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Abstract 

Fishery is one of the natural resources that have contributed to the 
fisheries sub-sector activity in the city of Bitung. Most of economic 
activity of Bitung city society oriented in marine fisheries sub-sector. 
A variety of fishing effort and fish utilization of Bitung City, enhance 
economic growth through economic activity in aggregate, especially 
for commodities such as fish seed Skipjack (Katsuwonus pelamis), 
Tuna (Thunus spp) and Scads Fish (Decapterus sp). Some fishery 
commodity -based activities ranging from the use of commodities as 
industrial raw materials to processing into finished products. 
Activities in the fisheries sector and industry became the largest 
contributor to the economy of Bitung City, as well as being the 
largest absorber of labor, not only for residents of Bitung City, but 
also the surrounding areas. Thus the direction of pohcy -based 
development of fisheries resources in Bitung City needs to be 
examined in order to streamline and optimize the utilization and 
management of fisheries resources. 

Kata Kund: Sumber Daya Perikanan, Bitung, Pembangunan Daerah 

Pendahuluan 

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi sumber daya 
perikanan dan kelautan yang besar. Hal ini didukung dengan wilayah 

perairan Indonesia yang mencakup 2/3 luas wilayah keseluruhan Indonesia 

atau kurang lebih 60% luas wilayah Indonesia. Dengan kata lain, wilayah 

perairan Indonesia lebih luas daripada wilayah daratannya. Wilayah 

perairan laut Indonesia terdiri dari laut pesisir, laut lepas, teluk dan selat. 

Kekayaan SDA perairan laut Indonesia didukung oleh SDA yang 

bemilai tinggi seperti terumbu karang, mangrove, hutan bakau, estuaria, 

ikan, padang lamun, mineral, minyak bumi, dan lainnya. Indonesia 

memiliki perairan teritorial seluas 3,1 juta km2, dan perairan ZEE seluas 2,7 
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juta km2 dan garis pantai sepanjang 81.000 km. Potensi lestari ikan laut 

(maximum sustainable yield) Indonesia yang bisa ditangkap mencapai 6,1 

juta ton per tahun (Nikijuluw, 2002). Laut Indonesia memiliki sekitar 354 

jenis karang, dengan 14.000 jenis terumbu karang di 243 lokasi yang 

tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Selain itu, sekitar 12 jenis lamun 

dan 38 jenis mangrove hidup di wilayah pesisir Indonesia (Durand, 2010). 

Namun demikian, dilihat dari tingkat eksploitasi Wilayah 

Pangelolaan Perikanan (WPP) Republik Indonesia untuk penangkapan 

ikan (Tabel 1), ada wilayah-wilayah tertentu yang sumber dayanya 

berpotensi untuk dimanfaatkan antara lain Laut Sulawesi (WPP-716), 

Teluk Tomini-Laut Seram (WPP-715), Laut Banda (WPP-714) dan 

Samudera Pasifik (WPP-717). Namun, beberapa jenis ikan tertentu di 

wilayah perairan tersebut sudah berstatus overexploited. Tentunya hal ini 

perlu menjadi fokus perhatian berbagai pihak yang terlibat dalam 

pengelolaan sumberdaya ikan untuk kepentingan kelanjutannya. 

UU Nomor 31 tahun 2004 mendefinisikan Perikanan 

sebagaikegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan 

sumber daya ikan1 dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari pra 

produksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang 

dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan. Dengan demikian, aktivitas 

sektor perikanan berpotensi menciptakan kesempatan ekonomi yang luas 

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesempatan yang 
luas itu dapat berupa aktivitas penangkapan ikan, pasca-panen {post- 

harvest) (seperti pengolahan ikan; fish processing), aktivitas ekonomi yang 

langsung mendukung produksi perikanan, pengolahan komoditi perikanan, 

pembangunan kapal penangkap ikan (fishing vessel construction) serta 

aktivitas lain terkait. 

1 Walaupun ikan secara spesifik adalah finflsh, yakni organisme laut yang bersirip dan 
bersisik sepanjang tubuhnya1, tetapi sumber daya ikan adalah keseluruhan sumber daya laut 
yang terdiri dari beragam organisme laut (Nikijuluw, 2002). Jadi, ikan mencakup pula 
binatang berkulit keras (crustacean) seperti udang dan kepiting, moluska seperti cumi dan 
gurita, binatang air lain seperti penyu dan paus, rumput laut, serta padang lamun. 
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Tabel 1. Status tingkat eksploitasi SDI di wilayah perairan RI 

WPP- WPP- 572 573 

11 
19 

Sumber Gambar: Menteri Kelautan dan Perikanan RI (2012) 

Keterangan: O (Over Exploited), F (Fully Exploited), M (Moderate) 
M-F (Moderate-Fully Exploited) 

Sumberdaya perikanan merupakan salah satu sumber daya alam 

terbarukan serta berkontribusi penting terhadap pembangunan ekonomi. 

Di beberapa negara berkembang di Asia seperti Vietnam, Bangladesh, 

Filipina, dan Indonesia, sektor perikanan secara agregat menunjang GDP 

(Agriculture & Rural Development Departement Sustainable Development 

Network, 2010). Dalam konteks pembangunan Indonesiasebagai negara 

kepulauan yang kaya sumberdaya perikanan pantai maupun perikanan 
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samudra, sektor perikanan dapat memberikan sumbangan signifikan pada 

pembangunan ekonomi. 

Bitung merupakan salah satu Kota di Provinsi Sulawesi Utara yang 

memiliki jalur strategik dalam pemanfaatan sumber daya perikanan di 

wilayah perairan sebagaimana tampak pada Tabel 1. Sebagai kota bahari, 

aktivitas perekonomian kota Bitung banyak dipengaruhi oleh kegiatan 

yang berhubungan dengan wilayah laut dan pesisir pantai. Adanya 

pelabuhan Internasional Bitung berpeluang besar menjadi pintu gerbang 

Indonesia untuk kawasan Asia Pasifik (Renstra Bappeda Bitung, 2013). 

