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1). Judul Program Latar  

 “Pembangunan Pusat Pelelangan dan Optimalisasi Hasil Laut di 

Provinsi Papua.” 

2). Pendahuluan 

Tulisan ini dibuat untuk mengikuti dan memenuhi Program Kreatifitas 

Mahasiswa PKM di STIE Perbanas Surabaya. Penulis berasal langsung dari 

daerah Papua. Lahir dan besar di sana, sehingga pengetahuan akan daerah 

tersebut sangat luas. Untuk itu penulis mencoba berbagi informasi sekaligus 

memberika pandangan usaha yang dapat diterpka didaerah tersebut sehingga 

masyarakat bisa langsung merasakan manfaatnya. Dan menyadari bahwa 

tulisan ini masih ada kekurangan dan kesalahan, maka sangat diharapkan 

saran dan kritiknya yang membina demi kepentingan bersama. 

2.1). Latar Belakang 

Provinsi Papua memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, 

salah satunya yang berasal dari kawasan perairan lautnya. Kondisi lautan yang 

sebagian besar masih terjaga kualitasnya, membuat potensi hasil lautnya 

melimpah. Ambil saja contohnya di perairan Kabupaten Biak Numfor yang 

sebagian besar terdiri dari banyak kepulauan kecil. Hasil laut seperti Ikan, 

Udang, dan yang lainya sangat melimpah. Apalagi di kabupaten tersebut juga 

telah berdiri sejak lama pusat control satelit milik Indonesia (Lapan), India dan 

Rusia. Penulis yakin bahwa sarana tersebut dapat digunakan untuk membantu 

proses penangkapan ikan melalui proses deteksi Arus dan Indikator 

Fisika/Astronomi lainnya. Penulis sendiri juga telah membuktikan betapa 

besarnya potensi tersebut sewaktu penulis ikut bekera sebagai buruh kapal 

ikan perusahaan pengalengan ikan setempat yang sekarang sudah gulung 

tikar. Ika yang ditangkap sungguh luar bisaa besar dan banyak. Sehabis kerja, 

penulis selalu membawa sebagian kecil untuk di konsumsi bersama dirumah, 

itupun masih tersisa lagi, hingga haru diberikan kepada binatang peliharaan 

penulis. Sewaktu masih berdiri perusahaan tersebut, sumber daya kelautan 

kabupaten tersebut sudah cukup terkelola dengan baik. Namun semenjak 

gulung tikar, keadaan berbalik. Para nelayan setempat hanya mengeksploitasi 

sumber daya tersebut kecil sekali yang hanya cukup untuk penduduk setempat 

yang lumayan sedikit saja. 

Proses pemasaran hasil lautnya pun kini hanya sebatas kabupaten itu 

saja. Tidak sebanding dengan kekayaan yang dimiliki. Seharusnya dengan 

potensi sebesar itu, dapat dipasarkan keluar daerah/ provinsi bahkan Negara 

lain. Oleh karena itu, pusat dan system pemasaran yang baik harus segera 
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dibentuk dan didirikan. Pusat pelelangan Hasil Laut adalah solusi terbaiknya, 

menginggat Hasil Laut yang sebesar itu, tidak mungkin hanya dipasarkan di 

pasar-pasar skala kecil, tempat yang memadai adalah Pusat pelelangan yang 

luas. 

Selain ingin mencoba mengangkat kembali masa kejayaan kelautan 

tersebut, penulis juga akan mencoba meberikan beberapa factor pendukung 

dan kelemahan dari rencana pengimplementasian program tersebut. Kalau 

dahulu saja kita bisa, mengapa sekarang dan ke depan kita tidak bisa? 

