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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Kepulauan Riau adalah provinsi maritim yang dikelilingi oleh 

lautan, sekitar 95% dengan kondisi ini membuat kegiatan ekonomi 

masyarakat lebih banyak berhubungan dengan pemanfaatan laut dan 

potensinya yang terdiri dari 5 Kabupaten yaitu salah satunya 

Kabupaten Lingga. Kabupaten Lingga merupakan salah satu 

Kabupaten yang wilayahnya didominasi oleh lautan luas, hal tersebut 

membuat pekerjaan utama penduduk Lingga adalah sebagai nelayan 

(Badan Statistik Kabupaten Lingga 2015). 

Kecamatan Senayang adalah salah satu kecamatan yang masuk 

Kabupaten Lingga yang memiliki Desa Paling banyak dibanding 

Kecamatan-Kecamatan lain yang ada di Kabupaten Lingga. Dengan 

jumlah desa yang paling banyak tersebut maka di Kecamatan 

Senayang akan dikembangkan beberapa usaha yang sangat cocok dan 

merupakan keunggulan dari Kecamatan Senayang. Adapun jenis 

usaha yang akan dikembangkan di Kecamatan Senayang Meliputi : 

a. Penangkapan biota laut 

 

b. Budidaya biota laut 

 

c. Jasa Perikanan 
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BAB I 

DESKRIPSI DAERAH 

1.1 Peta Lokasi 
 

a. Peta Kecamatan Senayang 
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b. Peta Kabupaten Lingga 
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Batas – batas wilayah Kecamatan Senayang 

Sebelah Utara : Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang 

Sebelah Timur : Laut Natuna 

Sebelah Selatan : Kecamatan Lingga Utara 

Sebelah Barat : Kabupaten Indragiri Hilir 
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1.2 Uraian Lokasi 

Letak Kecamatan Senayang berdekatan dengan Kota Tanjung 

Pinang, dengan jarak tempuh + 2 jam perjalanan laut yang ditempuh dengan 

menggunakan speed regular (penumpang) yang melayari rute Tanjung 

Pinang – Pancur (Lingga Utara ) dari Pulau Bukit Desa Benan. Secara 

geografis Kecamatan Senayang cukup strategis karena berdekatan dengan 

Tanjung Pinang yang nota bene adalah pelabuhan transit internasonal di 

pelabuhan Sri Bintan Pura. Dengan jarak yang cukup dekat dengan pusat 

pasar Internasional yaitu Singapura yang berjarak 100 – 130 KM 

 
1.3 Luas Daerah 

Luas Kecamatan Senayang mencakup 48.729 Km² dengan rincian, 

luas daratan mencapai 396 Km² dan lautan mencapai kurang lebih 48.333 

Km². (data luas masing-masing desa terlampir) 

Kecamatan Senayang terdiri dari 369 pulau – pulau yang tersebar 

baik pulau besar maupun pulau kecil, 59 buah pulau diantaranya sudah 

berpenghuni Sedangkan 310 buah pulau belum berpenghuni. Luas wilayah 

laut Kecamatan Senayang mencapai 98,9 % dari luas daratannya. (Data 

telampir) 

 
1.4 Data Penduduk 

Jumlah penduduk di kecamatan Senayang lebih kurang 20.310 ribu jiwa, 

dengan jumlah penduduk laki-laki 20.520 ribu jiwa dan perempuan sekitar 

9.790 ribu jiwa. Dari data yang ada penduduk terbesar ada di Desa Rejai dan 

di Desa Pulau Duyung adalah penduduk yang paling sedikit karena luas 

pulau atau desanya juga yang terkecil dibanding dengan desa-desa yang 

lain. Dari jumlah penduduk terdapat 6.015 rumah tangga denga rata-rata 

amggota rumah tangga 3 sampai 5 orang. Jumlah penduduk yang sudah 

memiliki kartu penduduk tercata sebanyak 15.319 dari 20.310 jumlah 

penduduk dengan kesimpulan 75% dari jumlah penduduk adalah manusia 
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dewasa. Jumlah pendatang di kecamatan senayang ini sangat sedikit hanya 

tercatat sekitar 102 orang yang tersebar di desa-desa yang ada di kecamatan 

senayang. Kecamatan senayang dihuni sekitar 89,80% penduduk yang 

beragama Islam dan sekitar 1-4 persen penduduk beragama kristen, budha, 

hindu dan konghucu. 

 
1.5 Karakterstik Daerah 

Umumnya iklim laut dikecamatan Senayang beriklim tropis dan 

musim kemarau yang dipengaruhi oleh angin musim 

Kecamatan Senayang merupakan wilayah yang sangat berpotensi 

dibidang Kelautan dan Wisata Pemancingan yang sangat bagus di Provinsi 

Kepulauan Riau karena mempunyai daya tarik tersendiri berupa terumbu 

karang yang masih asri serta bisa dijadikan wisata penyelaman dengan 

keindahan alam bawah laut. 

Wilayah Kecamatan Senayang memiliki topografi yang bervariasi, 

dari dataran hingga berbukit dan lembah.Wilayah dengan topografi dataran 

pada umumnya diusahakan untuk lahan perkebunan dan pertanian seperti 

Kelapa, Karet, Cengkeh dan tanaman muda lainnya. Sedangkan wilayah laut 

Kecamatan Senayang sangat kaya akan hasil laut yang mengandung 

berbagai jenis ikan seperti Kerapu, Sonu, Tongkol, Tenggiri, Bilis, Kepiting, 

Udang dan masih banyak lagi jenis-jenis hewan laut lainnya yang bisa di 

jual kepasar lokal maupun ekspor, namun itu semua belum diberdayakan 

semaksimal mungkin oleh masyarakat yang hanya mengandalkan alat 

tangkap serta cara yang masih tradisional. 
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BAB II 

ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS 

 
 

2.1. Analisis Lingkungan Fisik 

A. Geografi 

Kecamatan Senayang terletak diantara 0 
0
 02‟ 24.202” lintang utara 

dan 104
0
 39‟ 04.320” bujur timur. Luas Kecamata Senayang 

mencakup 48.729 Km
2
 dengan rincian luas daratan 396 Km

2
 dan 

lautan mencapai luas kurang lebih 48.333 Km
2
, kecamatan senayang 

terdiri dari 369 pulau-pulau yang tersebar baik pulau besar maupun 

pulau kecil, 59 buah pulau yang ada pengguni dan sisanya 310 pulau 

masih belum berpenghuni 

 
B. Iklim 

Kecamatan senayang mempunyai iklim tropis dan basah dengan 

variasi curah hujan rata-rata 243,7 mm sepanjang 2017, rata-rata 

suhu udara dikecamatan senayang 27,30 derjat celcius sementara 

untuk kelembaban bervariasi anatar 70 sampai 97 persen 

 
C. Pemerintahan 

Secara administrasi kecamatan senayang terdiri dari 18 desa dan 1 

Kelurahan dengan 48 Dusun, 79 Rukun warga (Rw) serta 177 Rukun 

Tetangga (RT) (data terlampir) 

 
D. Infrastruktur 

Tansportasi laut sangat berperan dikecamatan senayang , hampir 

semua desa memiliki pelabuhan karena kondisi daerahnya yang 

dikelilingi pulau-pulau kecil dan besar, walau demikian transportasi 
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darat juga tetap berperan terutama untuk aktifitas sehari-hari. Namun 

sebagian besar transportasi darat jalan nya dalam kondisi rusak 

E. Ekonomi 

Perekonomian yang berkembang di kecamatan senayang meliputi 

sektor perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan dan 

peternakan. Khusus untuk perikanan terdapat kegiatan penangkapan 

ikan, budidaya laut dan budidaya air tawar 

 
F. Sosial dan Budaya 

Fasilitas pendidikan dan kesehatan di kecamatan senayang sudah 

cukup terpenuhi, ini terbukti dari data yang ada sudah terdapat 

tingkat pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA dan SMK di kecamatan 

senayang, begitu juga pelayanan kesehatan, terdapat dua puskesmas 

dikecamatan senayang yaitu puskesma senayang dan puskesmas 

tanjung biru. 

Fasilitas keagamaan juga menjadi perhatian pemerintah setempat 

terlihat dari data yang ada terdapat 45 mesjid, 4 unit musholah, 7 

unit gereja dan 4 kelenteng 

2.2 Faktor Pendukung dan penghambat Bisnis di Kecamatan Senayang 

A. Faktor Pendukung 

 Memiliki banyak desa dan masing-masing desa memiliki 

banyak pulau 

 Semua desa yang ada di kecamatan senayang memiliki garis 

pantai 

 Semua desa rata-rata memiliki lebih dari satu pelabuhan 

 Jenjang pendidikan sudah lengkap 

B. Faktor Penghambat 

 Infrastruktur terutama jalan darat masih belum memadai 

 Listrik dan air bersih masih belum memadai 

 Sarana Informasi masih belum memadai 
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BAB III 

IDENTIFIKASI INDUSTRI YANG BERPOTENSI 

 
 

3.1 Desa Mamut 

Faktor Komparatif 

Faktor Produksi 

 Sumber Daya Alam 

 Terdapat pemecah ombak disekitar pulau mamut. 

 Suhu dan kelembaban dan ph sesuai dengan kebutuhan 

pembenihan 

 Letak yang Strategis dengan perushaan budidaya ikan 

 Lahan produksi yang luas 

 Sumber Daya Manusia 

Memberdayakan Penduduk setempat yang memang berprofesi sebagai 

nelayan tradisional yang dianggap mampu untuk menjalankan usaha 

ini dengan memberikan pelatihan pendalaman pengetahuan dan teknih 

pembenihan yang baik. 

 
Faktor Demand Condition 

Perusahaan budidaya ikan singapura 

 
 

Faktor Relation & Supporting 

- Pemerintah 

- Pihak Swasta penyedia induk ikan 

- Pihak swasta penyalur benih ke tempat budidaya 
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3.2 Desa Pulau Medang 

Faktor Komparatif 

Faktor Produksi 

 Sumber Daya Alam 

Desa ini pantainya bersih tanpa tumbuhan bakau dan indah, dan desa 

ini mempunyai pantai yang dalam, dan dapat digunakan untuk 

merapat kapal besar seperti kapal 30 GT, dan cocok untuk budidaya 

ikan, Laut Indonesia sangat luas sekali dan didalamnya terdapat 

sumber daya alam yang berpotensi untuk diambil hasil lautnya 

terutama ikan kerapu. 

