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Abstrak 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis tentang kontribusi sektor perikanan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan strategi pengembangannya di Kabupaten Sikka Nusa 
Tenggara Timur. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan jenis penelitian deskriptif 
kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Jenis data yang 
digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif sedangkan sumber data meliputi primer dan sekunder. 
Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini 
menunjukan bahwa potensi perikanan di Kabupaten Sikka didukung oleh sub sektor penangkapan dan 
budidaya. Total kontribusi sektor perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah selama 5 tahun (2010-
2014) adalah sebesar 11.02% nilai ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan sektor lain penyumbang 
PAD, dengan total nilai PAD sektor perikanan selama 5 tahun sebesar Rp. 4.875.115.000,- dan PAD 
Kabupaten Sikka sebesar Rp. 231.872.591.798,-. Kontribusi yang diberikan oleh sektor perikanan 
terhadap PAD Kabupaten Sikka termasuk dalam pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari: 1. 
retribusi jasa usaha 2. retribusi pelayanan kepelabuhan 3. retribusi tempat parkir khusus parkir PPI 4. 
retribusi perizinan tertentu dan penerimaan administrasi. Strategi yang dapat diterapkan dalam 
pengembangan sub sektor penangkapan adalah strategi SO (Strength Opportunities) yang berarti 
mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth oriented strategy) sedangkan strategi yang dapat 
diterapkan dalam pengembangan sub sektor budidaya adalah strategi WO (Weaknes Opportunities) yang 
berarti mendukung strategi Turn Around. 
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Abstract 
This research has conducted which to analyze and find out the contribution of fishery sector to 

the district own source revenue and the strategy of its development in Sikka Regency, East Nusa 
Tenggara.  A case study method is one of the methods that used in this research by using descriptive 
qualitative research. The technique of data collection was gained by interviewing and documentation 
which used two kinds of data namely qualitative and quantitative, while the data resources were 
included primer and secondary data. Furthermore, the method of data analysis was used descriptive 
qualitative and quantitative analysis. The result of this research showed that the fishery potential of 
Sikka Regency was supported by catching and cultivation sub-sector. The total of contribution of 
fishery sector to the district own source revenue was 11, 02% for 5 years (2010-2014). This score is 
high enough if we compare with the other sectors which its total score about 4,875,115,000 rupiahs 
for 5 years whereas the contribution of the district own source revenue in Sikka Regency was 
231,872,591,798 rupiahs. Basically, the contribution was given by fishery sector to the district own 
source revenue in Sikka Regency has been implied in the retribution of the district own source 
revenue which gained from: (1) work service retribution, (2) the retribution of port service, (3) the 
retribution of specific parking-place PPI and, (4) the retribution of permission and administration. 
Additionally, SO (Strength Opportunities) strategy is one of the strategies that can be applied on the 
catching sub sector development which to support the policy of aggressive growth (Growth oriented 
strategy) while WO (Weakness Opportunities) strategy can be applied on the cultivation sub sector 
development to support Turn Around strategy.  
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PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara yang kaya 

akan sumberdaya alam, salah satunya adalah 

sumberdaya perikanan. Luas laut yang ada di 

Indonesia diperkirakan mencapai 5,8 juta km2 

dengan panjang pantai seluas 95.181 km dan 

potensi sumberdaya perikanan tangkap 

sebesar 6,4 juta ton pertahun. Kabupaten 

Sikka merupakan salah satu wilayah di 

Indonesia yang memiliki potensi yang besar di 

bidang perikanan baik perikanan tangkap 

maupun perikanan budidaya. Luas laut di 

Kabupaten Sikka diperkirakan mencapai 

5.821,33 km2 dengan garis pantai 444,50 km 

(Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Sikka, 2016). 

Pemanfaatan potensi sumberdaya 

perikanan di Indonesia belum optimal dan 

masih berpeluang untuk dikembangkan. Salah 

satu pengembangan yang dapat dilakukan 

adalah melalui pembangunan dan rehabilitasi 

sarana maupun prasarana dibidang perikanan 

yang diharapkan mampu meningkatkan usaha 

perikanan tangkap, baik skala kecil maupun 

besar yang nantinya dapat membantu 

perekonomian penduduk Indonesia (Ginting, 

2011). 

Pembangunan sektor kelautan dan 

perikanan selama ini telah menunjukan 

keberhasilan dalam peningkatan produksi, 

penyediaan lapangan kerja, peningkatan 

pendapatan nelayan, peningkatan konsumsi 

ikan maupun peningkatan devisa negara 

melalui ekspor hasil perikanan. Namun 

demikian sejumlah permasalahan masih harus 

diatasi untuk mengembangkan sektor kelautan 

dan perikanan kedepan guna memenuhi 

kebutuhan masyarakat serta peningkatan 

pembangunan daerah. Potensi perikanan yang 

ada di Kabupaten Sikka meliputi perikanan 

tangkap dan perikanan budidaya. Potensi di 

bidang perikanan tersebut hingga saat ini 

belum dioptimalkan, baik oleh pemerintah, 

masyarakat, nelayan, maupun pengusaha. 

Selama ini pemerintah khususnya Dinas 

Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sikka 

belum maksimal meningkatkan produksi 

perikanan. Fokus perhatian pemerintah 

terhadap sektor perikanan hanya kepada 

masyarakat nelayan yang melakukan aktivitas 

penangkapan ikan di laut utara. 

Pengembangan potensi perikanan harus 

menjadi fokus perhatian pemerintah 

Kabupaten Sikka ke depannya sehingga 

wilayah Kabupaten Sikka dapat menjadikan 

ikan sebagai komoditi andalan yang dapat 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Leo, 

2008). 