Terkait ini pula, sub sektor perikanan dan industri pengolahan perikanan 

m rajadi basis di kota ini dan menunjang aktivitas pembangunan dalam 

subsektor perikanan di Provinsi Sulawesi Utara. 

Dilihat dari kondisi geografi Kota Bitung, sumber daya perikanan 

danat memberikan kontribusi besar terhadap aktivitas pembangunan 

ekonomi daerah. Berkaitan dengan itu, tulisan ini bertujuan menganalisis 

peranan sumber daya perikanan dalam pembangunan daerah Kota Bitung. 

Penulis mendahului dengan memberikan gambaran konsep sumber daya 

perikanan dan peranannya dalam pembangunan negara. Bagian 

keduamembahas mengenai pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya 

perikanan di Kota Bitung. Bagian ketiga tentang kontribusi sektor 

perikanan dalam pembangunan daerah Kota Bitung. Bagian terakhir dari 

tulisan ini merupakan paparan penulis beserta beberapa rekomendasi arah 

kebijakan pembangunan berbasis sumber daya perikanan di Kota Bitung. 

Tabel 2. Perkembangan Produksi Perikanan di Kota Bitung 
  Tahun 2006-2011 (Ton)  
 Tahun Perikanan Darat Perikanan Laut  
 2006 ~ 58,8 132706,90  
 2007 ^ 56  135.272,10  

^ 2008  72,6      142.362,40  
200 9  76,2 " 145.053,20  
2010 135'7 146.940,40 

147.069,80 
Sumber: Bitung Dalam Angka 2012 (Bappeda Kota Bitung 2012) 

Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Kota Bitung 

Sumber daya perikanan utama di kota Bitung adalah perikanan 

laut. Produksi total tahun 2011 sebesar 147.069 ton sementara produksi 

perikanan air tawar sebesar 114 ton (Tabel 2). Dilihat dari besarnya 
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peningkatan produksi, dalam periode tahun 2006 sampai 2011, terjadi 

peningkatan produksi perikanan laut sebesar 15234 ton atau 10.35%; dan 

peningkatan produksi perikanan darat sebesar 55.2 ton atau 48.4%. Dari 

segi nilai produksi perikanan laut Kota Bitung, nilai produksi perikanan 

pada tahun 2010 mencapai 1.214,96 milyar rupiah dan melonjak menjadi 

1.691,61 milyar rupiah pada tahun 2011 (Tabel 3) atau mengal.imi 

peningkatan nilai produksi perikanan laut sebesar 28.15%. 

Tabel 3. Nilai Produksi Perikanan Laut Tahun 2000-2011 

Tahun 

405.712.910 

463.935.380 

860.683.467 

546.423.468 

681.091.313 

701.517.870 

494.184.851 

837.887.798 

845.110.815 

Binatang 
Berkulit 

Keras 
(Crustacean^ 

Binatang 
Berkulit 
Lunak 

(MoIIust) 

Binatang 
Air Lainnya 
(Otherfelly 

FisRj 

Jumlah (Rp) 

1.741.860 1.108.815 408.563.585 

3.297.180 651.620 467.884.180 

2.179.180 1.310.090 864.172.737 

1.888.780 

1.682.310 

1.605.050 

2.127.215 

2.800.320 

2.635.820 

2.861.910 

3.771.720 

3.774.580 

1.749.950 

1.811.815 

1.924.290 

5.140 

550.321.848 

685.723.608 

706.107.470 

843.341.828 

850.490.445 

2009 929.123.250 1.711.500 2.119.480 7.600 932.961.830 

2010 1.209.886.829,18 1.943.940 3.105.450 

2011 1.685.460.570,00 2.792.840 3.325.850 32.000 1.691.611.260 ' 
Sumber: Bitung Dalam Angka 2012 (Bappeda Kota Bitung 2012) 

Laut di sekitar kota Bitung merupakan areal yang strategis karena 

berada di lintas jalur Samudera Pasifik, Selat Makasar, dan Teluk Tomini 

(Tabel 1), sehingga Bitung memiliki potensi produksi perikanan yang 

melimpah yang dihasilkan oleh wilayah perikanan tersebut. Keberadaan 

laut tersebut menggerakkan sendi-sendi perekonomian kota Bitung secara 

signifikan, termasuk aktivitas industri. Di kota Bitung, aktivitas industri 

didominasi oleh industri perikanan baik skala kecil maupun skala besar, 

dengan bah an baku komoditas perikanan. 

Dengan adanya legahsasi otonomi daerah yang dituangkan dalam 

UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan dilengkapi dengan 

Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah 
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dan Kewenangan Provinsi menguatkan peranan daerah dalam aktivitas 

pembangunan termasuk pengelolaan sumber daya alam yang ada dengan 

adanya otonomi daerah. Secara teknis, perairan yang dimiliki oleh masing- 

masing daerah ditetapkan dalam pasal 3 UU No 22 tahun 1999 yaitu 12 mil 

diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan 

kepulauan. Pasal 10 juga menambahkan bahwa daerah berwenang 

mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya, antara lain: 

eksplorasi, eskploitasi, konservasi, pengelolaan kekayaan laut dan lain 

lamsejauh sepertiga batas laut daerah Provinsi. Hal ini menjadi salah satu 

keuntungan bagi daerah-daerah yang memiliki perairan yang luas termasuk 

kota Bitung, karena aktivitas perikanan berkontribusi secara signifikan 

terhadap roda perekonomian daerah. Seperti yang dijelaskan oleh Tarigan 

(2005), sektor yang memiliki keunggulan diharapkan dapat mendorong 

perkembangan dari sektor lain. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa sub- 

sektor perikanan dapat menjadi leading sector bagi perekonomian kota 

Bitung. 