 Sumber Daya Manusia 

Memberdayakan Penduduk setempat yang memang berprofesi sebagai 

nelayan tradisional yang dianggap mampu untuk menjalankan usaha 

ini. 

 
Faktor Demand Condition 

Perusahaan budidaya ikan singapura 

 
 

Related Supporting Pemerintah 

Pihak swasta penyalur benih ke tempat budidaya 

 
 

3.3 Desa Pulau Batang 

Faktor Komparatif 

Faktor Produksi 

 Sumber Daya Alam 

Pulau Batang memiliki luas wilayah 29.05 KM² terdiri dari 2 dusun 4 

RW 8 RT. Jarak dari Senayang sejauh 39 mil, kedalam perairan pantai 

sampai kelaut berkisar 1 – 18 M. Mayoritas penduduk di Pulau ini 

berprofesi sebagai nelayan karena memang sebagian besar 
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penduduknya menggantungkan hidupnya pada hasil tangkapan ikan di 

perairan sekitar pulau. 

 Sumber Daya Manusia 

Memberdayakan Penduduk setempat yang memang berprofesi sebagai 

nelayan tradisional yang dianggap mampu untuk menjalankan usaha ini. 

 
Faktor Demand Condition 

Perusahaan budidaya ikan singapura 

a. Related Supporting Industries 

- Pemerintah 

- Pihak swasta penyalur benih ke tempat budidaya 

 

 
 

3.4 Desa Pulau Duyung 

Faktor Komparatif 

Faktor Produksi 

 Sumber Daya Alam 

Ukuran wilayah pulau ini yang tidak terlalu besar hanya dihuni oleh 

sekitar 117 kepala keluarga.. 

Pulau Duyung menyimpan kekayaan alam yang belum tersentuh 

wisatawan baik di darat hingga ke laut.Daratan pulau ini dikelilingi oleh 

pantai berpasir putih yang bersih serta ombak yang landai.dan cocok 

untuk penangkapan ikan, Laut Indonesia sangat luas sekali dan 

didalamnya terdapat sumber daya alam yang berpotensi untuk diambil 

hasil lautnya terutama ikan kerapu. 

 Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia di desa ini punya potensi dalam penangkapan 

ikan yang besar, karena setiap hari penduduk ini menangkap ikan. 
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Faktor Demand Condition 

Perusahaan singapura 

 
 

Faktor Related Supporting Industries 

Penghantaran kepemesan atau dilevery order service 

 

 

3.5 Desa Pasir Panjang 

Faktor Komparatif 

Faktor Produkasi 

Berikut adalah bagian dari faktor komparatif : 

 Sumber Daya Alam 

Dengan garis pantai yang panjang dan pantai yang dalam, sehingga 

kapal 30 GT dapat merapat kapal besar maka cocok untuk 

penangkapan ikan, Laut Indonesia sangat luas sekali dan didalamnya 

terdapat sumber daya alam yang berpotensi untuk diambil hasil 

lautnya terutama ikan Tuna. 

 Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia di desa ini mempunyai banyak kelebihan, 

diantaranya penduduk desa ini mempunyai kelebihan pengetahuan 

dalam penangkapan ikan. 

 
Faktor Demand Condition 

 Perusahaan supply ikan Tuna di Singapura 

 
 

Faktor Relation & Supporting 

 Pemerintah 

 Pihak Swasta penyedia alat tangkap ikan 
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3.6 Desa Temiang 

Faktor Komparatif 

Faktor Produksi 

 Sumber Daya Alam 

Desa ini mempunyai garis pantai yang panjang dan pantai yang dalam, 

dan dapat digunakan untuk merapat kapal besar maka cocok untuk 

penangkapan ikan, Laut Indonesia sangat luas sekali dan didalamnya 

terdapat sumber daya alam yang berpotensi untuk diambil hasil 

lautnya terutama ikan Tuna. 

 Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia di desa tersebut punya potensi dalam 

penangkapan ikan, karena penduduk di desa tersebut mayoritas 

sebagai nelayan. 

 
Faktor Demand Condition 

 Perusahaan supply ikan Tuna di Singapura 

 
 

Faktor Related Supporting 

 Pemerintah 

 Pihak Swasta penyedia alat tangkap ikan 

 Pihak swasta penyedia Kapal 30 GT dan suku cadang 

 
 

3.7 Desa Benan 

Faktor Komparatif 

 

Faktor Produksi 

 Sumber Daya Alam 

Untuk memudahkan kapal 30 GT merapat perlu di buat pelantar 

pendek saja, karena desa ini mempunyai pantai yang dalam, dan 

sangat cocok untuk penangkapan ikan, ditambah Laut Indonesia 
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sangat luas sekali dan didalamnya terdapat sumber daya alam yang 

berpotensi untuk diambil hasil lautnya terutama ikan Tuna. 

 
 Sumber Daya Manusia 

Mata Pencaharian penduduk desa ini adalah nelayan penangkap ikan, 

maka perlu diberdayakan potensi penduduk tersebut untuk menangkap 

ikan dalam jumlah yang besar dan terkordinir. 

 
Faktor Demand Condition 

 Perusahaan supply ikan Tuna di Singapura 

 
 

Faktor Related Supporting Industries 

 Pemerintah 

 Pihak Swasta penyedia alat tangkap ikan 

 Pihak swasta penyedia Kapal 30 GT dan suku cadang 

 
 

3.8 Desa Laboh 

Faktor Komparatif 

Faktor Produksi 

 Sumber Daya Alam 

Desa ini pantainya bersih sangat panjang, dan desa ini mempunyai 

pantai yang dalam, dan dapat digunakan untuk merapat kapal besar 

seperti kapal 30 GT, dan cocok untuk penangkapan ikan, Laut 

Indonesia sangat luas sekali dan didalamnya terdapat sumber daya alam 

yang berpotensi untuk diambil hasil lautnya terutama ikan Tuna. 

 Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia di desa ini punya potensi dalam penangkapan 

ikan yang besar, karena setiap hari penduduk ini menangkap ikan. 
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Faktor Demand Condition 

 Perusahaan supply ikan Tuna di Singapura 

 
 

Related Supporting Industries 

 Pemerintah 

 Pihak Swasta penyedia alat tangkap ikan 

 Pihak swasta penyedia Kapal 30 GT dan suku cadang 

 
 

3.9 Desa Desa Tanjung Kelit 

Keunggulan Kompetitif 

Faktor Produksi 
 

 Sumber daya manusia 

Jumlah penduduk  tanjung  kelit  mencapai  1.388  ribu  jiwa.  

Termasuk desa nomor tiga terpadat sesudah senayang dan  tanjung  

biru. Tanjung kelit memiliki 3 dusun dengan 5 RW dan 12 RT  

termasuk desa yang memiliki RT yang cukup banyak  juga.Tanjung 

kelit merupakan desa penghasil teripang 

 Sumber daya alam 

Desa tanjung kelit memiliki luas wilayah lebih kurang 3.848,28 Km
2
 . 

termasuk luas dari desa yang lainnya. Tanjung kelit memiliki 20 pulau 

juga termasuk desa yang memiliki pulau terbanyak di kecamatan 

senayang 

 
Faktor Demand Conditional 

Berdasarkan data badan pangan dan pertanian PBB (FAO) pada tahun 2000 

Indonesia merupakan penghasil teripang terbesar di dunia (2.500 ton) 

dengan tujuan China, Singapura dan Taiwan. Kemudian data Kementerian 

Kelautan dan Perikanan sepanjang tahun 2012 sampai 2015 menunjukkan 

tren eksport teripang meningkat dari 900 hingga 1.200 ton. Adapun 

cina menjadi pelanggan utama. 
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Faktor Relation & Supporting 

Rencana pengadaan benih udang untuk budidaya diperoleh dari desa Cempa 

yang menghasilakn benih udang unggul. 

 
3.10 Desa Rejai 

Faktor Kondisi 

Keunggulan Kompetitif 

Faktor Kondisi 

 Sumber daya manusia 

Jumlah penduduk tanjung kelit mencapai 1.804 ribu jiwa. Termasuk 

desa nomor dua terpadat sesudah senayang. 

 Sumber daya alam 

Desa tanjung kelit memiliki luas wilayah lebih kurang 1.292,75 Km
2
 . 

yang memiliki 31 pulau desa yang memiliki pulau terbanyak di 

kecamatan senayang. Tanjung Rejai memiliki 4 dusun dengan 9 RW 

dan 19 RT termasuk desa yang memiliki RT yang cukup banyak juga. 

Rejai merupakan desa penghasil Udang Vanname 

 
Faktor Demand 

 

 Perusahaan supply ikan Tuna di Singapura 

 

 
Faktor Relation & Supporting 

 

Benjalin hubungan kerja sama dengan cempa dalam mendapatkan benih 

udang Vanname 
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3.11 Desa Tanjung Lipat 

Keunggulan Kompetitif 

Faktor Produksi 
 

 Sumber daya manusia 

Jumlah penduduk tanjung lipat mencapai 803 ribu jiwa lebih sedikit 

dibandingkan dengan desa-desa lain 

 Sumber daya alam 

Desa tanjung lipat memiliki luas wilayah lebih kurang 1.201,09 Km2 . 

yang memiliki 16 pulau dan memiliki 2 dusun dengan 2 RW dan 6 RT 

termasuk desa yang memiliki RT yang sangat sedikit.. Tanjung lipat 

merupakan desa penghasil ikan sunu di kecamatan senayang. Ikan sunu 

merupakan bagian dari ikan kerapu 

 
Faktor Demand 

 

Ikan kerapu merupakan salah satu jenis ikan laut bernilai ekonomis tinggi 

yang terdapat diperaran Indonesia. Tingginya harga komoditas ini juga 

dikarenakan ketersediaanya dialam bebas mulai berkurang. Minat yang 

tinggi pada ikan kerapu berasal dari tingginya permintaan yang berasal dari 

dalam negeri maupun luar negeri. Negara tujuan eksport kerapu adalah 

Singapura. 