2.2).  Perumusan Masalah  

Hal yang akan menjadi focus objek pembahasan dalam tulisan ini 

adalah seputar rencana penulis untuk mendirikan Pusat Pelelangan dan cara 

mengoptimalkan Hasil Laut di Provinsi Papua. Dirinci lagi meliputi c 

2.3). Tujuan Penulisan 

Tulisan ini dibuat tentu mempunyai tujuan yang diharapkan oleh 

penulis untuk bisa selain dijadikan bahan penyemangat pembangunan, juga 

sebagai bahan landasan pembangunan ekonomi khususnya kegiatan 

eksploitasi Hasil Laut di Provinsi Papua, mengingat didalamnya juga terdapat 

gambaran factor-faktor apa saja yang mendukung dan Kelemahan dalam 

mengimplementasikan Rancangan program tersebut. Setiap pihak baik itu 

Pemerintah Provinsi, maupun Investor yang berminat menggarap usulan 

proyek yang tersirat dalam tulisan ini dapat memanfaatkan informasi yang 

diberikan penulis untuk pembangunan selanjutnya. 

3). Pembahasan 

Seperti yang telah dikemukakan sedikit sebelumnya bahwa Provinsi 

Papua memiliki banyak Kekayaan laut namun kini kekayaan tersebut belum 

terkelola dengan baik karena system manajemen pengelolaan dan sarana yang 

kurang baik. Berikut penulis akan memberikan rincian semua hal yang 

berkaitan dengan pengelolaan Sumber daya laut tersebut. 

3.1). Gambaran Geografis Daerah 

Provinsi Papua adalah provinsi paling timur dari NKRI. Provinsi ini terbagi 

menjadi 2 bagian yaitu Papua Daratan dan Papua Kepulauan. Pada sebgaian 

besar Wilayah Papua menghasilkan Produk hasil laut yang beragam. Untuk 

wilayah laut dari Daerah Papua Kepulauan terspesialisasi pada Ikan dan biota 

koral lainya seperti di Kabupaten Biak Numfor, Raja Empat, Manokwari, dan 

Sorong. Namun untuk wilayah Papua Daratan lebih terspesialisasi pada biota 

air payau seperti Udang di Kabupaten Merauke. 
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Dalam Tulisan ini, Penulis mencoba untuk menspesialisasikan focus 

pembahasan pada salah satu daerah Papua Kepulauan yaitu Kabupaten Biak 

Numfor. Daerah tersebut dipilih penulis, Karena selain letaknya yang strategis 

dan kaya akan sumber daya lautnya juga disana sarananya pendukungnya 

lebih lengkap dibanding dengan kabupaten lain. 

Kabupaten Biak Numfor terletak di posisi paling utara Provinsi Papua dan 

terdiri dari banyak kepulauan. Daerah ini dibatasi dengan lautan. Sebelah 

utara, barat, dan timur berbatasan langsung dengan samudra pasifik, dan 

selatan hanya dipisahkan dengan selat kecil behadapan dengan pulau Yapen 

Waropen. Di sebelah tenggara pulau Biak terdapat kepulauan Padaido yang 

sangat terkenal keindahan terumbu karangnya (Lihat Peta). Otomatis juga 

pasti biota laut termasuk ikan pun banyak. Jangankan di daerah kepulauan 

yang masih terjaga kealamianya, di daerah pelabuhan biak yang menjadi 

tempat kapal-kapal besar mangkalpun banyak gerombolan ikan, cumi, sampai 

udang lobster. Penulis sendiri pun sering memancing ikan dan menangkap 

udang lobster di Pelabuhan. 

Akses ke kabupaten Biak Numfor dapat dikatakan sangat mudah karena 

letaknya yang sangat strategis dan mudah dijangkau. Akses keluar masuk 

dapat dilakuakan dengan menggunakan kapal laut maupun pesawat terbang. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Pulau Biak 

Kepulauan 

Padaido 
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3.2). Sarana dan Prasarana 

Biak memiliki pelabuhan laut yang luas dan Bandara yang sangat bagus 

sering dipakai untuk transit perjalanan internasional dan peluncuran satelit. 