Komoditas perikanan unggulan dari hasil perikanan tangkap di 

Kota Bitung yang merupakan komoditas unggulan di Sulawesi Utara antara 

lain Ikan Cakalang {Katsuwonus pelamis), Tuna {Thunus spp) dan Ikan 

Layang {Decapterus sp). Produksi ikan cakalang tahun 2011 sebanyak 

47.288,9 ton dengan nilai produksi 591,11 milyar rupiah. Hasil tangkapan 

ikan tuna2' sebanyak 2.830.945 ton dan ikan layang3' sebanyak 30.971,4 ton 

dengan nilai produksi 309, 7 milyar rupiah. 

Berbagai industri mulai dari skala kecil hingga besar berpacu 

memanfaatkan komoditas perikanan laut baik perikanan tangkap maupun 

budidaya. Hal ini terlihat dari banyaknya data UMKM tahun 20134' dan 

IKM tahun 20125'. Dari 58 UMKM skala menengah 26 usaha bergerak pada 

sub sektor perikanan laut. Data IKM tahun 2012 menunjukkan adanya 24 

IKM dengan nilai investasi di atas 1 milyar rupiah bergerak dalam industri 

Pengolahan Ikan. Aktivitas pemanfaatan komoditas perikanan mulai dari 

penggunaan komoditas sebagai bahan baku industri sampai dengan 

pengolahan menjadi produk jadi. Pemanfaatan tersebut antara lain: 

pembekuan, pengalengan, pengasapan dan pengolahan menjadi produk jadi 

(abon ikan) dan ekspor ikan mentah (lihat Tabel 4). Berbagai aktivitas 

2 Tahun 2010 
3 Tahun 2011 (Bitung dalam angka tahun 2012) 
4 Data Keragaan UMKM Tahun 2013 (Dinas Koperasi dan UKM Kot Bitung) 
5 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara 
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tersebut memerlukan nilai investasi kurang lebih 199.684.694 rupiah, dan 

menyerap sekitar 7048 tenaga kerja6. 

Tabel 4. Data Industri Pengolahan Ikan di Kota Bitung Tahun 2012 
berdasarkan Nilai Investasi 

Klasifikasi Nilai Investasi 

1 Milyar - 5 Milyar rupiah terdapat 16 
Perusahaan dengan jenis produksi 
Pembekuan Ikan, Pengasapan Ikan, 
Pengalengan Ikan dan Pengolahan Ikan. 

5 Milyar - 10 Milyar rupiah terdapat 5 
Perusahaan dengan jenis produksi 
Pembekuan Ikan, Pengawetann Ikan, 
dan Pengalengan Ikan 
>10 Milyar rupiah terdapat 5 Perusahaan 
dengan jenis produksi Pengalengan Ikan 

Jumlah 

Tenaga 
Kerja 

(Orang) 

Total 
Investasi 
(Milyar 
Rupiah) 
40.626.868 

29.947.186 

129.110.640 

Kapasitas 
Produksi 

(Ton) 

1.991.550 

21.000 

61.400 

7048 199.684.694 2.073.950 
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2013 

Permintaan ekspor komoditas perikanan di kota Bitung maupun di 

Sulut masih cukup tinggi dan berbagai usaha penangkapan dan produksi 

semakin ditingkatkan guna memenuhi pangsa pasar terlebih permintaan 

ekspor. Industri pengalengan ikan (ikan kaleng dan ikan beku) dan industri 

pengolahan ikan (snack ikan, abon, dan lain-lain) menggunakan kapal 

penangkap ikan dengan kapasitas lebih dari 30 GT serta fasilitas 

pengolahan makanan yakni pabrik dengan mesin pengolahan yang modern 

(Sarundajang, 2011). Negara-negara yang menjadi target ekspor antara lain 

Jepang, Taiwan, Singapura, Filipina, AS, dan Eropa. 

Sebagai Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), Bitung memiliki 

potensi pengembangan perikanan karena didukung banyaknya perusahan 

penangkapan ikan dengan berbagai alat tangkap serta industri pengolahan 

hasil perikanan laut. Di Bitung terdapat kurang lebih 45 Unit Pengolahan 

Ikan (UPI) dan 3 kelompok pengolah hasil perikanan tradisional (Zulham, 

2011). Dari hasil tangkapan, 60 % digunakan sebagai bahan baku industri 

pengolahan di luar kota Bitung, sedangkan sisanya dimanfaatkan untuk 

' Data IKM tahun 2012 skala menengah dan besar (Disperindag SULUT) 
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keperluan industri pengolahan dan konsumsi lokal. Pengolahan secara 

tradisional antara lain ikan asap (ikan fufu), sedangkan pengolahan lain 

diolah dengan menggunakan teknologi modern oleh industri-industri 

setempat seperti industri pengalengan ikan, industri ikan kayu (arabushi), 
pembekuan ikan, loin beku, cube, steak, nakaochi, dan saku. 

Jumlah produksi jenis ikan yang tertangkap dan didaratkan di PPS 

Bitung berdasarkan alat tangkap pukat pancing (purse seine) dan pancing 

(pole and line) pada tahun 2009-2010 mengalami peningkatan (Witomo 

dan Wardono, 2012). Tahun 2009 basil tangkapannya sebesar 15.581.815 

ten lalu meningkat menjadi 17.704.891 ton pada tahun 2010. Beberapa 

jenis ikan yang mengalami peningkatan besar yakni Ikan layang 

(Decapterus spp), ikan cakalang (Katsuwonus pelamis) dan ikan tuna 

(Thunnus spp). 

Proses penangkapan ikan yang didaratkan di PPS umumnya 
menggunakan kapal tangkap yang dilengkapi dengan alat tangkap. 