 
Faktor Relation & Supporting 

 

Mengajukan proposal pengadaan benih kerapu ke Balai Budidaya Laut 

(B2L) Batam 
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3.12 Desa Cempa 

Keunggulan Kompetitif 

Faktor Produksi 

 Sumber daya manusia 

Jumlah penduduk cempa mencapai 651 ribu jiwa lebih sedikit 

dibandingkan dengan desa-desa lain 

 Sumber daya alam 

Desa Cempa memiliki luas wilayah lebih kurang 1.780,24 Km2 . yang 

memiliki 3 pulau dan memiliki 2 dusun dengan 2 RW dan 4 RT 

termasuk desa yang memiliki RT yang sangat sedikit dibanding desa 

tanjung lipat. Dengan kondisi daerah yang luas maka akan 

dikembangkan bisnis pembenihan udang vanname 

 
Faktor Demand 

 

Perikanan budidaya adalah sektor yang paling menjanjikan masa datang. 

Karena untuk menjaga keberlanjutan alam seperti penangkapan harus 

dibatasi sehingga sektor budidaya yang harus ditingkatkan. Dengan kondisi 

itu kebutuhan benih udang vanname dan teripang meningkat. Hasil  

budidaya akan dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan dalam dan luar 

negeri. 

 
Faktor Relation & Supporting 

 

Untuk saat ini penyedia induk udang vanname salah satunya adalah (Balai 

Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan (BPIU2K) Karangansem 

Bali. Keberadaan BPIU2K akan mendukung sebagai pemasok induk udang 

yang akan dijadikan benih untuk dibudidayakan karena dari data yang ada di 

Balai Budidaya Laut Batam (BBL Batam) Induk udang Vanname belum 

tersedia. 
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3.13 Desa Batu Belubang 

Faktor Komparatif 

Faktor Produksi 

 Sumber Daya Alam 

Desa batu belubang mempunyai kedalaman laut lebih dari 30 M, 

dengan kedalaman laut 0,5 – 52 m. Wilayah ini termasuk lautan lepas 

( laut cina selatan dan selat malaka ) dan memepunyai kualitas air 

yang baik untuk hidup nya biota laut. 

 Sumber Daya Manusia 

Memberdayakan Penduduk setempat yang memang berprofesi sebagai 

nelayan tradisional yang dianggap mampu untuk menjalankan usaha 

ini dengan memberikan pelatihan pendalaman pengetahuan dan teknih 

pembenihan yang baik. 

 
Faktor Demand Condition 

Tersedianya pasar domestik yang siap berperan menjadi elemen penting 

dalam menghasilkan daya saing.Pasar seperti ini ditandai dengan 

kemampuan untuk menjual produk-produk superior, hal ini didorong oeh 

adanya permintaan barang-dan jasa berkualitas serta adanya kedekatana 

hubungan antara perusahan dan pelanggan. 

 
Related Supporting 

Adanya pabrik skala besar yang bersebelahan dengan desa Batu belubang 

yang mengolah biota laut untuk diolah dan di produksi menjadi produk- 

produk sumber protein, yang memiliki manfaat yang sangat baik bagi 

kesehatan. Produk ini nantinya akan di ekspor ke luar negeri seperti Cina, 

Jepang, dan Korea. Karena permintaan yang tinggi dari luar negeri akan 

permintaan ikan kakap , maka pabrik pembibitan yang terdapat di Desa 

Baran membutuhkan bibit yang berkualitas. . 
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3.14  Desa Baran 

Faktor Komparatif 

Faktor Produksi 

 Sumber Daya Alam 

Pemilihan lokasi pemeliharan merupakan salah satu faktor penting 

dalam melakukan budidaya ikan kakap ini.Ikan kakap seperti diketahui 

memiliki toleransi terhadap salinitas yang cukup tinggi yang berarti 

ikan kakap dapat dipelihara di segala tipe perairan.Budidaya ikan kakap 

dapat dilakukan di kolam, tambak, atau pinggir pantai dengan 

memperhatikan kualitas airnya. Karena ikan kakap merupakan jenis 

ikan tropis, setelah memiliki tempat budidaya berupa kolam maka 

pastikan bahwa suhu kolam ideal yaitu sekitar 27°C-32°C dan pastikan 

selalu kolam tidak terlalu keruh. Dan apabila memilih budidaya ikan 

kakap di tambak pinggir laut, pastikan arus air tidak terlalu deras karena 

jika air terlalu deras maka dapat merusak tambak. 

 Sumber Daya Manusia 

Memberdayakan Penduduk setempat yang memang berprofesi sebagai 

nelayan tradisional yang dianggap mampu untuk menjalankan usaha ini 

dengan memberikan pelatihan pendalaman pengetahuan dan teknih 

pembenihan yang baik. 

 
Faktor Demand Condition 

Produk kakap putih yang dihasilkan di Desa Baran merupakan kakap putih 

yang terbaik dengan bibit dan perawatan yang berkualitas sehingga 

menghasilkan kakap putih yang memiliki nilai jual yang tinggi. Perusahaan 

seperti pabrik pengolahan ikan membutuhkan ikan segar segar kualitas 

terbaik .Sehingga ikan kakap putih sebagai bahan utama dan sumber gizi 

produk haruslah yang terbaik dan berkualitas tinggi. Oleh karena itu, 

pembudidayaan kakap putihdi desa baran juga harus dilakuka dengan baik 

untuk memperolah hasil yang berkualitas tinggi untuk selanjutnya di supply 
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ke perusahaan pengolahan atau di ekspor ke luar negeri dalam keadaan 

segar. Harga beberapa spesies ikan kakap putih tampak meningkat sepuluh 

kali lipat selama 10 tahun terakhir. Peningkatan nilai tersebut didorong oleh 

persediaan kakap putih di seluruh dunia makin sedikit, sementara ada 

permintaan besar 

 
Faktor Related Supporting Industries 

Adanya pabrik skala besar yang bersebelahan dengan desa Baran yaitu desa 

Batu belubang yang mengolah biota laut untuk diolah dan di produksi 

menjadi produk-produk supplemen, vitamin, dan lainnya yang memiliki 

manfaat yang sangat baik bagi kesehatan. Produk ini nantinya akan di 

ekspor ke luar negeri seperti Cina, Jepang, dan Korea. Karena permintaan 

yang tinggi dari luar negeri akan permintaan ikan kakap , maka pabrik 

pembibitan yang terdapat di Desa Baran membutuhkan bibit yang 

berkualitas . Karena adanya pabrik pembibitan di desa  baran  dan 

sekitarnya , ini menjadi kesempatan yang besar bagi desa baran untuk 

membuka bisnis budidaya ikan kakap putih. Sehingga hasil dari budidaya 

ikan kakap putih ini dapat langsung di supply ke pabrik terdekat. Bantuan 

Pemerintah, dan pihak swasta. 

 

3.15.  Desa Tanjung Biru 
 

Faktor Komparatif 

Faktor Produksi 

 Sumber Daya Alam 

 Suhu dan kelembaban dan ph sesuai dengan kebutuhan pembenihan 

 Letak yang Strategis dengan perushaan budidaya ikan 

 Lahan produksi yang luas 

 Kondisi perairan nya landai kea rah laut 

 Sumber Daya Manusia 
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Memberdayakan Penduduk setempat yang memang berprofesi sebagai 

nelayan tradisional yang dianggap mampu untuk menjalankan usaha 

ini dengan memberikan pelatihan pendalaman pengetahuan dan teknih 

pembenihan yang baik. 

 
Faktor Demand Condition 

Tersedianya pasar domestik yang siap berperan menjadi elemen penting 

dalam menghasilkan daya saing.Pasar seperti ini ditandai dengan 

kemampuan untuk menjual produk-produk superior, hal ini didorong oeh 

adanya permintaan barang-dan jasa berkualitas serta adanya kedekatana 

hubungan antara perusahan dan pelanggan. 

 
Related Supporting Industries 

Adanya keterkaitan kuat antara industri pendukung dan perusahaan, 

hubungan dan dukungan ini bersifat positif yang berujung pada 

penngkatan daya saing perusahaan. Porter mengembangkan model dari 

faktor kondisi semacam ini dengan industrial clusters atau agglomeration, 

yang memberi manfaat adanya potential technology knowledge spillover, 

kedekatan dengan dengan konsumer sehingga semakin meningkatkan 

market power. 

 
 Pemerintah 

 Pihak Swasta penyedia induk ikan 

 Pihak swasta penyalur benih ke tempat budidaya 
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3.16 Desa Pena’ah 

Faktor komparatif 

Faktor Produksi 

 Sumber Daya MAnusia 

Latar belakang sumber daya manusia di Desa Pena‟ah adalah Nelayan 

dengan jumlah penduduk 886 orang.Keterampilan ini dapat 

dimanfaatkan dan sangat bagus untuk usaha kapal penangkapan 

Ikan.Dengan UMR yang minim dapat menjadi faktor penunjang 

kerjasama antara perusahaan dengan masyarakat setempat, melalui 

kelompok tani. 

 
 Sumber Daya Alam 

Daerah Desa Pulau Bukit memiliki 38 pulau dan 4 pelabuhan yang 

dapat dijadikan sebagai tempat singgah atau Gudang atau dapat 

dijadikan sebagai tempat pengolahan Hasil tangkap sebelum di ekspor. 

Memiliki garis pantai yang Panjang serta kedalaman yang 

cukup.Letaknya berada di daerah laut lepas sehingga cocok untuk usaha 

kapal penangkapan Ikan.Jarak dari pulau mensanak ke singapura adalah 

sejauh ±170km. 

 
Faktor Demand Condition 

Permintaan yang tinggi dari Pasar Pengolahan Ikan Tuna dan Restoran di 

Singapura 

Faktor Related Suporting Industry 

a. Pemerintah setempat 

b. Perusahaan swasta alat penangkap ikan 

c. Perusahaan swasta penyedia suku cadang kapal 

d. Perusahaan swasta pengolahan Ikan dan pengemasan Ikan 

e. Perusahaan swasta Transportasi barang ekspor 

f. Perusahaan asuransi 
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3.17 Desa Mensanak 

Faktor komparatif 

Faktor Produksi 

 Sumber Daya MAnusia 

Latar belakang sumber daya manusia di desa Mensanak adalah 

Nelayan.Keterampilan ini dapat dimanfaatkan dan sangat bagus untuk 

usaha kapal penangkapan Ikan.Selain itu Data menunjukan jika jumlah 

penduduk cukup banyak sehingga memudahkan perekrutan. 

 Sumber Daya Alam 

Daerah Desa Mensanak memiliki 4 pulau dan 1 pelabuhan kecil yang 

dapat dijadikan sebagai tempat singgah atau gudang, dan memiliki garis 

pantai yang Panjang serta kedalaman yang cukup. Letaknya berada di 

daerah laut lepas sehingga cocok untuk usaha kapal penangkapan 

Ikan.Jarak dari pulau mensanak ke singapura adalah sejauh ±130km. 