Selain itu di Kota Biak juga tersedia fasilitas informasi yang memadai hingga 

internet. Alat transportasi yang bagus didukung dengan akses jalan darat yang 

hamper semua sudah beraspal memudahkan mobilitas di daerah ini. Selain itu 

untuk masalah bahan bakar, dapat mudah diperoleh karena selama ini stock 

bahan bakar dalam kondisi aman dan tersuplai rutin lewat pelabuhan tanker 

Pertamina yang berada dekat dengan Kota. 

Untuk masalah keamanan, Kabupaten Biak Numfor adalah daerah yang 

relative aman. Di daerah ini terdapat markas komando  TNI AU, AL, AD, dan 

Kepolisian. Semenjak kerusuhan tahun 1996 lalu tidak pernah lagi ada 

keributan yang berarti di tempat ini.  

Fasilitas akomodasi di tempat inipun tidak menjadi masalah. Karena banyak 

berdiri hotel-hotel yang dapat dipilih sesuai criteria masing-masing konsumen. 

Untuk info lebih mendetail dapat dilihat di www.biak.go.id  

3.3). Sumber Daya Manusia Masyarakat Daerah 

 

Tabel diatas menunjukan bahwa Sumber Daya Manusia Kabupaten Biak 

Numfor lebih baik dibandingkan kabupaten lain di Papua. Apalagi jika 

didukung dengan sarana belajar baik itu Fasilitas Internet, Mesin Praktek dan 

Tenaga Pengajar yang lebih baik lagi, maka penulis yakin masyarakat kota biak 

akan lebih bagus lagi kualitas manusianya. Hanya saja masalahnya sekarang, 

bahwa masyarakat Biak belum begitu mengenal jauh bagaimana 
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memanfaatkan Hasil laut mereka mulai dari system pengolahan, pemasaran 

dan pengembangan usaha yang masih tradisional. Oleh Karea itu pengambilan 

sumber daya manusia yang lebih berkompeten dari luar daerah sangat 

diperlukan guna mengkolabirasikan dengan potensi SDA yang dimiliki. 

3.4). Peluang Bisnis yang Terbuka 

Banyak peluang bisnis yang akan terbuka jika program peningkatan 

Espolitasi sumber daya laut ini terlaksana. Diantaranya adalah : 

1. Perusahaan Pengelola Tempat Pelelangan Hasil Laut 

2. Broker/perantara Jual-beli dalam Pelelangan 

3. Para Nelayan semakin meningkatkan produksi dan pendapatan mereka. 

4. Usaha lain seperti perhotelan, rumah makan, dan sebagainya juga ikut 

menikmatinya secara tidak langsung. 

5. Pemerintah  

Dalam tulisan ini, Penulis akan lebih menyoroti pada jenis Peluang Usaha 

pertama yaitu sebagai Pengelola Tempat Pelelangan Hasil Laut. 

Analisa 

I.  Analisa Pasar 

I.1 Kebutuhan dan Keinginan Konsumen 

Di Kabupaten Biak saja kebutuhan akan konsumsi makanan laut (sea 

food) sangat tinggi karena mudah diperoleh. Namun itu hanya untuk jenis 

yang dikenal saja. Masih banyak hasil laut yang belum umum dikenal dan 

dibutuhkan masyarakat, apalagi diluar daerah. Ditambah lagi jika para 

pembelinya datangnya dari Kota Besar Indonesia dan Negara lain seperti 

Jepang, Cina, dan Korea yang kebutuhan sea foodnya sangat tinggi. Sea food 

sangat digemari karena selain rasanya yang alami dan gurih, juga kandungan 

gizi proteinya yang tinggi. 

Kebutuhan yang tinggi tersebut seharusnya merupakan berkah sendiri 

bagi pemilik sumber daya alam kelautan melimpah termasuk Kabupaten Biak 

Numfor. Namun sampai sekarang nelayan disana masih etrbatas operasi dan 

pendapatanya sehingga taraf hidupnya pun tidak pernah naik. Kendalanya 

adalah masalah opersional dalam produksi/ penangkapan, penjualan dan 

strategi pengembangan usaha. 