Penangkapan ikan menggunakan alat tangkap harus disesuaikan dengan 

jenis ikannya karena hal ini akan mempengaruhi nilai jual ikan tersebut 

(Tabel 5). 

Tabel 5. Armada Penangkapan dan Jenis Alat Tangkap Tahun 2010 

Kapal Penangkap dan Pengangkut 
Alat tangkap 

Pancing Tuna 
Soma Pajeko 
Bagan Aptmg 
Sero 

< 5 GT 
114 

1 
1 
1 
1 

5-10 GT 
48 
114 

10-30 GT > 30 GT 

Kapal lampu 
Rawai tuna 
Pancing ulur 
Huhate 
Jaring insang hanyut 

Pukat cincin pelagis kecil (PK) 
Pukat cincin pelagis besar (PB) 

13 Pancing rawai dasar 
14 Pancing cumi  
15 Pukat ikan 

16 Payang  
Jumlah 118 

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan Kota Bitung (2011) 

40 237 
103 
83 
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Sumber daya perikanan yang begitu besar di kota Bitung seperti 

yang sudah dipaparkan melalui data di atas tentunya hams dikelola dengan 

baik demi mempertahankan kuantitas dan kualitasnya. Adanya otonomi 

daerah di Sulawesi Utara menghadirkan peranan besar pemerintah daerah 

untuk mengawasi dan mengarahkan kebijakan-kebijakannya terhadap 

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya tersebut. Otonomi daerah yang 

ada dapat berkontribusi bagi pemerintah daerah untuk mengeksplor 

potensi daerah secara optimal demi membiayai kegiatan pembangunan 

daerahnya. 

Untuk mendukung implementasi peran pemerintah dalam 

pemanfaatan sumber daya perikanan, maka sejumlah peraturan pemerintah 

telah diadakan, yakni: (1) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan 

Nomor 02/Men/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan 

Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah 
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, (2) Peraturan Menteri 

Kelautan Dan Perikanan Nomor 30/Men/2012 Tentang Usaha Perikanan 

Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. 

Atas dasar kedua peraturan tersebut, Pemerintah kota Bitung 

mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan 

Penanaman Modal Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2013 Tentang 

Penetapan Standar Pelayanan Surat Izin Usaha Perikanan. 

Beberapa upaya lain dalam pengelolaan sumber daya ikan laut di 

kota Bitung antara lain pengadaan fasilitas penunjang untuk aktivitas 

industri perikanan dan penangkapan ikan. Fasilitas penunjang yang 

dimaksud antara lain galangan kapal, bengkel kapal, tempat pelelangan 

ikan (TPI), pelabuhan perikanan, pabrik es, balai pengujian hasil perikanan 

dan stasiun karantina ikan (Lumi, dkk., 2013). Demikian pula, dalam upaya 

distribusi hasil tangkapan, pemerintah kota, telah bekerja sama dengan 

masyarakat dan industri untuk menciptakan iklim bisnis yang kondusif. 

Misalnya: setiap hasil tangkapan, didaratkan di TPI kemudian dilelar g. 

Kebanyakan yang membeli adalah pedagang-pedagang besar. D:ri 

pedagang besar ditemskan ke pedagang pengecer dan disalurkan ke 

konsumen. Sebagian hasil tangkapan ikan langsung dijual ke pemsahaan 

perikanan (Lumi, dkk., 2013). Adapun hasil tangkapan yang langsung dari 

industri perikanannya, tidak dilelang lagi melainkan hanya bongkar muat 

ikan sesampainya di TPI. 
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Kontribusi Subsektor Perikanan dalam Pembangunan Daerah Kota Bitung 

Melihat potensi sumber daya perikanan laut yang besar menjadikan 

kota Bitung sebagai kota perikanan dan kota industri. Kedua sektor inilah 

yang mampu membawa kota Bitung berperan besar dalam perekonomian 

Sulawesi Utara. Distribusi komoditas ikan bukan hanya sampai pada 

masyarakat setempat dan industri setempat, melainkan ekspor hingga ke 

berbagai negara maju. Kota Bitung unggul dalam sektor perikanan karena 

posisinya strategis sehingga mampu menangkap ikan di lokasi teluk 

Tomini-laut Seram (WP 715), laut Sulawesi (WP 716), dan Samudera 

Pasifik (WP 717). 

Berbagai upaya dilakukan pemerintah baik pusat maupun 

pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi sumber daya perikanan 

di Sulawesi Utara khususnya kota Bitung. Sejak tahun 2001 pemerintah 

sudah melaksanakan Gerakan Pengembangan Komoditas Unggulan 

Berbasis Agribisnis (Gerbang Kuba) yang menunjang SULUT sebagai pusat 

pengembangan Industri Perikanan. Program dari Kementrian Perikanan 

dan Kelautan menjadikan Kota Bitung Pusat Perikanan Tuna (World Tuna 

Center). Kebijakan-kebijakan pemerintah juga sudah mengarahkan kota 

Bitung sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK)7. 

Sebagai salah satu KEK di Indonesia, PemProv, PemKot, pengusaha 
dan masyarakat bekerja sama melakukan persiapan-persiapan mencakup 

infrastruktur, SDM dan pengelolaan SDA. Saat menjadi KEK nanti 

diharapkan Bitung menjadi titik pusat pertumbuhan kawasan Indonesia 

Timur. Cikal bakal Bitung menjadi KEK didorong aktivitas sub-sektor 

perikanan dan sektor industri terutama industri pengolahan dari sub sektor 

perikanan. Beberapa titik lokasi di Bitung yang akan menjadi basis tiga 

kelompok industri yakni industri berbasis SDA (20%), industri pendukung 

untuk pengolahan ikan (40%) dan Industri kemasan (40%) (Kemenperin, 

2013)8. 

