
RINGKASAN 

 

Kota Perikanan merupakan pengembangan kawasan perikanan tangkap dan 

budidaya yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan menjadi pendorong 

pertumbuhan ekonomi di sekitarnya dengan memaksimalkan potensi laut/perikanan. 

Salah satu kendala yang ada di kawasan perikanan Kecamatan Kronjo yaitu 

keterbatasan penyediaan fasilitas infrastruktur dalam pengembangannya untuk 

menjadi Kota Perikanan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan fasilitas umum 

dalam mendukung sebagai Kota Perikanan dan merumuskan model pengembangan 

Kota Perikanan dan Rencana Zonasi sesuai dengan potensi perikanan tangkap dan 

budidaya serta potensi pemasaran perikanan di Kecamatan Kronjo.  

Penelitian ini dimulai pada bulan September 2016 di PPI Kronjo Kabupaten 

Tangerang. Metode yang digunakan adalah metode studi kasus. Data primer 

dilakukan dengan pengambilan data-data terkait perikanan tangkap dan perikanan 

serta ketersediaan fasilitas umum di Kawasan Perikanan Kecamatan Kronjo. Data 

primer yang dikumpulkan di lapangan diperoleh dari hasil observasi, baik bentuk 

wawancara, discussion dengan stakeholder dan dokumentasi. Sedangkan data 

sekunder berupa kajian penelitian terdahulu, serta perkembangan mengenai perikanan 

tangkap dan budidaya yang bersifat time series. Data sekunder di dapat dari Dinas 

Kelautan dan Perikanan, Bappeda, maupun BPS Kabupaten Tangerang. 

Ketersediaan fasilitas umum di Kota Perikanan dianalisis secara kuantitatif 

dengan cara memproyeksi kebutuhan masing-masing fasilitas 5 (lima) tahun yang 

akan datang dengan standar teknis perkotaan. Dari hasil analisis didapatkan berapa 

kebutuhan luas lahan yang diperlukan untuk pengembangan sebagai Kota Perikanan. 

Untuk analisis ini digunakan metode analisis Three Level Of The Product, Value 

Chain, Strategi Generik, dan Analisis Sosial Kependudukan. 

Model pengembangan Kota Perikanan dan Rencana Zonasi dianalisis secara 

kualitatif, dilihat dari potensi perikanan tangkap dan budidaya serta potensi pasar yang 



dimiliki oleh PPI Kronjo. Hasil yang didapatkan dari analisis ini adalah konsep 

pengembangan berupa Mixed Use Development dan Rencana Zonasi, berupa Zona 

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), Zona Perikanan Budidaya, Zona Perumahan, Zona 

Industri Pengolahan Perikanan, dan Zona Sarana dan Prasarana. Analisis ini 

menggunakan metode analisis fisik dan non fisik lingkungan.  

Melimpahnya sumberdaya perikanan dengan karakteristik wilayah laut yang 

luas, wajar banyak penduduk di Kecamatan Kronjo berprofesi sebagai nelayan namun 

belum begitu memberikan dampak positif baik bagi masyarakat maupun bagi daerah 

sekitar. Mata rantai untuk memasarkan hasil perikanan maupun hasil pengolahan 

perikanan terlalu panjang, masih banyak pihak ketiga yang berperan sehingga harga 

yang sampai ke tangan nelayan relatif rendah. Hal ini dikarenakan lemahnya informasi 

tentang segmen pasar, harga dan pesaing, serta terbatasnya investasi permodalan.  

Dengan demikian, melalui penelitian ini diharapkan potensi perikanan yang 

ada di Kecamatan Kronjo dapat lebih terarah di dalam pengembangan sarana dan 

prasarana serta pengelolaan sumber daya di sektor perikanan harus berwawasan 

lingkungan dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah 

dan masyarakat setempat. Konsep pengembangan kawasan dapat mendukung dan 

memajukan pembangunan Kecamatan Kronjo melalui pendekatan pengembangan 

kawasan (wilayah), dengan kegiatan utama pada sektor perikanan dan kelautan yang 

difokuskan pada Kota Perikanan. 

KATA KUNCI : Pengembangan Wilayah, Kota Perikanan, Mixed Use Development 

 