I.2 Target 

Melihat hal diatas, penulis mencoba untuk memberikan suatu rancangan 

proyek yang hasilnya akan dirasakan oleh banyak hal terutama nelayan di 

Provinsi Papua. 
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Karena proyek yang diusulkan oleh penulis ini adalah jenis proyek usaha 

yang bergerak dalam bidang jasa perantara/penyedia sarana transaksi jual-

beli, maka target marketnya pun sangat beragam melintasi sebagian besar 

pihak yang berbeda kepentingan diantaranya : 

1. Perusahaan dan Konsumen Pribadi/ Pihak pembeli 

2. Nelayan/ Pihak Produsen 

3. Broker/ Pihak Perantara Transaksi 

4. Pemerintah/ Pihak Otoritas 

5. Lembaga Pembiayaan 

II.  Analisa Produksi/Pembangunan 

II.1  Lokasi 

Seperti sebelumnya telah dijelaskan bahwa lokasi yang dipilih berada di 

Kabupaten Biak Numfor Karena berbagai alas an yang telah di sebutkan 

sebelumnya. Lokasi spesifiknya berada dekat dengan Pusat kota Biak dan 

Pelabuhan Kapal dan Nelayan, juga Tempat pengisian Bahan Bakar (lihat 

gambar). Maklum Seluruh sarana penting Kota Biak dipadatkan sehingga 

letaknya saling berdekatan satu sama lain. 

 

 

II.2 Investor 

Tentunya implementasian rencana proyek ini juga membutuhkan peran 

Investor guna menutupi pendanaan pengeluaran pembangunan. Untuk itu 

penulis mencoba untuk memberikan usulan daftar para investor yang dirasa 

mampu dan “berkomitmen” dalam hal ini, diantaranya :  
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1. Investor Swasta, baik itu secara perorangan maupun intitusi 

investasi. 

2. Pemerintah Kabupaten, Provinsi, atau bisa juga dari Pusat, 

besarnya dana tidak dibatasi porsinya. 

3. Para Konsorsium Nelayan (Optional) jika dirasa mampu turut 

andil pembiyaan dalam program ini. 

4. Bank 

II.3 Tenaga Kerja 

Seperti yang telah dijabarkan sedikit sebelumnya bahwa sumber daya 

masyarakat Kabupaten Papua tergolong tinggi dibanding dengan kabupaten 

Lain. Apalagi melihat kondisi fisik masyrakat papua yang rata-rata kuat, tidak 

sulit untuk mencari tenaga buruh kasar. Namun yang masih kurang adalah 

Tenaga Ahli yang bergerak dibidang ini. Baik secara Langsung di lapangan 

amupun untuk mendidik tenaga asli daerah dalam operasional usaha. Adapun 

kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan berikut dengan rencana perekrutanya 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Kontraktor Proyek Bangunan. Diserahkan pada kontraktor 

berpengalaman tidak menutup kemungkinan berasal dari luar daerah 

dan berkolaborasi dengan kontraktor local. 

2. Tim Teknis (operator IT, dan Teknis lain). Diserahkan pada mereka 

yang berpengalaman tidak menutup kemungkinan berasal dari luar 

daerah dan berkolaborasi dengan karyawan local. 

3. Tim Promosi. Diserahkan pada mereka yang berpengalaman tidak 

menutup kemungkinan berasal dari luar daerah dan berkolaborasi 

dengan karyawan local. 

4. Tim Pembinaan/ Pembimbing. Dibagi 2 (dua) yaitu yang mengurus 

pembinaan karyawan dan Pembinaan Nelayan. Direkrut dari pihak 

yang berkompeten dan berkolaborasi dengan LSM setempat. 

5. Tim Management. Direkrut dari orang-orang yang memiliki 

komitmen yang kuat dan memilki pengetahuan serta kemampuan 

management yang baik. 