Aktivitas di sektor perikanan dan industri menjadi penyumbang 

terbesar bagi perekonomian Kota Bitung, sekaligus menjadi penyerap 

tenaga kerja terbesar, tidak hanya untuk penduduk Kota Bitung, melainkan 

juga daerah-daerah sekitarnya. Jika dikomparasikan dengan Propinsi 

Sulawesi Utara (SULUT), maka produksi perikanan laut sebesar 65,57% di 

Kota Bitung sangat dominan . Industri Pengolahan Kota Bitung telah 

7 Kompas tanggal 27 Juli 2013 
8 http://www.keinenperin.go.id/artikel/2738/Bitung-ladi-Kawasan-Ekonomi-Khusus 
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memberikan kontribusi sebesar 33,83 % terhadap PDRB sektor industri 

SULUT (SULUT Dalam Angka, 2011). 
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Gambar 1. Kawasan Industri Kota Bitung (Sumber: Bappeda Kota Bitung, 2013) 

Selain menjadikan Kota Bitung sebagai KEK, Kota Bitung saat ini 

sudah menjadi kawasan Minapolitan, kawasan ekonomi yang berbasis 

kelautan dan perikanan. Respons positif disampaikan oleh Kepala Kantor 

Pelabuhan Kota Bitung, Ir. Mian S. Sitanggang9, bahwa Minapolitan Bitung 

pantas diwujudkan melihat potensi perikanan kota Bitung yang besar dan 

masih menjadi terdepan dari daerah lain. Berkaitan dengan pembangunan 

ekonomi daerah, Sekretaris Daerah Kota Bitung, Drs. Edison Humiang10, 

M.Si., mengatakan bahwa Minapolitan Bitung dapat meningkatkan 

perekonomian daerah melalui produksi perikanan yang berkualitas serta 

peningkatan pendapatan nelayan dan penghasilan yang merata. 

Dampak berbagai kebijakan Pemerintah terhadap pembangunan 

ekonomi di Kota Bitung terhhat sangat signifikan. Bitung sebagai Kota 

Adiminstrasi, Bitung sebagai Kota Bahari, Bitung sebagai Kota Perikanan 

9 Pertemuan dalam membahasan Konsep kebijakan Pembangunan Minapolitan pada 
tanggal 10 Mei 2013 (Bitungkota.go.id) 

10 Pertemuan dalam membahasan Konsep kebijakan Pembangunan Minapolitan pada 
tanggal 10 Mei 2013 (Bitungkota.go.id) 
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uian Kota Industri, Bitung sebagai Minapolitan, hingga Bitung sebagai KEK, 

ririemberikan dampak yang besar bagi roda perekonomian Kota Bitung pada 

kkkususnya dan Sulawesi Utara. Kebijakan program dan kegiatan 

ppembangunan sektor perikanan dan kelautan, sektor perindustrian dan 

ppecdagangan, perlu penyesuaian dan pe rub ah an se hingga dapat memenuhi 

Hcebutuhan pembangunan ekonomi yang lebih efektif pada peningkatan 
ikesejahteraan masyarakat. Gambar 1 adalah gambaran mengenai areal 

pembangunan industri Kota Bitung yang didesain sebagai bagian dari 

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam rangka meningkatkan 

pembangunan regional Kota Bitung dan Provinsi SULUT. 

Hasil pemanfaatan sumberdaya perikanan khususnya komoditas 

ikan di kota Bitung berhasil mempengaruhi arah kebijakan pemerintah 

dalam optimalisasi pemanfaatan. Secara langsung, produksi komoditas ikan 

dalam sub sektor perikanan menyumbang kenaikan PDRB (Grafik 1). 

Pendapatan Sub Sektor Perikanan 

Jgfd^dap PDRB Kota Bitung Tahun 2003 

600,000 1 2011 _ 11 

600,000 

400,000 

300,000 

200.000 

Hill 

   _ 2003 2QQ4. OQI4201G ^0 .Lj 
iHarga&rlaku 302,9$i448,79,4?8,S6!502,001421,28!S39,44!S81.62!641,40!6S9.08l 

iHsrga Konstan iSOO 23 326,4l"348 28'319.69 316 07 335 89 341 13'371 44 396 65 

Sumber: Data diolah penulis dari Bitung Dalam Angka Tahun 2007-2012 

Grafik 1. Pendapatan Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Kota Bitung Tahun 
2003-2011 

Peningkatan PDRB dari tahun ke tahun menunjukkan pencapaian 

perekonomian yang baik dihitung dari jumlah produksi hasil 

perikanannya. Hal ini berdampak cukup besar terhadap pembangunan 
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ekonomi daerah Kota Bitung dimana dampak tersebut semestinya 

terdistribusi hingga ke tatanan masyarakat. Berbagai kebijakan pemerintah 

dalam memberikan modal bantuan bagi masyarakat setempat sebagai 

penerima UMKM. Penyerapan tenaga kerja karena aktivitas ekonomi di 

sektor perikanan yang sangat besar juga dipicu oleh hadimya berbagai 

industri mulai dari skala kecil, menengah hingga besar. 

Adanya perubahan struktural dari sektor primer ke sektor sekunder 

hingga tersier dalam memanfaatkan komoditas ikan, menjadi sebuah rantai 

produksi yang cukup efektif dalam memberikan perubahan terhadap sosial 

masyarakat. Hal ini menjadi salah satu potensi bagi masyarakat kota Bitung 

dan sekitamya untuk menginvestasikan kemampuan dan ketrampilannya 

dalam mengelola sumber daya perikanan yang sudah tersedia. Salah satu 

cerminan positif dari sosial masyarakat adalah penyerapan jumlah tenaga 

kerja di industri pengolahan perikanan cukup besar. Sampai dengan tahun 

2013, jumlah tenaga kerja yang bekerja di industri pengolahan ikan 

sebanyak 7048 orang. 