 
Faktor Demand Condition 

 Permintaan yang tinggi dari Pasar Pengolahan Ikan Tuna dan 

Restoran di Singapura 

 
Related Suporting Industry 

 Pemerintah setempat 

 Perusahaan swasta alat penangkap ikan 

 Perusahaan swasta penyedia suku cadang kapal 

 Perusahaan swasta pengolahan Ikan dan pengemasan Ikan 

 Perusahaan swasta Transportasi barang ekspor 

 Perusahaan asuransi 
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3.18 Desa Pulau Bukit 

Faktor komparatif 

Faktor Produksi 

 Sumber Daya MAnusia 

Latar belakang sumber daya manusia di Pulau Bukit adalah Nelayan 

dengan jumlah penduduk 439 orang.Keterampilan ini dapat 

dimanfaatkan dan sangat bagus untuk usaha kapal penangkapan 

Ikan.Dengan UMR yang minim dapat menjadi faktor penunjang 

kerjasama antara perusahaan dengan masyarakat setempat, melalui 

kelompok tani. 

 Sumber Daya Alam 

Daerah Desa Pulau Bukit memiliki 16 pulau dan 3 pelabuhan yang 

dapat dijadikan sebagai tempat singgah atau gudang, dan memiliki garis 

pantai yang Panjang serta kedalaman yang cukup. Letaknya berada di 

daerah laut lepas sehingga cocok untuk usaha kapal penangkapan 

Ikan.Jarak dari pulau mensanak ke singapura adalah sejauh ±120km. 

 

 
Faktor Demand Condition 

a. Permintaan yang tinggi dari Pasar Pengolahan Ikan Tuna dan Restoran 

di Singapura 

 
Faktor Related Suporting Industry 

b. Pemerintah setempat 

c. Perusahaan swasta alat penangkap ikan 

d. Perusahaan swasta penyedia suku cadang kapal 

e. Perusahaan swasta pengolahan Ikan dan pengemasan Ikan 

f. Perusahaan swasta Transportasi barang ekspor 

g. Perusahaan asuransi 
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BAB IV 

MODEL BISNIS 

 
4.1 Desa Mamut : Pembenihan Ikan Kerapu 

A. Suport Activities 

 Infrastruktur 

- Kerjasama dengan pemerintah setempat 

- Kerjasama dengan Koperasi yang telah ada 

- Mengaktifkan dan bekerjasama dengan kelompok nelayan 

setempat 

- Modal perusahaan bekerja sama dengan Bank baik swasta maupun 

pemerintahan 

 
 Human Resource Management 

a. Manager Pengendali Mutu 

b. Pelaksana Produksi 

- Bagian manajemen induk 

- Bagian manajemen benih 

- Bagian manajemen kualitas air 

- Bagian manajemen pakan hidup 

- Bagian manajemen kesehatan ikan 

- Bagian manajemen mekanik 

Memberdayakan Penduduk setempat yang memang berprofesi 

sebagai nelayan tradisional yang dianggap mampu. 

 
 Technology 

- Disamping menggunakan energy konvensional tenaga listrik 

generator juga pendekatan teknologi ramah lingkungan 

menggunakan energy alternative tenaga surya. 
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 Procurement 

- Kerjasama dengan pemerintahan untuk pengadaan induk  (  

dinas perikanan ) 

- Kerjasama dengan perusahaan transportasi benih 

 
 

B. Primary Activities 

 Inbound Logistic 

- Pengadaan induk ikan kerapu dari perusahaan swasta atau 

pemerintah 

- Pengadaan Keramba, dan alat pendukung pembibitan 

 Operations 

- Tim Pemilihan dan pengawinan Induk 

- Tim Kontrol pakan Ikan 

- Tim Kontrol Kesehatan 

- Tim Pengepakan atau pengemasan 

- Tim pengiriman bibit 

 Outbond Logistic 

- Distribusi mengumpulkan yang sudah siap dipasarkan ke pusat 

pemasaran dalam atau luar negri sesuai permintaan pasar 

- Kerjasama pihak swasta untuk pendistribusian barang 

 Marketing & Sales 

- jaringan pusat marketing di 

pusat perekonomian seperti Batam, Tanjung Pinang luar negeri 

terutama Singapura dan Hongkong. 

- Tersedianya informasi center baik lokal maupun internasional. 

- Penggunaan multimedia atau aplikasi untuk memudahkan 

konsumen 

- Penataan lokasi yang strategis untuk penyediaan produk dan 

layanan 

- Iklan dan promosi baik melalui televisi atau website 
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 Services 

- Layanan Transaksi perbankan 

- Fasilitas layanan Ekspor-impor 

- Layanan Garansi kualitas 

- Layanan ketepatan waktu (terjadwal) 

- Penyediaan bengkel kapal, memastikan proses teknis lebih cepat 

 
 

4.2 Desa Pulau Medang : Budidaya Ikan Kerapu 

A. Suport Activities 

 Infrastruktur 

- dengan pemerintah setempat 

- Kerjasama dengan Koperasi yang telah ada 

- Mengaktifkan dan bekerjasama dengan kelompok nelayan 

setempat 

- Modal perusahaan bekerja sama dengan Bank baik swasta 

maupun pemerintahan 

 Human Resource Management 

a. Manager Pengendali Mutu 

b. Pelaksana Produksi 

- Bagian manajemen induk 

- Bagian manajemen benih 

- Bagian manajemen kualitas air 

- Bagian manajemen pakan hidup 

- Bagian manajemen kesehatan ikan 

- Bagian manajemen mekanik 

 
 

 Technology 

- Pembuatan keramba 
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- pembuatan rakit 

- perahu motor tempel 

- pompa air 

- instalasi kabel dan penerangan 

 Procurement 

- Kerjasama dengan pemerintah 

- Bekerjasama dengan perusahaan transportasi 

 
 

B. Primary Activities 

 Inbound Logistic 

- Pengadaan Keramba Jaring Apung 

- Pengadaan benih yang baik dan berkualitas 

 Operations 

- Tim Pemeliharaan/Pembesaran 

- Tim Penyediaan dan Pemberian Pakan 

- Tim Pengendalian Hama dan Penyakit 

- Tim Panen dan Penanganan Panen 

- Tim Pemeliharaan Ikan Besar 

- Tim Pemanenan/Pengangkutan Ikan 

 Outbond Logistic 

- Distribusi mengumpulkan yang sudah siap dipasarkan ke pusat 

pemasaran dalam atau luar negri sesuai permintaan pasar 

- Kerjasama pihak swasta untuk pendistribusian barang 

 Marketing & Sales 

- Mengupayakan jaringan pusat marketing di pusat 

perekonomian seperti Batam, Tanjung Pinang luar negeri 

terutama Singapura dan Hongkong 

- Tersedianya informasi center baik lokal maupun internasional 

- Penggunaan multimedia atau aplikasi untuk memudahkan 

konsumen 
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- Penataan lokasi yang strategis untuk penyediaan produk dan 

layanan 

- Iklan dan promosi baik melalui televisi atau website 

 Services 

- Layanan Transaksi perbankan 

- Fasilitas layanan Ekspor-impor 

- Layanan Garansi kualitas 

- Layanan ketepatan waktu (terjadwal) 

- Penyediaan bengkel kapal, memastikan proses teknis lebih 

cepat diatasi. 

 
4.3 Desa Batang : Budidaya Ikan Kerapu 

A. Suport Activities 

 Infrastruktur 

- Kerjasama dengan pemerintah setempat 

- Kerjasama dengan Koperasi yang telah ada 

- Mengaktifkan dan bekerjasama dengan kelompok nelayan 

setempat 

- Modal perusahaan bekerja sama dengan Bank baik swasta 

maupun 

- pemerintahan 

 Human Resource Management 

a. Manager Pengendali Mutu 

b. Pelaksana Produksi 

- Bagian manajemen induk 

- Bagian manajemen benih 

- Bagian manajemen kualitas air 

- Bagian manajemen pakan hidup 

- Bagian manajemen kesehatan ikan 

- Bagian manajemen mekanik 



30  

 

 

 
 

 Technology 

- Pembuatan keramba 

- pembuatan rakit 

- perahu motor tempel 

- pompa air 

- instalasi kabel dan penerangan 

 Procurement 

- Kerjasama dengan pemerintah 

- Bekerjasama dengan perusahaan transportasi 

 
 

B. Primary Activities 

 Inbound Logistic 

- Pengadaan Keramba Jaring Apung 

- Pengadaan benih yang baik dan berkualitas 

 Operations 

- Tim Pemeliharaan/Pembesaran 

- Tim Penyediaan dan Pemberian Pakan 

- Tim Pengendalian Hama dan Penyakit 

- Tim Panen dan Penanganan Panen 

- Tim Pemeliharaan Ikan Besar 

- Tim Pemanenan/Pengangkutan Ikan 

 Outbond Logistic 

- Distribusi mengumpulkan yang sudah siap dipasarkan ke pusat 

pemasaran dalam atau luar negri sesuai permintaan pasar 

- Kerjasama pihak swasta untuk pendistribusian barang 

 Marketing & Sales 

- Mengupayakan jaringan pusat marketing di pusat 

perekonomian seperti Batam, Tanjung Pinang luar negeri 

terutama Singapura dan Hongkong 

- Tersedianya informasi center baik lokal maupun internasional 
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- Penggunaan multimedia atau aplikasi untuk memudahkan 

konsumen 

- Penataan lokasi yang strategis untuk penyediaan produk dan 

layanan 

- Iklan dan promosi baik melalui televisi atau website 

 Services 

- Layanan Transaksi perbankan 

- Fasilitas layanan Ekspor-impor 

- Layanan Garansi kualitas 

- Layanan ketepatan waktu (terjadwal) 

- Penyediaan bengkel kapal, memastikan proses teknis lebih cepat 

diatasi. 