III.  Analisa Manajemen 

III.1 Kepemilikan (Badan Usaha) 

Untuk skala usaha seperti ini lebih cocok dalam bentuk usaha yaitu 

Perseroan Terbatas. Hal ini dipilih karena system pendanaan yang dibagi 

kepada lebih dari 1 pihak. Keuntungannya pun akan dibagi sesuai dengan 

presentase kepemilikannya. Resikonya pun akan lebih ringan ditanggung jika 

dibebankan kepada banyak pihak. Porsi pembagian kepemilikanya 
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diprioritaskan kepada pihak pemerintah, karena pemerintah adalah pihak yang 

dirasa punya komitmen tinggi dan mampu menangung kerugian paling tinggi. 

III.2 Tim Manajemen 

Tim manajemen yang bergerak dalam operasional Perusahaan akan 

diserahkan pada pihak direksi yang berkompeten dan berkomitmen serta 

dipilih oleh para pemilik usaha. Tentu juga para pemilik usaha juga dapat 

menyertakan “orang-orangnya” dalam manajemen perusahaan dengan tugas 

utama mengawasi kegiatan operasional dan bisa lebih dari pada itu jika 

memang ia benar-benar mampu. 

IV.  Analisa Keuangan 

IV.1 Sumber Dana (Pengeluaran) 

Aktivitas pembangunan dan Pengelolaan perusahaan ini dimodali dari 

berbagai pihak, diantaranya : 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten dan Provinsi 

2. Dana Otonomi Khusus 

3. Investasi dari Investor Swasta 

4. Pinjaman dari Bank 

5. Dana dari Pemerintah Pusat 

IV.2 Sumber Pemasukan Dana 

Setiap kegiatan usaha pasti selain memiliki aktivitas yang memerlukan 

pengorbanan dana juga pasti mengharapkan pemasukan yang menjadi tujuan 

utama dan harapan balasan atas apa yang dikorbankan. Untuk itu penulis akan 

memberikan gambaran dari sumber apa saja pemasukan tersebut dapat 

berasal, diataranya: 

1. Iuran dari Pihak Pembeli yang memanfaatkan lokasi transaksi 

2. Pemasukan dari Pihak Penjual dalam bentuk Iuran rutin dan Komisi 

transaksi (Nelayan langsung maupun Para Broker) 

3. Iuran dari Pihak lain yang memanfaatkan lokasi 

4. Komisi jasa konsultasi dan transportasi 

V. Analisa Operasional 

V.1 Tugas Utama 

Mengingat bahwa perusahaan ini beraktifitas dalam bidang jasa maka 

itulah focus yang diutamakan. Jasa yang dilakukan adalah jasa penyedian 

tempat dan mempertemukan para pembeli besar dan para produsen/ nelayan. 

Selain tugas utama itu, juga terdapat tugas lain yaitu sebagai pendamping 

nelayan dalam pengembangan usaha. Berikut akan dijabarkan lebih jauh 

tentang tugas kedua ini.  
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V.2 Tugas Pendampingan 

Fungsi kedua selain tugas utama yang dilakukan perusahaan ini adalah 

membantu dan mendampingi para produsen (penjual)/ nelayan untuk dapat 

mengembangkan usahanya. Meliputi pemberian saran dan pelatihan teknis 

produksi hingga pengelolaan hasil laut mereka. Selain itu membantu jika para 

nelayan tersebut mengalami kesulitan teknis seperti akses bongkar-muat, 

peralatan, dan hubungan ke para pembeli dari perusahaan besar. 

Pendampingan ini sangat penting dilakukan mengggingat bahwa para nelayan 

dan pembeli adalah para stakeholder penting dalam program ini.Mengenai 

tata cara pelaksanaan program pendampingan ini dapat di lihat di sub judul 

dibawah. 