Sub Sektor perikanan dan Sektor Industri sebagai sektor unggulan 

dari kota Bitung dan Sulawesi Utara membuka peluang bagi setiap kalangan 

masyarakat dan berbagai pendatang untuk berinvestasi di kota Bitung. 

Dampak sosial-budaya yang lain akibat aktivitas ekonomi di sektor 

perikanan adalah migrasi masyarakat yang menyebabkan tingkat diversitas 

masyarakat di kota Bitung. Salah satu contoh dilihat dari Industri Kecil 

Menengah (IKM) didominasi oleh pendatang. Dari 433 jumlah usaha, 

74,6% merupakan pendatang. Jumlah orang ash hanya sekitar 25%. Dalam 

hal relasi dan cara masyarakat bersosiahsasi kemungkinan juga mengalami 

berbagai perubahan-perubahan budaya tertentu serta tingkat toleransi 
antar masyarakat menjadi lebih tinggi. 

Mencermati Arab Kebijakan Pembangunan Berbasis Sumber Daya 

Perikanan di Bitung 

Sumber daya alam memberikan peranan yang besar bagi 

pembangunan suatu daerah. Hasil produksi sumber daya alam suatu daerah 

dapat tercermin dalam Gross Domestic Products (GDP) dan pertumbuhan 

ekonomi daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi dan GDP yang tinggi 

sering dipakai sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. 

Namun demikian, pembangunan daerah yang hanya bertumpu pada 
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tampilan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi dan GDP yang tinggi, 

tidak mencerminkan tujuan pembangunan itu sendiri. Pembangunan yang 

sesungguhnya harus pula menyentuh antara lain aspek pemerataan, 

pendidikan, indeks pembangunan manusia, dan keberlanjutan daya dukung 

lingkungan. 

Daerah yang pertumbuhan ekonominya bergantung pada hasil 

produksi primer sumber daya alam tanpa mengelolanya lebih lanjuty akan 

menghadapi sejumlah persoalan, antara lain: (1) pertumbuhan ekonomi 
yang bertumpupada sumberdaya alam yang tidak dapat pulih, pada 

akhimya tidak akan berkelanjutan karena dalam periode tertentu akan 

habis, (2) jika sumberdaya alam tersebut dalam eksploitasinya 

menggunakan teknologi tinggi dan highly skilled labors, dan masyarakat di 

daerah itu tidak mampu menyediakannya, maka sesunguhnya masyarakat 

hanyalah sebagai penonton saja; (2) Pengolahan bahan mentah menjadi 

bahan tersier, akan menciptakan nilai tambah (value added) akibat 

masuknya unsur ketrampilan manusia dan inovasi; nilai tambah ini sering 

menyumbangkan nilai ekonomi yang jauh lebih besar ketimbang nilai 

primer dari barang/sumberdaya primemya, (4) Sejalan dengan pokok 3, 

tersebut, maka efek ganda ekonominya akan jauh lebih besar (multiplier 

effects). Pokok-pokok 1-4 akan membantu daerah tersebut mengalami 

transformasi ekonomi yang luas. 

Studi yang dipaparkan dalam artikel ini membahas mengenai 

sumber daya perikanan terutama komoditas ikan di Kota Bitung. Aktivitas 

ekonomi Kota Bitung sangat mengandalkan produksi perikanannya karena 

letak Kota Bitung yang strategis berada pada wilayah penangkapan 

perikanan yang masih berpotensi (Tabel 1), sebagaimana terlihat bahwa 

sebagian besar aktivitas penangkapan ikan di daerah lautnya masih 

tergolong moderate. Lebih dari itu, aktivitas ekonomi perikanan tidak 

hanya sekedar aktivitas penangkapan, penjualan dan ekspor ke luar 

melainkan juga mencakup peningkatan nilai tambah produk turunannya 

yang dapat meningkatkan daya saing produk tersebut terutama, untuk 

beberapa komoditas unggulan di Kota Bitung, yakni Ikan Cakalang, Ikan 

Tuna dan Ikan Layang serta beberapa produk turunannya seperti Abon 

Ikan, Ikan Kaleng, dll. 

Catalan penting yang perlu diutarakan ialah kemungkinan 

pengambil kebijakan pembangunan Kota Bitung terjebak pada jumlah 

produksi yang dihasilkan oleh sumber daya alam dalam sektor primer, 
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pendapatan dari produksi tersebut, GDP, dan pertumbuhan ekonomi. 

Perlu dicatat bahwa indikator-indikator ini sifatnya agregat dan oleh sebab 

itu tidak bersifat komprehensif dalam mengukur kinerja sektor ekonomi 

apalagi kinerja pembangunan. Arab kebijakan pemerintah yang 

terperangkap dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi semata akan 

memerangkap pengambil kebijakan secara parsial dan sempit, yakni 

pemerintah akan berusaha meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi 

hanya melalui faktor produksi sumber daya alam, dalam hal ini sektor 

perikanan yang memang memiliki potensi paling besar untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota Bitung. 

Jika terus-menerus kita menggunakan indikator dan pendekatan 

tersebut di atas, tanpa atau kurang melihat secara komprehensif aspek- 

aspek lain dari pembangunan ekonomi, maka para pemangku kepentingan 

akan terjebak dalam "glorious feeling' yang semu. Hal demikian akan 

menjemmuskan kita pada penghindaran penyelesaian masalah "ghost in its 

details", seperti faktor produksi, kerangka legal (legal framework), inovasi, 

keterhbatan masyarakat lokal, daya saing lokal, dan kesejahteraan 

masyarakat 

Pertumbuhan ekonomi dapat dikejar dengan meningkatkan faktor 

produksi kegiatan eksploitasi SDA. Namun demikian, pada periode 

tertentu, faktor ini tidak bisa menunjang daerah untuk dapat 

meningkatkan pertumbuhannya walaupun sumber daya alam yang 

diekploitasi adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dengan 

sebuah paradigma bahwa hasil produksi sumber daya alam dapat 

berkontribusi dalam aktivitas ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, seharusnya pemerintah memegang kendali dalam menciptakan 

dan mengarahkan kebijakannya dengan jelas untuk pemanfaatan dan 

pengelolaan sumber daya alamnya terutama sumber daya perikanan yang 

dapat meningkatkan produksinya serta membawa manfaat bagi 

kesejahteraan masyarakatnya. Misalnya dalam persoalan legal lainnya 

terutama pengurusan ijin penggunaan mesin kapal di atas 30 GT 

yangijinnya hams diperoleh dari Pemeritah Nasional. Hal ini tentu di iuar 

kendali Pemerintah Daerah (Pemda), sehingga Pemda perlu 

memperhatikan masalah ini dengan cara berkoordinasi dengan Pemerintah 

Pusat. 