 
4.4 Desa Pulau Duyung : Penangkapan Ikan Tuna 

C. Suport Activities 

 Infrastruktur 

- dengan pemerintah setempat 

- Kerjasama dengan Koperasi yang telah ada 

- Mengaktifkan dan bekerjasama dengan kelompok nelayan 

setempat 

- Modal perusahaan bekerja sama dengan Bank baik swasta 

maupun pemerintahan 

 Human Resource Management 

a. Manager Pengendali Mutu 

b. Pelaksana Produksi 

- Bagian manajemen induk 

- Bagian manajemen benih 

- Bagian manajemen kualitas air 

- Bagian manajemen pakan hidup 

- Bagian manajemen kesehatan ikan 
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- Bagian manajemen mekanik 

 Technology 

- Pembuatan keramba 

- pembuatan rakit 

- perahu motor tempel 

- pompa air 

- instalasi kabel dan penerangan 

 Procurement 

- Kerjasama dengan pemerintah 

- Bekerjasama dengan perusahaan transportasi 

 
 

D. Primary Activities 

 Inbound Logistic 

- Pengadaan Keramba Jaring Apung 

- Pengadaan benih yang baik dan berkualitas 

 Operations 

- Tim Pemeliharaan/Pembesaran 

- Tim Penyediaan dan Pemberian Pakan 

- Tim Pengendalian Hama dan Penyakit 

- Tim Panen dan Penanganan Panen 

- Tim Pemeliharaan Ikan Besar 

- Tim Pemanenan/Pengangkutan Ikan 

 Outbond Logistic 

- Distribusi mengumpulkan yang sudah siap dipasarkan ke pusat 

pemasaran dalam atau luar negri sesuai permintaan pasar 

- Kerjasama pihak swasta untuk pendistribusian barang 

 Marketing & Sales 

- Mengupayakan jaringan pusat marketing di pusat 

perekonomian seperti Batam, Tanjung Pinang luar negeri 

terutama Singapura dan Hongkong 
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- Tersedianya informasi center baik lokal maupun internasional 

- Penggunaan multimedia atau aplikasi untuk memudahkan 

konsumen 

- Penataan lokasi yang strategis untuk penyediaan produk dan 

layanan 

- Iklan dan promosi baik melalui televisi atau website 

 Services 

- Layanan Transaksi perbankan 

- Fasilitas layanan Ekspor-impor 

- Layanan Garansi kualitas 

- Layanan ketepatan waktu (terjadwal) 

- Penyediaan bengkel kapal, memastikan proses teknis lebih 

cepat diatasi. 

 
4.5 Desa Pasir Panjang : Penangkapan Ikan Tuna 

A. Support Activity 

 Infrastructur Perusahaan 

- Kerjasama dengan pemerintah setempat 

- Kerjasama dengan Koperasi yang telah ada 

- Mengaktifkan dan bekerjasama dengan kelompok nelayan 

setempat 

- Modal perusahaan bekerja sama dengan Bank baik swasta 

maupun pemerintahan 

- Laboratorium uji coba dan sertifikasi makanan untuk 

keperluan ekspor 

 Human resource management 

- Sumber daya manusia yang dibutuhkan : 

Manager, Kepala bagian operasional, Karyawan Administrasi, 

HRD. 

- Pelatihan dan pengembangan keterampilan karyawan 
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- Perusahaan dalam mengelola penangkapan ikan perlu 

memperhatikan POAC (planning, organizing, 

actuating,controlling). Disamping itu perusahaan juga harus 

memperhatikan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan 

karyawannya 

 Technology 

- Pusat informasi perusahaan yang berhubungan dengan jaringan 

perijnan, area penangkapan, area pemrosesan , dan area 

penjualan. 

- Penggunaan teknologi dalam penangkapan, pengolahan dan 

pengemasan untuk mengurangi biaya operasional 

- Teknologi perbankan yang canggih 

 Procurement (purchasing) 

- Tim maintenance peralatan ikan tangkap, pelabuhan singgah, 

tempat pengolahan hasil. 

- Bekerjasama dengan perusahaan pengolahan, pengemasan dan 

transportasi 

 
B. Primary Activity 

 Inbound Logistic 

- 20 Kapal fiber berukuran 30 GT 

- Penyediaan suku cadang 

- Penyediaan Gudang penampung, pengolahan dan Pengemasan 

- Peralatan Ikan tangkap 

- Pengunaan  Teknologi  Sonar  Find  Fish  dan Satelite navgasi 

system 

 Operations 

- Penangkapan menggunakan Teknik Rawai Tuna (tuna 

longline), pancing ulur (handline). 
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- Hasil tangkapan langsung di distribusikan ke perusahaan 

eksport dan dikirimkan ke luar negeri 

- Hasil tangkapan di olah di perusahaan pengolahan lalu di 

distribusikan 

- Pengoperasian teknologi pencari ikan untuk efisiensi waktu 

 Outbond Logistic 

- Penyediaan Perusahaan pengolahan di beberapa daerah yang 

dekat dengan daerah konsumen termasuk di luar negeri 

- Kerjasama E-Banking memudahkan transaksi dan pelayanan 

- Kerjasama E-Marketing untuk memudahkan pemasaran 

- Kerjasama perusahaan dengan pengiriman. 

 Marketing and Sales 

- Tersedianya informasi center baik lokal maupun internasional. 

- Penggunaan multimedia atau aplikasi untuk memudahkan 

konsumen 

- Penataan lokasi yang strategis untuk penyediaan produk dan 

layanan 

- Iklan dan promosi baik melalui televisi atau website 

 Service 

- Layanan Transaksi perbankan 

- Fasilitas layanan Ekspor-impor 

- Layanan Garansi kualitas 

- Layanan ketepatan waktu (terjadwal) 

- Penyediaan bengkel kapal, memastikan proses teknis lebih 

cepat diatas 
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4.6 Desa Temiang : Penangkapan Ikan Tuna 

A. Support Activity 

 Infrastructur Perusahaan 

- Kerjasama dengan pemerintah setempat 

- Kerjasama dengan Koperasi yang telah ada 

- Mengaktifkan dan bekerjasama dengan kelompok nelayan 

setempat 

- Modal perusahaan bekerja sama dengan Bank baik swasta 

maupun pemerintahan 

- Laboratorium uji coba dan sertifikasi makanan untuk 

keperluan ekspor 

 Human resource management 

- Sumber daya manusia yang dibutuhkan : 

Manager, Kepala bagian operasional, Karyawan Administrasi, 

HRD. 

- Pelatihan dan pengembangan keterampilan karyawan 

- Perusahaan dalam mengelola penangkapan ikan perlu 

memperhatikan POAC (planning, organizing, 

actuating,controlling). Disamping itu perusahaan juga harus 

memperhatikan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan 

karyawannya 

 Technology 

- Pusat informasi perusahaan yang berhubungan dengan jaringan 

perijnan, area penangkapan, area pemrosesan , dan area 

penjualan. 

- Penggunaan teknologi dalam penangkapan, pengolahan dan 

pengemasan untuk mengurangi biaya operasional 

- Teknologi perbankan yang canggih 
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 Procurement (purchasing) 

- Tim maintenance peralatan ikan tangkap, pelabuhan singgah, 

tempat pengolahan hasil. 

- Bekerjasama dengan perusahaan pengolahan, pengemasan dan 

transportasi 

 
B. Primary Activity 

 Inbound Logistic 

- 20 Kapal fiber berukuran 30 GT 

- Penyediaan suku cadang 

- Penyediaan Gudang penampung, pengolahan dan Pengemasan 

- Peralatan Ikan tangkap 

- Pengunaan  Teknologi  Sonar  Find  Fish  dan Satelite navgasi 

system 

 Operations 

- Penangkapan menggunakan Teknik Rawai Tuna (tuna 

longline), pancing ulur (handline). 

- Hasil tangkapan langsung di distribusikan ke perusahaan 

eksport dan dikirimkan ke luar negeri 

- Hasil tangkapan di olah di perusahaan pengolahan lalu di 

distribusikan 

- Pengoperasian teknologi pencari ikan untuk efisiensi waktu 

 Outbond Logistic 

- Penyediaan Perusahaan pengolahan di beberapa daerah yang 

dekat dengan daerah konsumen termasuk di luar negeri 

- Kerjasama E-Banking memudahkan transaksi dan pelayanan 

- Kerjasama E-Marketing untuk memudahkan pemasaran 

- Kerjasama perusahaan dengan pengiriman. 

 Marketing and Sales 

- Tersedianya informasi center baik lokal maupun internasional. 
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- Penggunaan multimedia atau aplikasi untuk memudahkan 

konsumen 

- Penataan lokasi yang strategis untuk penyediaan produk dan 

layanan 

- Iklan dan promosi baik melalui televisi atau website 

 Service 

- Layanan Transaksi perbankan 

- Fasilitas layanan Ekspor-impor 

- Layanan Garansi kualitas 

- Layanan ketepatan waktu (terjadwal) 

- Penyediaan bengkel kapal, memastikan proses teknis lebih 

cepat diatasi. 

 
4.7 Desa Benan : Penangkapan Ikan Tuna 

A. Support Activity 

 Infrastructur Perusahaan 

- Kerjasama dengan pemerintah setempat 

- Kerjasama dengan Koperasi yang telah ada 

- Mengaktifkan dan bekerjasama dengan kelompok nelayan 

setempat 

- Modal perusahaan bekerja sama dengan Bank baik swasta 

maupun pemerintahan 

- Laboratorium uji coba dan sertifikasi makanan untuk 

keperluan ekspor 

 Human resource management 

- Sumber daya manusia yang dibutuhkan : 

Manager, Kepala bagian operasional, Karyawan Administrasi, 

HRD. 

- Pelatihan dan pengembangan keterampilan karyawan 
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- Perusahaan dalam mengelola penangkapan ikan perlu 

memperhatikan POAC (planning, organizing, 

actuating,controlling). Disamping itu perusahaan juga harus 

memperhatikan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan 

karyawannya 

 Technology 

- Pusat informasi perusahaan yang berhubungan dengan jaringan 

perijnan, area penangkapan, area pemrosesan , dan area 

penjualan. 

- Penggunaan teknologi dalam penangkapan, pengolahan dan 

pengemasan untuk mengurangi biaya operasional 

- Teknologi perbankan yang canggih 

 

 

 
 Procurement (purchasing) 

- Tim maintenance peralatan ikan tangkap, pelabuhan singgah, 

tempat pengolahan hasil. 

- Bekerjasama dengan perusahaan pengolahan, pengemasan dan 

transportasi 

 
B. Primary Activity 

 Inbound Logistic 

- 20 Kapal fiber berukuran 30 GT 

- Penyediaan suku cadang 

- Penyediaan Gudang penampung, pengolahan dan Pengemasan 

- Peralatan Ikan tangkap 

- Pengunaan  Teknologi  Sonar  Find  Fish  dan Satelite navgasi 

system 
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 Operations 

- Penangkapan menggunakan Teknik Rawai Tuna (tuna 

longline), pancing ulur (handline). 

