha perikanan     

 Ancaman     

13 Tingginya harga BBM 
     

14 Penggunaan bahan pengawet non 
pangan pada produk perikanan.     

15 Sistem ijon dikalangan nelayan     

16 Konflik antar nelayan     
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Tabel 1 
TABEL ANALISIS SWOT 

Faktor Internal 

No Kode Kekuatan Kelemahan Jum
lah 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 R-01 3 4 3 3 3 3 2 4 27 
2 R-02 4 3 3 3 2 3 2 4 26 
3 R-03 3 3 3 3 2 3 2 4 25 
4 R-04 4 3 3 3 2 2 2 4 25 
5 R-05 4 3 3 2 4 2 2 3 24 
6 R-06 3 3 3 2 3 2 2 3 22 
7 R-07 3 2 2 2 3 2 2 3 20 
8 R-08 4 3 2 3 3 2 2 3 23 
9 R-09 4 3 3 2 3 2 2 3 23 
10 R-10 3 3 4 4 3 2 4 3 25 
11 R-11 4 2 4 4 3 2 3 4 27 
12 R-12 3 3 2 3 3 2 3 3 22 
13 R-13 3 2 2 2 3 3 3 4 23 
14 R-14 4 3 3 3 3 3 3 4 27 
15 R-15 3 4 3 3 3 4 4 4 28 
16 R-16 4 3 3 3 3 4 4 4 28 
17 R-17 3 3 3 2 3 4 4 3 24 
18 R-18 4 3 3 2 3 3 4 3 24 
19 R-19 3 4 2 3 3 3 4 3 24 
20 R-20 3 3 3 4 3 4 4 3 26 
21 R-21 3 3 3 2 3 2 3 3 22 
22 R-22 3 3 3 2 3 2 3 3 22 
23 R-23 3 2 2 3 2 2 3 2 18 
24 R-24 3 2 3 3 2 2 3 3 21 
25 R-25 3 3 3 3 2 2 3 3 22 
26 R-26 4 3 3 3 2 2 3 4 25 
27 R-27 3 3 3 3 2 2 4 4 24 
28 R-28 3 3 3 3 2 2 4 4 24 
29 R-29 4 4 3 3 4 3 4 3 27 
30 R-30 4 3 3 3 4 3 3 3 26 
31 R-31 3 3 2 2 4 3 2 3 23 
32 R-32 4 3 2 2 4 2 3 3 23 
33 R-33 3 3 3 2 3 2 2 3 22 
34 R-34 3 3 4 3 3 2 4 3 24 
35 R-35 4 2 4 2 3 2 2 3 23 
36 R-36 3 3 2 4 3 2 2 3 23 
37 R-37 3 3 2 4 4 3 3 4 27 
38 R-38 3 3 3 3 4 3 3 4 27
39 R-39 4 2 3 2 4 3 2 4 26 
40 R-40 3 3 3 3 4 3 2 4 27 
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41 R-41 3 2 3 3 4 3 2 3 24 
42 R-42 4 3 3 3 4 2 2 3 25 
43 R-43 3 4 2 2 3 2 2 3 22 
44 R-44 4 3 2 2 3 2 2 3 22 
45 R-45 3 3 3 3 3 2 2 3 23 
46 R-46 3 3 3 4 3 2 2 3 24 
47 R-47 3 4 3 3 3 3 2 4 27 
48 R-48 4 3 3 3 2 3 4 3 24 
49 R-49 3 3 3 3 2 3 3 4 25 
50 R-50 3 3 3 3 2 2 3 4 24 
51 R-51 3 3 3 3 2 2 3 4 24 
52 R-52 3 2 3 2 2 2 3 4 22 
53 R-53 3 2 3 2 2 2 4 3 20 
54 R-54 3 2 2 2 3 2 4 3 20 
55 R-55 3 3 2 3 3 2 4 3 22 
56 R-56 3 3 3 2 3 2 4 3 22 
57 R-57 3 2 4 4 3 2 4 3 24 
58 R-58 3 4 4 4 4 2 4 3 27 
59 R-59 3 3 2 3 3 3 3 2 21 
60 R-60 4 3 2 2 3 3 3 3 23 
61 R-61 3 3 3 3 3 4 3 3 25 
62 R-62 3 3 3 3 3 4 3 4 27 
63 R-63 3 3 3 3 2 4 3 4 26 
64 R-64 3 2 3 2 2 3 3 4 23 
65 R-65 4 3 3 2 2 3 4 3 23 
66 R-66 4 3 2 3 4 4 4 3 26 
67 R-67 3 3 2 4 3 2 4 3 23 
68 R-68 3 2 2 2 3 2 3 3 20 
69 R-69 4 3 3 2 3 2 2 3 23 
70 R-70 3 2 2 2 3 2 3 3 20 
71 R-71 3 3 3 3 3 2 2 3 23 
72 R-72 3 4 3 3 3 2 4 3 24 
73 R-73 3 3 3 3 3 2 2 3 23 
74 R-74 3 3 2 3 3 2 2 3 22 
75 R-75 3 3 2 3 3 3 3 3 23 
76 R-76 3 4 3 3 3 3 3 3 25 
77 R-77 3 3 3 2 3 3 3 2 21 
78 R-78 4 3 3 3 3 2 4 3 24 
79 R-79 3 3 3 3 3 2 4 3 23 
80 R-80 3 2 3 3 3 2 4 4 24 
81 R-81 3 2 3 3 3 3 3 4 25 
82 R-82 3 2 2 2 3 4 2 4 24 
83 R-83 4 3 2 2 3 2 3 3 22
84 R-84 3 3 3 2 2 2 2 3 21 