V.3 Tata Cara Pelaksanaan 

Perusahaan membangun tempat untuk transaksi Jual-beli dalam skala 

menengah dan besar yang dilengkapi dengan system informasi database para 

produsen/ nelayan, Pembeli, Harga, Jumlah pasokan, dan Jumlah transaksi 

order, yang selalu Up date mengikuti pergerakan harga dan ditampilkan 

didepan umum seperti pada bursa saham. Para Nelayan dan Pembeli yang 

masuk bursa akan dikenakan fee/ iuran rutin setiap masuk. Selain itu untuk 

Broker dan Nelayan yang menjual langsung hasil lautnya di bursa juga akan 

dikenakan komisi transaksi yang besarnya diukur dengan kapasitas transaksi 

yang dilakukan dan berbagai pertimbangan lain yang diperlukan.  

Untuk mengarahkan para pembeli partai menengah /besar dan para 

nelayan untuk bertransaksi di tempat yang disediakan perusahaan, penulis 

mencoba menerapkan strategi penerapan peraturan daerah langsung untuk 

bertransaksi di tempat yang disediakan dan menyediakan/ mempermudah 

fasilitas dermaga baik untuk kapal perusahaan pembeli dan nelayan dengan 

sedikit stimulus berupa keringanan bea masuk. 

 Selain itu perusahaan akan bekerja sama dengan pemda dan para 

pemilik kappa untuk menjemput bola mencari para nelayan yang ingin  

diperdagangkan hasil tangkapanya dibawa ke lantai bursa. Kemudian 

melakukan promosi dan mendekati pada para pembeli besar dari nusantara 

dan juga memungkinkan dari luar negeri. Untuk para pembeli yang ingin 

melantai langsung di bursa, kita akan coba berkompromi dengan departemen 

luar negeri untuk mengusulkan pemberian insentif/ izin memasuki wilayah 

Indonesia secara legal namun hanya terbatas pada daerah/ tempat bursa. 

Dengan begitu, mereka akan merasa diperhatikan dan terpacu keinginannya 

untuk bertransaksi di bursa. Para nelayan yang ingin datang ke bursa dapat 

berasal dari semua wilayah Indonesia, namun sangat diharapkan berasal dari 

daerah Papua. Berikut daerah target market nelayan kita (dalam gambar).  
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Pada fungsi pendampingan perusahaan dapat melakukanya secara 

pribadi maupun menggandeng LSM terkait. Hal- hal yang menjadi focus 

penanganan meliputi: 

1. Pemberian saran dan jasa konsultasi pada nelayan maupun para 

pembeli. Perusahaan memberikan jasa konsultasi masalah dengan 

menyelengarakan pelatihan rutin, dan sewaktu-waktu jika diperlukan 

untuk kemajuan nelayan. Nelayan dapat memberikan keluhan dan 

kendala yang dihadapinya untuk dibicarakan dalam forum tersebut. 

Kendala yang dihadapi dapat meliputi Kesulitan pendanaan, kesulitan 

mencari wilayah tangkapan yang baik, penentuan harga jual, mencari 

rekanan penjualan, dan penjaminan kualitas produk mereka. Selain 

itu, nelayan juga bisa berkonsultasi secara private dengan biaya 

konsultasi yang relative terjangkau dan disubsisdi pemda. 

2. Penyedia jasa angkutan distribusi hasil laut dari wilayah yang 

kesulitan transportasi. Perusahaan bekerja sama dengan para pemilik 

kapal baik itu swasta maupun pemda untuk membantu mengangkut 

hasil laut dari nelayan daerah terpencil untuk dijual di bursa. Dalam 

proses ini, perusahaan akan lebih menerapkan system win-win 

solution karena prinsip dasar operasionalnya yaitu memberdayakan 

para nelayan. 