- Hasil tangkapan langsung di distribusikan ke perusahaan 

eksport dan dikirimkan ke luar negeri 

- Hasil tangkapan di olah di perusahaan pengolahan lalu di 

distribusikan 

- Pengoperasian teknologi pencari ikan untuk efisiensi waktu 

 Outbond Logistic 

- Penyediaan Perusahaan pengolahan di beberapa daerah yang 

dekat dengan daerah konsumen termasuk di luar negeri 

- Kerjasama E-Banking memudahkan transaksi dan pelayanan 

- Kerjasama E-Marketing untuk memudahkan pemasaran 

- Kerjasama perusahaan dengan pengiriman. 

 Marketing and Sales 

- Tersedianya informasi center baik lokal maupun internasional. 

- Penggunaan multimedia atau aplikasi untuk memudahkan 

konsumen 

- Penataan lokasi yang strategis untuk penyediaan produk dan 

layanan 

- Iklan dan promosi baik melalui televisi atau website 

 Service 

- Layanan Transaksi perbankan 

- Fasilitas layanan Ekspor-impor 

- Layanan Garansi kualitas 

- Layanan ketepatan waktu (terjadwal) 

- Penyediaan bengkel kapal, memastikan proses teknis lebih 

cepat diatas 
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4.8 Desa Laboh 

A. Support Activity 

 Infrastructur Perusahaan 

- Kerjasama dengan pemerintah setempat 

- Kerjasama dengan Koperasi yang telah ada 

- Mengaktifkan dan bekerjasama dengan kelompok nelayan 

setempat 

- Modal perusahaan bekerja sama dengan Bank baik swasta 

maupun pemerintahan 

- Laboratorium uji coba dan sertifikasi makanan untuk 

keperluan ekspor 

 Human resource management 

- Sumber daya manusia yang dibutuhkan : 

Manager, Kepala bagian operasional, Karyawan Administrasi, 

HRD. 

- Pelatihan dan pengembangan keterampilan karyawan 

- Perusahaan dalam mengelola penangkapan ikan perlu 

memperhatikanPOAC (planning,organizing, 

actuating,controlling). Disamping itu perusahaan juga harus 

memperhatikan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan 

karyawannya 

 Technology 

- Pusat informasi perusahaan yang berhubungan dengan jaringan 

perijnan, area penangkapan, area pemrosesan , dan area 

penjualan. 

- Penggunaan teknologi dalam penangkapan, pengolahan dan 

pengemasan untuk mengurangi biaya operasional 

- Teknologi perbankan yang canggih 
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 Procurement (purchasing) 

- Tim maintenance peralatan ikan tangkap, pelabuhan singgah, 

tempat pengolahan hasil. 

- Bekerjasama dengan perusahaan pengolahan, pengemasan dan 

transportasi 

 
B. Primary Activity 

 Inbound Logistic 

- 20 Kapal fiber berukuran 30 GT 

- Penyediaan suku cadang 

- Penyediaan Gudang penampung, pengolahan dan Pengemasan 

- Peralatan Ikan tangkap 

- Pengunaan  Teknologi  Sonar  Find  Fish  dan Satelite navgasi 

system 

 Operations 

- Penangkapan menggunakan Teknik Rawai Tuna (tuna 

longline), pancing ulur (handline). 

- Hasil tangkapan langsung di distribusikan ke perusahaan 

eksport dan dikirimkan ke luar negeri 

- Hasil tangkapan di olah di perusahaan pengolahan lalu di 

distribusikan 

- Pengoperasian teknologi pencari ikan untuk efisiensi waktu 

 Outbond Logistic 

- Penyediaan Perusahaan pengolahan di beberapa daerah yang 

dekat dengan daerah konsumen termasuk di luar negeri 

- Kerjasama E-Banking memudahkan transaksi dan pelayanan 

- Kerjasama E-Marketing untuk memudahkan pemasaran 

- Kerjasama perusahaan dengan pengiriman. 
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 Marketing and Sales 

- Tersedianya informasi center baik lokal maupun internasional. 

- Penggunaan multimedia atau aplikasi untuk memudahkan 

konsumen 

- Penataan lokasi yang strategis untuk penyediaan produk dan 

layanan 

- Iklan dan promosi baik melalui televisi atau website 

 Service 

- Layanan Transaksi perbankan 

- Fasilitas layanan Ekspor-impor 

- Layanan Garansi kualitas 

- Layanan ketepatan waktu (terjadwal) 

- Penyediaan bengkel kapal, memastikan proses teknis lebih 

cepat diatasi 

 
4.9 Desa Tanjung Kelit : Budidaya Teripang 

A. Supporting Activity ( Aktivitas Pendukung) 

 Firm Infrastructure (Infrastruktur Perusahaan) 

Dalam kegiatan bisnis budidaya Teripang ini infrastruktur yang 

diperlukan meliputi : 

 Pembutan saluran irigasi 

 Instalasi Pengolahan limbah agar hasil produksi tidak 

tercemar 

 Human Resource Management (Managemen Sumber daya 

Manusia 

 Bagian manajemen benih 

 Bagian manajemen kualitas air 

 Bagian manajemen pakan hidup 

 Bagian manajemen kesehatan ikan 

 Bagian manajemen mekanik 
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 Technology Development (Pengembangan Teknologi) 

 Sumber energi generator dan PLN 

 Procurement (Perolehan/product) 

Bisnis ini akan menghasilkan teripang kering 

 
 

B. Primary Activity (Aktivitas Utama) 

 Inbound Logistik (Logistik Utama) 

Kegiatan Logistik pada bisnis budidaya teripang ini meliputi : 

 Persiapan Lahan 

 Pengumpulan benih 

Agar mendapatkan benih teripang yang baik dan unggul 

dilakukan pencarian teripang melalui penyelaman 

 Pakan 

 Penyakit dan hama 

 Operations (Operasi) 

a. Pemijahan 

Metoda yang dipilih adalah melalui perangsangan temperatur 

b. Pemeliharaan 

c. Pemanenan 

d. Pengolahan Teripang Kering 

 Mula-mula teripang segar dibersihkan isi perutnya dengan 

cara menusuk-nusukan lidi pada bagian anusnya 

 kemudian bagian perutnya dibelah sepanjang ± 5-10 cm 

untuk mengeluarkan isi perut yang masih tersisa 

(sesuaikan dengan ukuran) 

 kemudian dibilas dengan air bersih. 

 Setelah itu teripang direbus selama 30 menit sampai matang 

 Membersihkan kulit dengan cara direndam dengan NaOH, 

KOH, CaCO3 
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 Selanjutnya dilakukan pengeringan atau pengasapan untuk 

mengurangi kandungan airnya. Pengeringan dapat 

dilakukan dengan sinar matahari 

e. Pengemasan 

 Outbound Logistik (Logistik Keluar) 

Kegiatan Logistik keluar meliputi : 

 Distribusi mengumpulkan yang sudah siap dipasarkan ke pusat 

pemasaran dalam atau luar negri sesuai permintaan pasar 

 Kerjasama pihak swasta untuk pendistribusian barang 

 Marketing and Sales (Pemasaran dan Penjualan) 

Jaringan pusat marketing di pusat perekonomian seperti Batam, 

Tanjung Pinang luar negeri terutama Singapura dan Hongkong 

 Service (Pelayanan) 

Kegiatan servis yang akan dilekukan dalam bisnis ini adalah : 

 Adanya layanan untuk komplain dan penarikan product yang 

sudah dieksport jika tidak sesuai dengan pesanan 

 Penjaminan biaya asuransi dan pengiriman ke negara tujuan 

eksport 

 
4.10 Desa Rejai : Udang Beku 

A. Supporting Activity ( Aktivitas Pendukung) 

 Firm Infrastructure (Infrastruktur Perusahaan) 

Dalam kegiatan bisnis budidaya udang vanname ini infrastruktur 

yang diperlukan meliputi : 

 Pembutan saluran irigasi 

 Instalasi Pengolahan limbah agar hasil produksi tidak 

tercemar 
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 Human Resource Management (Managemen Sumber daya 

Manusia 

 1 Manager 

 1 Supervisor 

 2 keamanan 

 5 karyawan proses pembekuan 

 Technology Development (Pengembangan Teknologi) 

 Penggunaan kincir angin untuk mencukupi 

ketersediaan oksigen yang  cukup bagi kehidupan 

udang 

 Sumber energi generator dan PLN 

 Mesin Pembeku Udang 

 Mesin Pemisah kepala udang 

 Mesin Sortir Udang 

 Procurement (Perolehan/product) 

Produk yang diharapkan dari bisnis ini adalah udang beku 

 
 

B. Primary Activity (Aktivitas Utama) 

 Inbound Logistik (Logistik Utama) 

Kegiatan Logistik pada bisnis budidaya udang vanname ini 

meliputi : 

 Persiapan Lahan 

 Pembuatan Tambak 

 Pengisian Air Di Kolam terpal 

 Fermentasi Kolam Udang Vanname 

 Penaburan Benih & Pemeliharaan Udang 

 Penaburan Benih 

Penaburan anak udang vanname dilakukan pada saat sore 

hari dimana matahari sinarnya tidak terlalu menyengat. 

 Pemeliharaan Udang 
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Selama menunggu masa panen suhu kolam tambak harus 

dipantau dan dipelihara 

 Pakan 

Managemen Pakan 

Metode pemberian pakan dalam budidaya udang ada dua 

macam, yaitu : 

 Blind feedingdan 

 Demand feeding. 