Peranan dari sumber daya perikanan khususnya komoditas 

unggulan, temtama Ikan Cakalang, Ikan Layang dan Ikan Tuna terhadap 
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pembangunan apabila dikelola dengan optimal akan menghasilkan sebuah 

pengelolaan yang berkelanjutan dalam ketersediaan jenisnya. Hal ini juga 

penting ketika dihubungkan dengan konsep pembangunan berkelanjutan 

yang akan menyediakan atau menjamin kesejahteraan untuk generasi 

selanjutnya. Faktor ekonomi yang mengutamakan pertumbuhan dan faktor 

lingkungan yang mengutamakan keberlanjutan SDA secara terus menerus 

sudah seharusnya dipertimbangkan dengan cermat oleh pengambil 

kebijakan agar tercapai keseimbangan. 

Intervensi kebijakan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan 

SDA perikanan haruslah jelas karena merekalah yang bertanggung jawab 

dan memegang kendali pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam 

daerah mereka dengan adanya legalitas otonomi daerah. Pemerintah 

daerah bertanggung-jawab dalam kebijakan pengelolaan SDA perikanan 

melalui keterlibatan mereka dalam tiga fungsinya, yakni: fungsi alokasi, 

fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi (Nikijuluw, 2002). 

Fungsi alokasi dimaksudkan untuk membagi sumber daya alam 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi distribusi dilakukan 

untuk mewujudkan keadilan dan kewajaran. Melalui fungsi distribusi, 

pemerintah bertindak sebagai invisible hand dalam keberpihakannya 

terhadap mereka yang tidak mampu, misalnya dalam menjalani mekanisme 

pasar dimana pengusaha-pengusaha besar dan skala kecil bertemu. Fungsi 

stabilisasi, dimaksudkan untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam 

agar tetap tersedia terus menerus sehingga tidak berdampak negatif 

terhadap struktur dan tatanan sosial ekonomi masyarakat. 

Keterlibatan pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut 

dapat diimplementasikan dalam beberapa kondisi seperti turut campurnya 

pemerintah atas terjadinya kegagalan mekanisme pasar, menciptakan iklim 

usaha yang kompetitif, melindungi dan menjalankan struktur legal dan 

regulasi yang telah ditetapkan, serta melindungi nilai-nilai sosial yang 

muncul atau yang sudah ada di tengah masyarakat dalam pengelolaan 

sumber daya alamnya (indigenous knowledge). 

Pemerintah daerah kota Bitung sudah berusaha seefektif mungkin 

dalam mengelola sumber daya perikanannya seperti terhhat dari kontribusi 

sektor industri pengolahan tahun 2011 yang mencapai 21,58%. Namun, di 

sisi lain, kontribusi ini masih bisa ditingkatkan dengan memberi perhatian 

yang intesif terhadap penyediaan bahan baku industri dari sumber daya 

perikanan yang belum dimanfaatkan secara keseluruhan oleh berbagai 
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perusahaan industri pengolahan serta memberikan nilai tambah terhadap 

produk primer tersebut. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah terkait 
dengan pemaparan tulisan ini, yaitu (1) Ada beberapa jenis ikan yang sudah 

masuk dalam status overexploited (Tabel 1) di wilayah perairan yang 

dimanfaatkan oleh usaha penangkapan ikan di Sulawesi Utara, terutama di 

kota Bitung. Dalam hal ini pemerintah harus melakukan Fungsi Stabilk asi 

untuk mempertahankan jenisnya sehingga komoditas tersebut tetap 

tersedia. (2) Produksi hasil penangkapan beberapa jenis komoditas 

perikanan (Tabel 3) dalam tahun-tahun tertentu tidak ada hasil. Hal ini 

karena pada tahun-tahun sebelumnya terjadi penangkapan besar-besaran 

tanpa mempertimbangkan tahun-tahun selanjutnya. Hal ini tentu akan 

memepengaruhi mekanisme pasar baik harga maupun jumlah ekspor dan 

pemerintah belum mengantisipasi situasi ini. (3) Jumlah usaha pengelolaan 

sumber daya perikanan baik skala kecil maupun skala besar kurang merata 

di Kota Bitung. Kepemilikan asing lebih banyak daripada kepemilikan 

orang ash. Jumlah usaha industri skala besar sangat sedikit, dan menyerap 

jumlah tenaga kerja yang banyak. Apabila terjadi kegagalan maka hal ini 

tentu mengancam nasib ratusan bahkan ribuan tenaga kerja. Dalam hal ini, 

diperlukan usaha dan camptu* tangan pemerintah mengantisipasi berbagai 

situasi ini. (4) Kurangnya nilai tambah dari komoditas unggulan Kota 

Bitung. Jenis produksi hanya berupa pengawetan ikan, pembekuan ikan, 

pengasapan ikan serta pengalengan ikan. Walaupun beberapa jenis 

produksi tersebut memerlukan nilai investasi yang besar dan diolah oleh 

industri skala menengah ke atas, namun, belum terlihat penambahan nilai 

inovasi oleh para entrepreneur untuk bersaing dengan produk dari daerah 

lain. Ikan Cakalang, Ikan Tuna dan Ikan Layang yang dikenal sebagai 

komoditas unggulan Kota Bitung dan Sulawesi Utara, hanya karena jumlah 

produksinya lebih banyak daripada daerah lain. Hal ini sangat jelas btgi 

pemerintah untuk menciptakan iklim bisnis yang kompetitif terutama di 

kelas menengah ke bawah agar lebih optimal pemanfaatannya. 