3. Menyediakan jasa informasi produk, pelayaran, dan pemetaan 

daerah tangkapan. Perusahaan akan bekerja sama dengan pihak 

Lapan dalam hal ini, kemudian data akan disampaikankepada para 

nelayan yang menjadi anggota jaringan perusahaan ini. Untuk ikut 

dalam keanggotaan ini, nelayan akan dibebankan komisi operasional 

Jayapura 

Merauke 

Nabire 

Serui 

Fak-fak 

Kep.Raja Empat 

Sorong 

Kep. Waigeo Kep. Mapia 

Manokwari 

Merauke 
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sesuai hasil tangkapan yang diperoleh yang akan diberikan juga 

kepada pemerintah dalam hal ini pihak Lapan. Penulis yakin nelayan 

tidak akan keberatan dengan iuran komisi ini, karena servis yang 

diberikan perusahaan kepada nelayan sepadan bahkan lebih dari itu. 

4. Sebagai pihak Penghubung Pemerintah. Seringkali ada keluhan atau 

problem para nelayan dan pembeli yang patut untuk dibawa ke 

tingkat meja legeslatif. Perusahaan dapat bertindak sebagai perantara 

penyampaian keluhan tersebut. Dan setelah diputuskan kebijakan, 

perusahaan juga bertindak selain sebagai perantara balik juga otoritas 

pelaksana kebijakan tersebut. 

3.5). Strategi Peningkatan Produksi (Pemberdayaan Potensi Laut Lain) 

Sebenarnya potensi laut Provinsi Papua tidak hanya sebatas hasil lautnya 

saja, namun juga pariwisata baharinya yang sangat istimewa. Lihat saja di 

kepulauan Padaido Biak dan Raja Empat. Disana terdapat wisata kepulauan 

dan koral terumbu karang yang sangat indah, ditambah lagi kondisi alamnya 

yang masih sangat alami, menjadikanya tempat yang sangat sempurna untuk 

bisnis pariwisata. Lihat saja gedung hotel bintang empat yang dulu pernah 

beroperasi di dekat Kepulauan Padaido yang sekarang sudah ditelantarkan 

akibat kesalahan manajemen hotelnya sendiri (lihat gambar dibawah). Jika saja 

pihak manajemen saat itu dapat mengelolanya dengan baik, penulis yakin 

daerah ini akan menjadi daerah wisata terbesar di Indonesia timur. (Untuk 

melihat keindahan Perairan Padaido, anda dapat berkunjung di 

www.biak.go.id ) 
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Untuk mengangkat kembali kejayaan wisata bahari Papua memang 

tidak semudah membalik telapak tangan, namun dengan komitmen yang kuat 

disertai dengan keahlian yang mendukung hal itu bukan mustahil dilakuakan. 

Jika dahulu bisa mengapa sekarang tidak?  

Strategi awal yang bisa dilaksanakan adalah meningkatkan kunjungan 

wisata di daerah ini melalui peningkatan frekuensi promosi yang dilakukan 

secara resmi maupun tidak resmi, seperti yang sedang penulis siratkan dalam 

tulisan ini. Selain itu promosi juga bisa dilakukan dengan pemberian 

cinderamata berupa foto atau apapun yang berisi cirri unik lainya yang bisa 

mengingatkan para wisatawan akan daerah ini. Mereka pasti akan terkesan 

dan otomatis tanpa disuruh ikut mempromosikan daerah ini lewat omongan 

dari mulut-kemulut, akhirnya akan tercipta suatu Brand bagi Daerah ini. 

Kunjungan para wisatawan yang semakin meningkat akan membawa 

kemajuan yang pesat akan industry pariwisata. Efeknya akan sangat besar 

hingga Double Effect. Semakin pesatnya industry pariwisata, maka tingkat 

pendirian hotel dan restaurant pun ikun naik. Peluang usaha bertambah dan 

pengangguran dapat dikurangi jadinya. 

3.6 Kelemahan Pengimplementasian Program 

Di dalam dunia ini pasti tidak ada hal yang sempurna, begitu juga dalam 

proses pengimplementasian program ini. Diantaranya dijabarkan sebagai 

berikut : 

1. Sumber Daya Manusia berupa keahlian teknis yang masih 

lemah. Dapat diatasi dengan mendatangkan tenaga ahli dari 

luar daerah untuk mengelola sekaligus mendidik masyarakat 

local mengoperasikan perusahaan. 