110 
 

 

85 R-85 3 2 4 3 2 2 4 2 20 
86 R-86 3 4 4 2 2 2 2 2 21 
87 R-87 4 3 2 4 2 2 2 2 21 
88 R-88 3 3 2 4 3 2 3 3 23 
89 R-89 3 3 3 3 3 2 3 3 23 
90 R-90 3 3 3 2 3 2 3 3 22 
91 R-91 4 3 3 3 3 3 2 3 25 
92 R-92 4 3 3 3 3 3 2 3 25 
93 R-93 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
94 R-94 4 2 2 2 3 2 3 3 21 
95 R-95 3 2 2 2 3 2 3 2 18 
96 R-96 4 2 2 3 3 2 3 2 20 
97 R-97 3 3 2 4 3 2 4 2 21 
98 R-98 3 3 2 3 2 2 4 2 19 
99 R-99 3 3 2 2 2 2 3 2 18 

  
326 285 208 274 286 245 293 313 2315

:99 

Freku
ensi 

4 31 10 8 12 11 9 28 26  
3 68 67 59 53 64 29 39 62  
2 0 22 32 34 24 61 32 11  
1 0 0 0 0 0 0 0 0  

Mean 2,29 2,87 2,75 2,76 2,88 2,47 2,96 3,16  
Rating 3 3 3 3 3 2 3 3  
Bobot 0,140 0,123 0,098 0,118 0,123 0,118 0,136 0,144 1 

Bobot x Rating 0,42 0,37 0,29 0,35 0,37 0,23 0,41 0,43 2,87 
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Tabel 2 
TABEL ANALISIS SWOT 

        Faktor Eksternal 

No Kode 
Peluang Ancaman Ju

mla
h 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 R-01 4 4 3 3 2 3 3 3 25 
2 R-02 4 4 3 3 2 3 2 3 24 
3 R-03 4 3 2 3 2 3 2 3 22 
4 R-04 4 2 2 3 2 3 2 3 21 
5 R-05 3 3 2 3 2 3 2 2 20 
6 R-06 3 3 2 2 2 3 2 3 20 
7 R-07 3 3 2 2 2 3 2 3 20 
8 R-08 3 2 2 2 2 3 2 3 19 
9 R-09 3 2 2 2 2 3 2 4 20 
10 R-10 4 3 3 3 2 2 1 4 22 
11 R-11 3 3 3 3 1 3 1 4 21 
12 R-12 4 3 2 2 1 4 1 3 20 
13 R-13 3 3 2 2 1 4 1 3 19 
14 R-14 4 3 2 3 1 4 2 3 22 
15 R-15 3 2 2 2 1 4 2 3 19 
16 R-16 4 2 4 3 2 2 2 2 21 
17 R-17 3 2 2 2 2 4 2 2 19 
18 R-18 3 2 3 3 3 3 2 2 21 
19 R-19 3 3 2 2 3 4 2 2 21 
20 R-20 3 3 2 2 2 4 1 2 19
21 R-21 3 3 2 2 3 4 2 2 21 
22 R-22 4 3 2 2 2 4 1 2 20 
23 R-23 4 3 2 3 3 3 1 3 22 
24 R-24 4 3 2 3 3 3 1 3 22 
25 R-25 4 3 2 3 3 3 2 3 23 
26 R-26 3 3 3 3 2 3 2 3 22 
27 R-27 3 2 3 4 2 3 2 3 22 
28 R-28 3 3 3 4 2 3 2 3 23 
29 R-29 3 2 3 4 2 3 3 3 23 
30 R-30 3 3 2 3 2 2 3 3 21 
31 R-31 3 3 2 2 1 2 3 3 19 
32 R-32 3 2 2 4 1 3 3 3 21 
33 R-33 3 2 2 3 1 3 1 3 18 
34 R-34 3 2 2 2 1 3 1 3 17 
35 R-35 3 2 3 3 2 3 1 2 19 
36 R-36 4 2 3 2 2 3 2 2 20 
37 R-37 4 3 3 2 2 3 2 4 23 
38 R-38 4 3 4 2 2 3 3 3 24 
39 R-39 3 3 2 2 2 4 2 3 21 