 Penyakit 

Masuknya hama dan penyakit dilakukan sejak tahap 

persiapan lahan tambak berbagai jenis upaya dilakukan 

untuk memperkecil kemungkinan udang terkena penyakit 

atau terserang hama, diantaranya : 

 pemasangan strimin filter pada pintu air 

 treatment air 

 pemasangan strimin filter petak tandon agar air yang 

masuk dipetakan tidak menyebabkan udang mengalami 

kematian atau terserang penyakit 

 Masa Panen 

 Operations (Operasi) 

Proses pembekuan 

1. potong kepala 

2. Sortasi Mutu dan Pemisahan Ukuran 

3. Pengupasan 

4. Proses Pembekuan 

5. Pengemasan 
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 Outbound Logistik (Logistik Keluar) 

Kegiatan Logistik keluar meliputi : 

 Penyimpanan di Cold Storage 

 Pengiriman 

 Marketing and Sales (Pemasaran dan Penjualan) 

Produk dipasrkan ke Singapura melalui perantara pihak swasta 

 
 

4.11 Desa Tanjung Lipat : Budidaya Ikan Kerapu 

E. Suport Activities 

 Infrastruktur 

- dengan pemerintah setempat 

- Kerjasama dengan Koperasi yang telah ada 

- Mengaktifkan dan bekerjasama dengan kelompok nelayan 

setempat 

- Modal perusahaan bekerja sama dengan Bank baik swasta 

maupun pemerintahan 

 Human Resource Management 

a. Manager Pengendali Mutu 

b. Pelaksana Produksi 

- Bagian manajemen induk 

- Bagian manajemen benih 

- Bagian manajemen kualitas air 

- Bagian manajemen pakan hidup 

- Bagian manajemen kesehatan ikan 

- Bagian manajemen mekanik 

 Technology 

- Pembuatan keramba 

- pembuatan rakit 

- perahu motor tempel 

- pompa air 
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- instalasi kabel dan penerangan 

 Procurement 

- Kerjasama dengan pemerintah 

- Bekerjasama dengan perusahaan transportasi 

 
 

F. Primary Activities 

 Inbound Logistic 

- Pengadaan Keramba Jaring Apung 

- Pengadaan benih yang baik dan berkualitas 

 Operations 

- Tim Pemeliharaan/Pembesaran 

- Tim Penyediaan dan Pemberian Pakan 

- Tim Pengendalian Hama dan Penyakit 

- Tim Panen dan Penanganan Panen 

- Tim Pemeliharaan Ikan Besar 

- Tim 

Pemanenan/Pengangkutan Ikan 

 Outbond Logistic 

- Distribusi mengumpulkan yang sudah siap dipasarkan ke pusat 

pemasaran dalam atau luar negri sesuai permintaan pasar 

- Kerjasama pihak swasta untuk pendistribusian barang 

 Marketing & Sales 

- Mengupayakan jaringan pusat marketing di pusat perekonomian 

seperti Batam, Tanjung Pinang luar negeri terutama Singapura 

dan Hongkong 

- Tersedianya informasi center baik lokal maupun internasional 

- Penggunaan multimedia atau aplikasi untuk memudahkan 

konsumen 

- Penataan lokasi yang strategis untuk penyediaan produk dan 

layanan 
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- Iklan dan promosi baik melalui televisi atau website 

 Services 

- Layanan Transaksi perbankan 

- Fasilitas layanan Ekspor-impor 

- Layanan Garansi kualitas 

- Layanan ketepatan waktu (terjadwal) 

- Penyediaan bengkel kapal, memastikan proses teknis lebih cepat 

diatasi. 

 
4.12 Desa Cempa : Pembenihan Udang Vanname 

A. Suport Activities 

 Infrastruktur 

- Kerjasama dengan pemerintah setempat 

- Kerjasama dengan Koperasi yang telah ada 

- Mengaktifkan dan bekerjasama dengan kelompok nelayan 

setempat 

- Modal perusahaan bekerja sama dengan Bank baik swasta 

maupun pemerintahan 

 Human Resource Management 

a. Manager Pengendali Mutu 

b. Pelaksana Produksi 

- Bagian manajemen induk 

- Bagian manajemen benih 

- Bagian manajemen kualitas air 

- Bagian manajemen pakan hidup 

- Bagian manajemen kesehatan ikan 

- Bagian manajemen mekanik 

Memberdayakan Penduduk setempat yang memang berprofesi 

sebagai nelayan tradisional yang dianggap mampu. 
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 Technology 

Disamping menggunakan energy konvensional tenaga listrik 

generator juga pendekatan teknologi ramah lingkungan 

menggunakan energy alternative tenaga surya. 

 Procurement 

- Kerjasama dengan pemerintahan untuk pengadaan induk  (  

dinas perikanan ) 

- Kerjasama dengan perusahaan transportasi benih 

 
 

B. Primary Activities 

 Inbound Logistic 

- Pengadaan induk udang dari perusahaan swasta atau 

pemerintah 

- Pengadaan Keramba, dan alat pendukung pembibitan 

 Operations 

- Tim Pemilihan dan pengawinan Induk 

- Tim Kontrol pakan udang 

- Tim Kontrol Kesehatan 

- Tim Pengepakan atau pengemasan 

- Tim pengiriman bibit 

 Outbond Logistic 

- Distribusi mengumpulkan yang sudah siap dipasarkan ke pusat 

pemasaran dalam atau luar negri sesuai permintaan pasar 

- Kerjasama pihak swasta untuk pendistribusian barang 

 Marketing & Sales 

- jaringan pusat marketing di pusat perekonomian seperti Batam, 

Tanjung Pinang luar negeri terutama Singapura dan Hongkong. 

- Tersedianya informasi center baik lokal maupun internasional. 

- Penggunaan multimedia atau aplikasi untuk memudahkan konsumen 
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- Penataan lokasi yang strategis untuk penyediaan produk dan layanan 

- Iklan dan promosi baik melalui televisi atau website 

 Services 

- Layanan Transaksi perbankan 

- Fasilitas layanan Ekspor-impor 

- Layanan Garansi kualitas 

- Layanan ketepatan waktu (terjadwal) 

- Penyediaan bengkel kapal, memastikan proses teknis lebih cepat 

diatasi. 

413 Desa Pulau Batu Belubang : Budidaya Ikan Kakap Putih 

A. Suport Activities 

 .Infrastruktur 

 Kerjasama dengan pemerintah setempat 

 Kerjasama dengan Koperasi yang telah ada 

 Mengaktifkan dan bekerjasama dengan kelompok nelayan 

setempat 

 Modal perusahaan bekerja sama dengan Bank baik swasta 

maupun pemerintahan 

 Human Resource Management 

Memberdayakan Penduduk setempat yang memang berprofesi 

sebagai nelayan tradisional yang dianggap mampu. 

 Technologi 

Pusat informasi perusahaan yang berhubungan dengan jaringan 

perijnan, area penangkapan, area pemrosesan , dan area 

penjualan..Penggunaan teknologi dalam penangkapan, pengolahan 

dan pengemasan untuk mengurangi biaya operasional, 

Teknologi perbankan yang canggih 

 .Procurement 
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 Kerjasama dengan pemerintahan untuk pengadaan induk ( 

dinas perikanan ) 

 Kerjasama dengan perusahaan transportasi benih 

 
 

B. Primary Activities 

 Inbound Logistic 

Bekerja sama dengan pemerintah, pengusaha , pelabuhan domestic 

nasional dan internasional. Segala sarana dan prasarana daerah siap 

untuk menunjang dalam kegiatan pemberian jasa investor.Suplay 

ikan kerapu yang banyak terdapat di desa tajur biru yang mana  

desa ini dalam kondisi diisolasi sehingga tidak ada bakteri dan 

kuman dan penyakit yang dibawa ke desa tersebut. 

 Operations 

Penangkapan menggunakan Teknik Rawai ( longline), pancing  

ulur (handline).Hasil tangkapan langsung di distribusikan ke 

perusahaan eksport dan dikirimkan ke luar negeri Hasil tangkapan 

di olah di perusahaan pengolahan lalu di distribusikan 

Pengoperasian teknologi pencari ikan untuk efisiensi waktu 

 
 Outbond Logistic 

a. Penyediaan Perusahaan pengolahan di beberapa daerah 

yang dekat dengan daerah konsumen termasuk di luar negeri 

b. Kerjasama E-Banking memudahkan transaksi dan 

pelayanan 

c. Kerjasama E-Marketing untuk memudahkan pemasaran 

d. Kerjasama perusahaan dengan pengiriman 

e.  Distribusi mengumpulkan yang sudah siap dipasarkan ke 

pusat pemasaran 

 Marketing & Sales 
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Menyiapkan member card, dan promosi desa sehingga desa tajur biru 

dapat dikenal sampai kemanca Negara, seperti iklan media online, 

memiliki website, akun you tube dan media social lainnya. Menyediakn 

banner di 10 negara Asia dan 34 propinsi di Indonesia, strategi 

pengiklanan di televise dan juga menyedian undian tahunan berbasis 

member card. Tersedia nya teller dan.Mengupayakan jaringan pusat 

marketing di pusat perekonomian seperti Batam, Tanjung Pinang luar 

negeri terutama Singapura dan Hongkong,Tersedianya informasi center 

baik lokal maupun internasional., Penggunaan multimedia atau aplikasi 

untuk memudahkan konsumen,Penataan lokasi yang strategis untuk 

penyediaan produk dan layanan sera Iklan dan promosi baik melalui 

televisi atau website 

 Services 

menyediakan sarana transaksi tiket pesawat dan tiket feri nasional dan 

internasional, tranportasi laut dan darat, agar para investor dapat datang 

dengan. Layanan Transaksi perbankan. Penyediaan bengkel kapal, 

memastikan proses teknis lebih cepat diatasi. 

 
4.14 Desa Baran : Budidaya Ikan Kakap Putih 

A. Suport Activities 

 Infrastruktur 

 Kerjasama dengan pemerintah setempat 

 Kerjasama dengan Koperasi yang telah ada 

 Mengaktifkan dan bekerjasama dengan kelompok nelayan 

setempat 

 Modal perusahaan bekerja sama dengan Bank baik swasta 

maupun pemerintahan 

 Human Resource Management 

Memberdayakan Penduduk setempat yang memang berprofesi 

sebagai nelayan tradisional yang dianggap mampu. 
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 Technologi 

Pusat informasi perusahaan yang berhubungan dengan jaringan 

perijnan, area penangkapan, area pemrosesan , dan area 

penjualan..Penggunaan teknologi dalam penangkapan, 

pengolahan dan pengemasan untuk mengurangi biaya 

operasional, 

Teknologi perbankan yang canggih 

 Procurement 

 Kerjasama dengan pemerintahan untuk pengadaan induk ( 

dinas perikanan ) 

 Kerjasama dengan perusahaan transportasi benih 

 
 

B. Primary Activities 

 Inbound Logistic 

Bekerja sama dengan pemerintah, pengusaha , pelabuhan 

domestic nasional dan internasional. Segala sarana dan 

prasarana daerah siap untuk menunjang dalam kegiatan 

pemberian jasa investor.Suplay ikan kerapu yang  banyak  

terdapat di desa tajur biru yang mana desa ini dalam kondisi 

diisolasi sehingga tidak ada bakteri dan kuman dan penyakit yang 

dibawa ke desa tersebut. 