Keunggulan geografis yang dimiliki Kota Bitung perlu mendapat 

perhatian lebih dari Pemerintah. Pengarahan kebijakan pengelolaan dan 

pemanfaatan sumber daya perikanan khususnya untuk komoditas unggulan 

harus jelas. Menurut Buck (1996), ada beberapa kebijakan yang perlu 

diperhatikan pemerintah dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya 

alamnya yakni kebijakan distributive (distributive policy), kebijakan 

pengaturan kompetisi (competitive regulatory policy), kebijakan 
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pengaturan perlindungan {protective regulatory policy) dan kebijakan 

redistributive (redistributive policy). Namun, setiap kebijakan ini perlu 

disesuaikan dengan kondisi daerah kota Bitung, sehingga arah dan 

sasarannya tepat guna. Salah satu kebijakan yang masih terlihat lemah di 

Kota Bitung adalah kurangnya kebijakan pengaturan perlindungan 

kepemilikan industri lokal. Implementasi dari kebijakan ini sangat penting 

bagi para pengusaha, investor serta pemerintah daerah Kota Bitung. 

Pemerintah perlu dengan jelas mengatur agar tidak merugikan masyarakat 

lokal dan mendapatkan kepercayaan dari para investor untuk berinvestasi 

di Kota Bitung. 

Selain itu, kebijakan mengenai penciptaan pengaturan kompetisi 

sangat penting dalam memicu tumbuhnya inovasi dan entrepreneurship. 

Dengan dijadikannya Kota Bitung sebagai daerah KEK serta basis industri 

di Sulawesi Utara, diharapkan pemerintah memberi perhatian yang besar 

terhadap kebijakan ini. Aktivitas ekonomi yang digerakkan oleh 

entrepreneurship dan inovasi akan membawa daerah itu bukan hanya pada 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi melainkan pembangunan ekonomi 

yang berkelanjutan dan memiliki daya saing yang tinggi. 

Sebagai bentuk sumbangan pemikiran lainnya adalah rendahnya 

sumber daya manusia lokal. Sumber daya manusia lokal termasuk 

didalamnya yakni entrepreneur lokal dan innovator. Peningkatan 

pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada sumber daya alam 

yang unggul dan dalam jumlah yang melimpah tetapi bagaimana sumber 

daya alam yang unggul itu memiliki nilai tambah dan berdaya saing global 

di era pasar bebas dengan memiliki merk dagang lokal. 

Sisi pendidikan perlu menjadi sorotan bersama baik jumlah tenaga 

terdidik, kualitas pendidikan dan bidang kepakaran. Seberapa banyak 

Sulawesi Utara mampu mencetak jumlah tenaga terdidik, menghasilkan 

pendidikan yang berkuahtas serta bidang kepakaran yang mendukung 

untuk memberikan nilai tambah bagi produk lokal dalam rangka 

meningkatkan daya saing global? Pendidikan yang ada di Sulawesi Utara 

memang banyak menghasilkan tenaga terdidik, namun tenaga terdidik 

yang berkuahtas serta tepat dalam kepakarannya dan mengaphkasikan 

kepakarannya masih terlalu rendah. Faktor lainnya adalah kondisi 

kompetisi budaya pendidikan juga masih sangat rendah. Oleh sebab itu, 

iklim kompetisi yang dapat memicu inovasi bisnis sangat jarang terjadi. 
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Penutup 

Sumber daya perikanan merupakan salah satu penggerak ekonomi 

yang potensial untuk dikembangkan di Sulawesi Utara khususnya Kota 

Bitung. Dilihat dari jenis kegiatannya, usaha perikanan tangkap terutama 

penangkapan ikan laut sangat dominan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya 

perusahaan penangkapan dan pengelolaan ikan laut. Aktivitas subsektor 

perikanan tersebut memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap 

peningkatan pendapatan daerah Kota Bitung secara agregat. Dengan kata 

lain, sub sektor perikanan merupakan salah satu sektor basis dimana sub 

sektor ini mampu memenuhi kebutuhan lokal baik sebagai ba h an 

konsumsi, bahan baku industri dan ekspor ke daerah lain maupun luar 

negeri. 

Dampak dari pemanfaatan komoditas ikan dalam sektor perikanan 

bukan hanya saja pada pembangunan ekonomi daerah tetapi juga mampu 

menyerap jumlah tenaga kerja yang besar lewat usaha dan industri 

pengolahan perikanannya. Namun, pemerintah daerah Kota Bitung perlu 

memperhatikan dan turut campur tangan melalui intervensi kebijakan 

dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, terutama sumber 

daya perikanan di Kota Bitung agar ketersediaannya masih berlangsung 

secara terus menerus dan tidak berdampak negatif terhadap struktur dan 

tatanan ekonomi, sosial dan lingkungan masyarakat. 

Hal lain yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Bitung adalah 

melakukan perbaikan-perbaikan baik tatanan infrastrukturmaup ■ m 

optimalisasi pemanfaatan sumber daya perikanan untuk komoditas unggui 

yang memiliki nilai tambah dan daya saing global melalui inovasi dan 

entrepreneurship. Konsep ini jelas akan memberikan dampak yaag 

signifikan bagi pembangunan daerah bukan saja pada pembangunan 

ekonomi tetapi seluruh aspek dan tatanan sosial masyarakatnya. 
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