112 
 

 

40 R-40 4 4 2 2 2 3 3 4 24 
41 R-41 3 4 2 2 2 3 2 3 21 
42 R-42 4 3 3 2 2 3 1 3 21 
43 R-43 3 3 3 3 2 3 2 3 22 
44 R-44 4 3 3 3 2 3 3 3 24 
45 R-45 4 2 3 3 1 3 1 4 21 
46 R-46 4 3 3 3 1 3 3 2 22 
47 R-47 4 2 3 3 1 3 3 4 23 
48 R-48 4 4 3 3 1 3 3 3 24 
49 R-49 3 3 3 3 1 2 2 3 20 
50 R-50 3 3 3 3 2 3 1 3 21 
51 R-51 3 3 2 3 2 4 1 3 21 
52 R-52 3 3 2 2 3 4 1 2 20 
53 R-53 3 3 2 2 3 4 1 3 21 
54 R-54 3 3 2 2 2 4 2 3 21 
55 R-55 3 3 2 2 3 2 2 3 20 
56 R-56 3 3 4 2 2 4 3 4 25 
57 R-57 3 3 3 2 3 3 2 4 23 
58 R-58 4 2 2 2 3 4 2 4 23 
59 R-59 4 2 4 2 3 4 2 3 24 
60 R-60 4 2 4 2 2 4 2 3 23 
61 R-61 3 2 4 3 2 4 2 3 23 
62 R-62 4 4 4 3 2 3 2 3 25 
63 R-63 3 2 3 3 2 3 2 2 20 
64 R-64 2 2 3 3 2 3 2 2 19 
65 R-65 3 2 3 4 2 3 1 2 20 
66 R-66 2 2 3 3 2 3 1 2 18 
67 R-67 2 2 2 3 2 3 1 2 17 
68 R-68 3 3 2 3 2 3 1 2 19 
69 R-69 2 3 2 3 2 2 2 2 18 
70 R-70 3 3 2 2 2 2 2 3 19 
71 R-71 3 3 2 3 2 3 2 3 21 
72 R-72 3 3 2 3 2 3 2 3 21 
73 R-73 3 2 2 3 2 3 2 3 20 
74 R-74 3 4 2 3 2 3 2 3 22 
75 R-75 3 4 3 2 2 3 1 3 21 
76 R-76 3 3 3 2 2 3 2 3 21 
77 R-77 4 2 3 2 1 4 1 3 20 
78 R-78 4 3 3 2 1 3 1 3 20 
79 R-79 4 2 3 2 1 3 1 3 19 
80 R-80 3 2 4 2 1 3 2 3 20 
81 R-81 3 3 4 2 1 3 2 3 21 
82 R-82 3 3 4 3 2 3 2 2 22
83 R-83 3 3 4 2 2 3 2 2 21 
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84 R-84 3 3 4 3 3 3 3 4 26 
85 R-85 3 3 4 3 3 2 3 3 24 
86 R-86 3 2 3 3 2 2 3 3 21 
87 R-87 4 2 3 3 3 3 3 4 25 
88 R-88 4 2 3 3 2 3 1 3 21 
89 R-89 3 2 2 3 3 3 1 3 20 
90 R-90 4 3 2 3 3 3 1 3 22 
91 R-91 3 2 2 2 3 3 2 3 20 
92 R-92 3 2 2 2 2 3 2 4 20 
93 R-93 3 2 2 2 2 3 3 2 19 
94 R-94 3 3 2 2 2 3 2 4 21 
95 R-95 4 3 2 2 2 3 3 4 23 
96 R-96 4 3 2 3 2 3 2 2 21 
97 R-97 4 3 3 3 3 4 1 3 24 
98 R-98 3 3 3 3 2 4 2 3 23 
99 R-99 4 3 2 2 2 3 3 3 22 

 

329 269 260 257 198 309 188 289 209
9:9
9

Frek
uensi 

4 35 8 13 5 0 22 0 15  
3 60 55 36 49 19 67 17 61  
2 4 36 50 45 61 10 53 23  
1 0 0 0 0 19 0 29 0  

Mean 3,32 2,71 2,62 2,59 2,00 3,12 1,89 2,91  
Rating 3 3 2 3 2 3 2 3  
Bobot 0,157 0,128 0,124 0,122 0,094 0,147 0,090 0,138 1 

Bobot x 
Rating 

0,47 0,38 0,25 0,37 0,19 0,44 0,18 0,41 2,69
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Lampiran 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       
 
 
 
 
 
 
 Penjualan hasil tangkapan nelayan 

 
 
                  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
   
  Para nelayan setelah menurunkan hasil tangkapan. 
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  Perahu yang digunakan untuk mencari ikan 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wawancara  dengan salah satu nelayan. 

 
 

 

 

 