2. Image masyarakat local yang masih mencurigai program yang 

dilaksanakan oleh para pendatang. Masalah ini dapat diatasi 

dengan melakukan pendekatan personal aktif dan 

mensosialisasikan program ini secara terbuka dan tidak terkesan 

menutup-nutupi, kemudian mengedepankan prinsip win-win 

sosution bagi semua pihak dan melibatkan mereka secara aktif 

dalam perencanaan program ini. 

3. Gaya hidup masyrakat local yang masih kurang terencana dan 

sulit mengatur keuangan pribadi.  Salah satunya adalah 

kebisaaan minum minuman keras sehabis mendapatkan uang 

banyak. Hal ini dapat diatasi dengan melakukan pendekatan 

personal melalui pihak gereja dan sosialisai yang berisi bahaya 

keuangan jika hal tersebut terus dilakukan. Kemudian melatih 

mereka Bagaimana mengatur dan memanajemen keuangannya. 

Kalau segala sesuatu dikaitkan dengan keuntungun materil, 
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penulis yakin banyak yang akan tertarik termasuk mereka yang 

sudah ketagihan. 

4. Sarana teknis seperti mesin yang masih terbatas. Dapat diatasi 

dengan mengadakan tender dengan perusahaan pengadaan 

barang dari luar daerah. 

5. Sistem Manajemen Pemerintah Daerah yang masih buruk. Jiwa 

Kewirausahaan Pemerintah Daerah yang masih kurang 

membuat peluang untuk mendapatkan profit jadi terbuang 

hanya terkadang terlalu hati-hati sehingga takut mengambil 

resiko usaha. Hal ini dapat diatasi dengan mendatangkan para 

ahli dalam bidang bisnis dan management untuk mendampingi 

pemerintah setempat mengambil keputusan Bisnis. 

6. Kondisi Geografis Daerah yang Kurang Dikenal. Daerah Papua 

selama ini dikenal sebagai wilayah terpencil dengan diselimuti 

hutan belantar yang menakutkan dan ancaman kelaparan, 

membuat banyak warga luar enggan mau datang berkunjung ke 

wilayah Papua. Hal ini dapat diatasi dengan kegiatan promosin 

yang semakin digencarkan dan membawa foto-foto kota yang 

ramai berikut sarana dan prasarana lengkapnnya ke hadapan 

khyalak umum dengan tak lupa menyisipkan keindahan 

pariwisata daerah. 

4.) Penutup 

1. Kesimpulan 

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Kota Biak pantas 

dijadikan sebagai pusat pelelangan hasil laut dengan didukung oleh 

Daerah Provinsi Papua yang memiliki potensi hasil laut melimpah. Walau 

masih saja ada kendala, namun jika punya komitmen yang kuat, maka 

kelemahan tersebut sedikit demi sedikit bisa teratasi. Kemudian dalam 

penerapan program ini,  perlu adanya kerjasama antar pihak dan lintas 

departemen. 

2. Saran  

Tulisan ini dibuat juga ingin menyiratkan saran kepada semua pihak 

tertuma masyarakat daerah papua untuk tidak minder dan kecil hati 

karena anda memiliki kekayaan yang besar kemudian untuk Pemerintah 

Daerah  agar lebih dibukakan lagi mata pemerintahanya terhadap sector 

kelautan ini, karena effect multipliernya yang tinggi. Pemerintah Daerah 

disarankan untuk mencoba membuka kegiatan usaha untuk 

mendayagunakan potensi tersebut sehingga kekayaan yang telah Tuhan 

berikan tidak mubasir alias sia-sia bahkan digarap pihak lain yang malah 

tidak memberikan efek hasil kepada masyrakat setempat. 



 