 Operations 

Penyediaan induk kakap, agar dapat dikembangkan menjadi 

bibit,keramba jarring apung, pelampung kontruksi, pemberat 

jarring, system pemgairan. 

 Outbond Logistic 

Memberikan jasa transportasi dengan menyediakan jasa angkut 

dan Didukung dengan kelengkapan lainnya seperti: pabrik ikan 

kakap yang tidak jauh dari pembibitan, perjalanan ke  pulau  

pulau kecil dengan menggunakan boat. Juga menyediakn pusat 
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oleh oleh makanan berbasis ikan, melengkapi jajanan 

pasar,penjualan miniature daerah dan kerajinan tangan. Fasilitas 

gedung untuk meeting, memberi kan para eksekutif bisnis yang 

mengiginkan pertemuan dengan keadaan santai dan nyaman 

Distribusi mengumpulkan yang sudah siap dipasarkan ke pusat 

pemasaran dalam atau luar negri sesuai permintaan pasar dan 

Kerjasama pihak swasta untuk pendistribusian barang 

 Marketing & Sales 

Menyiapkan member card, dan promosi desa sehingga desa tajur 

biru dapat dikenal sampai kemanca Negara, seperti iklan media 

online, memiliki website, akun you tube dan media social lainnya. 

Menyediakn banner di 10 negara Asia dan 34 propinsi di 

Indonesia, strategi pengiklanan di televise dan juga menyedian 

undian tahunan berbasis member card. Tersedia nya teller 

dan.Mengupayakan jaringan pusat marketing di pusat 

perekonomian seperti Batam, Tanjung Pinang luar negeri 

terutama Singapura dan Hongkong,Tersedianya informasi center 

baik lokal maupun internasional., Penggunaan multimedia atau 

aplikasi untuk memudahkan konsumen,Penataan lokasi yang 

strategis untuk penyediaan produk dan layanan sera Iklan dan 

promosi baik melalui televisi atau website 

 Services 

menyediakan sarana transaksi tiket pesawat dan tiket feri nasional 

dan internasional, tranportasi laut dan darat, agar para investor 

dapat datang dengan. Layanan Transaksi perbankan. Penyediaan 

bengkel kapal, memastikan proses teknis lebih cepat diatasi. 
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5.15 Desa Tanjung Biru : Budidaya Ikan Kerapu 

A. Suport Activities 

 Infrastruktur 

 Kerjasama dengan pemerintah setempat 

 Kerjasama dengan Koperasi yang telah ada 

 Mengaktifkan dan bekerjasama dengan kelompok nelayan 

setempat 

 Modal perusahaan bekerja sama dengan Bank baik swasta 

maupun pemerintahan 

 Human Resource Manageme 

Memberdayakan Penduduk setempat yang memang berprofesi 

sebagai nelayan tradisional yang dianggap mampu. 

 Technologi 

Pusat informasi perusahaan yang berhubungan dengan jaringan 

perijnan, area penangkapan, area pemrosesan , dan area 

penjualan..Penggunaan teknologi dalam penangkapan, pengolahan 

dan pengemasan untuk mengurangi biaya operasional, 

Teknologi perbankan yang canggih 

 Procurement 

 Kerjasama dengan pemerintahan untuk pengadaan induk ( 

dinas perikanan ) 

 Kerjasama dengan perusahaan transportasi benih 

 
 

B. Primary Activities 

 Inbound Logistic 

Bekerja sama dengan pemerintah, pengusaha , pelabuhan domestic 

nasional dan internasional. Segala sarana dan prasarana daerah siap 

untuk menunjang dalam kegiatan pemberian jasa investor.Suplay ikan 
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kerapu yang banyak terdapat di desa tajur biru yang mana desa ini 

dalam kondisi diisolasi sehingga tidak ada bakteri dan kuman dan 

penyakit yang dibawa ke desa tersebut. 

 Operations 

 Pemilihan benih 

 Penebaran 

 Pendederan 

 Pakan 

 Hama penyakit 

 Panen 

 Outbond Logistic 

Memberikan jasa transportasi dengan menyediakan jasa angkut dan 

Didukung dengan kelengkapan lainnya seperti: pabrik ikan kerapu 

yang tidak jauh dari pembibitan, perjalanan ke pulau pulau kecil 

dengan menggunakan boat. Juga menyediakn pusat oleh oleh  

makanan berbasis ikan, melengkapi jajanan pasar,penjualan miniature 

daerah dan kerajinan tangan. Fasilitas gedung untuk meeting, memberi 

kan para eksekutif bisnis yang mengiginkan pertemuan dengan 

keadaan santai dan nyaman 

Distribusi mengumpulkan yang sudah siap dipasarkan ke pusat 

pemasaran dalam atau luar negri sesuai permintaan pasar dan 

Kerjasama pihak swasta untuk pendistribusian barang 

 Marketing & Sales 

Menyiapkan member card, dan promosi desa sehingga desa tajur biru 

dapat dikenal sampai kemanca Negara, seperti iklan media online, 

memiliki website, akun you tube dan media social lainnya. 

Menyediakn banner di 10 negara Asia dan 34 propinsi di Indonesia, 

strategi pengiklanan di televise dan juga menyedian undian tahunan 

berbasis member card. Tersedia nya teller  dan.Mengupayakan 

jaringan pusat marketing di pusat perekonomian seperti Batam, 



59  

 

 

 
 

Tanjung Pinang luar negeri terutama Singapura dan 

Hongkong,Tersedianya informasi center baik lokal maupun 

internasional., Penggunaan multimedia atau aplikasi untuk 

memudahkan konsumen,Penataan lokasi yang strategis untuk 

penyediaan produk dan layanan sera Iklan dan promosi baik melalui 

televisi atau website 

 Services 

menyediakan sarana transaksi tiket pesawat dan tiket feri nasional dan 

internasional, tranportasi laut dan darat, agar para investor dapat 

datang dengan. Layanan Transaksi perbankan. Penyediaan bengkel 

kapal, memastikan proses teknis lebih cepat diatasi. 

 
5.16 Desa Pena’ah, Mensanak, dan Bukit : Penangkapan Ikan Tuna 

A. Support Activity 

 Infrastructur Perusahaan 

 Kerjasama dengan pemerintah setempat 

 Kerjasama dengan Koperasi yang telah ada 

 Mengaktifkan dan bekerjasama dengan kelompok nelayan 

setempat 

 Modal perusahaan bekerja sama dengan Bank baik swasta 

maupun pemerintahan 

 Laboratoriumujicoba dansertikasimakanan 

untukkeperluanekspor 

 Human resource management 

 Sumber daya manusia yang dibutuhkan : 

Manager, Kepala bagian operasional, Karyawan Administrasi, 

HRD. 

 Pelatihan dan pengembangan keterampilan karyawan 

 Perusahaan dalam mengelola penangkapan ikan perlu 

memperhatikan POAC (planning, organizing, 
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actuating,controlling). Disamping itu perusahaan juga harus 

memperhatikan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan 

karyawannya 

 Technology 

 Pusat informasi perusahaan yang berhubungan dengan jaringan 

perijnan, area penangkapan, area pemrosesan , dan area 

penjualan. 

 Penggunaan teknologi dalam penangkapan, pengolahan dan 

pengemasan untuk mengurangi biaya operasional 

 Teknologi perbankan yang canggih 

 Procurement (purchasing) 

 Tim maintenance peralatan ikan tangkap, pelabuhan 

singgah, tempat pengolahan hasil. 

 Bekerjasama dengan perusahaan pengolahan, pengemasan 

dan transportasi 

 
B. Primary Activity 

 Inbound Logistic 

 Kapal fiber berukuran 30 GT 

 Penyediaan suku cadang 

 Penyediaan Gudang penampung, pengolahan dan Pengemasan 

 Peralatan Ikan tangkap 

 Pengunaan Teknologi Sonar Find Fish dan Satelite navgasi 

system 

 
 Operations 

 Penangkapan menggunakan Teknik Rawai Tuna (tuna longline), 

pancing ulur (handline). 

 Hasil tangkapan langsung di distribusikan ke perusahaan eksport 

dan dikirimkan ke luar negeri 
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 Hasil tangkapan di olah di perusahaan pengolahan lalu di 

distribusikan 

 Pengoperasian teknologi pencari ikan untuk efisiensi waktu 

 Outbond Logistic 

 Penyediaan Perusahaan pengolahan di beberapa daerah yang 

dekat dengan daerah konsumen termasuk di luar negeri 

 Kerjasama E-Banking memudahkan transaksi dan pelayanan 

 Kerjasama E-Marketing untuk memudahkan pemasaran 

 Kerjasama perusahaan dengan pengiriman. 

 Marketing and sales 

 Tersedianya informasi center baik lokal maupun internasional. 

 Penggunaan multimedia atau aplikasi untuk memudahkan 

konsumen 

 Penataan lokasi yang strategis untuk penyediaan produk dan 

layanan 

 Iklan dan promosi baik melalui televisi atau website 

 Service 

 Layanan Transaksi perbankan 

 Fasilitas layanan Ekspor-impor 

 Layanan Garansi kualitas 

 Layanan ketepatan waktu (terjadwal) 

Penyediaan bengkel kapal, memastikan proses teknis lebih cepat 

diatasi. 
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LAMPIRAN 

 
 

1. LUAS MASING-MASING DESA DI KECAMATAN SENAYANG 
 

Desa / Kelurahan Luas (Km2) 

Mamut 1.165,16 

Senayang 4.618,45 

Rejai 1.292,75 

Pasir Panjang 6.381,85 

Temiang 2.668,77 

Pulau Medang 634,98 

Tanjung Kelit 3.848,28 

Batu Belubang 1.771,78 

Pulau Batang 3.375,69 

Mensanak 1.234,96 

Benan 764.89 

Tanjung Lipat 1.201,09 

Pena‟ah 1.839,62 

Laboh 6.540,21 

Baran 3.523,36 

Cempa 1.780,24 

Tanjung Biru 4.736,00 

Pulau Duyung 654,71 

Pulau Bukit 697,11 
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2. DATA  JUMLAH  PULAU  YANG  ADA  PADA MASING – MASING 

DESA DI KECAMATAN SENAYANG 
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3. JUMLAH PENDUDUK 
 

 
 