Menurut Leo (2008), di Kabupaten 

Sikka setiap tahun rata-rata produksi ikan 

sebanyak 9 ton. Produksi ini bisa ditingkatkan 

karena sebagian potensi perikanan tangkap di 

Sikka belum dioptimalkan, baik oleh 

pemerintah, masyarakat nelayan maupun 

pengusaha. Selama ini pemerintah Kabupaten 

Sikka khususnya Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Sikka belum maksimal 

dalam meningkatkan produksi perikanan. 

Bahkan fokus perhatian pemerintah terhadap 

perikanan hanya kepada masyarakat nelayan 

yang melakukan aktivitas penangkapan ikan di 

Laut Utara. Pengembangan potensi perikanan 

dan sumberdaya lainya harus menjadi fokus 

perhatian pemerintah Kabupaten Sikka 

kedepannya sehingga wilayah Kabupaten 

Sikka bisa menjadikan ikan sebagai komoditi 

andalan yang dapat mendongkrak Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) dan memberikan 

kontribusi lebih ke Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya. 
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Dengan demikian, ketergantungan kepada 

pemerintah pusat perlahan dikurangi. Masih 

banyak potensi dan sumberdaya perikanan di 

Kabupaten Sikka yang perlu dikembangkan 

untuk menjadi solusi agar dapat membantu 

meningkatkan pendapatan daerah serta 

mensejahterakan masyarakat. Dari penjelasan 

di atas maka perlu dilakukan penelitian 

tentang “Kontribusi Sektor Perikanan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 

Strategi Pengembangannya (studi kasus di 

Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur)”. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan menganalisis: 

(1).Potensi perikanan yang ada di Kabupaten 

Sikka. (2). Kontribusi yang diberikan oleh 

sektor perikanan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) di Kabupaten Sikka. 

(3).Strategi pengembangan sektor perikanan 

untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kabupaten Sikka. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan April 2016 di Kantor Dinas Kelautan 

dan Perikanan Kabupaten Sikka , Nusa 

Tenggara Timur.  

Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode studi kasus dengan jenis 

penelitian deskriptif kualitatif. Teknik 

pengumpulan data yaitu dengan menggunakan 

teknik wawancara, dan dokumentasi. Jenis 

data meliputi data kualitatif dan kuantitatif 

sedangkan sumber data yang digunakan adalah 

data primer dan data sekunder. Analisis data 

yang digunakan adalah analisis deskriptif 

kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Analisis 

data deskriptif kualitatif yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi: 

1. Mengidentifikasi potensi sektor perikanan 

di Kabupaten Sikka 

2. Menganalisis strategi pengembangan 

sektor perikanan menggunakan analisis 

SWOT. 

Sedangkan analisis data deskriptif kuantitatif 

adalah menganalisa kontribusi sektor 

perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) menggunakan metode Shift share. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Potensi Sektor Perikanan di 

Kabupaten Sikka 

Berdasarkan data dari Dinas Kelautan 

dan Perikanan, dengan potensi ekonomi 

sumberdaya perikanan yang berada dibawah 

lingkup tugas Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Sikka merupakan peluang 

pengembangan usaha yang memiliki prospek 

yang baik untuk mendorong pemulihan 

perekonomian di Kabupaten Sikka. Untuk 

mengoptimalkan pemanfaatan potensi 

sumberdaya kelautan dan perikanan serta 

menjadikan sektor ini sebagai prime-mover 

pembangunan ekonomi Kabupaten Sikka, 

diperlukan upaya percepatan dan terobosan 

dalam pembangunan perikanan yang 

didukung dengan kebijakan politik serta 

ekonomi serta iklim global yang kondusif. 

Dalam kaitan ini, koordinasi serta dukungan 

lintas sektor dan stakeholder lainnya menjadi 

salah satu prasyarat yang sangat penting. 

Potensi sektor perikanan di Kabupaten Sikka 

didukung oleh 2 sub sektor yaitu :  perikanan 

tangkap dan perikanan budidaya. 

A. Perikanan Tangkap 

Berdasarkan data dari Dinas Kelautan 

dan Perikanan Kabupaten Sikka (2016), 

Kabupaten Sikka merupakan salah satu 

wilayah yang terletak di Provinsi Nusa 
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Tenggara Timur yang memiliki potensi 

perikanan melimpah. Hal ini terlihat dari hasil 

produksi perikanan tangkap 5 tahun terakhir 

ini mengalami peningkatan. Dengan luas 

lautan 5.821,33 km2 dapat memberikan hasil 

tangkapan yang begitu besar. Potensi 

perikanan tangkap terbagi kedalam dua 

kelompok ikan yaitu kelompok ikan pelagis 

meliputi ikan tuna, cakalang, layang, selar, 

tongkol, tenggiri, kembung dan tembang. 

Sedangkan kelompok ikan demersal meliputi 

kerapu, ikan merah, kakap, dan ekor kuning. 

Perkembangan produksi ikan pada 5 tahun 

terakhir dapat dilihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Perkembangan Hasil Produksi dan Nilai Produksi 

Perikanan Tangkap pada Tahun 

2010-2014 

 

Sumber: Data sekunder diolah, 2016 

Berdasarkan data pada Tabel 1  

dapat diketahui  bahwa produksi perikanan 

tangkap di Kabupaten Sikka dari tahun ke 

tahun mengalami peningkatan. Dari data yang 

ada menunjukan bahwa dari tahun 2010- 2014 

total produksi perikanan tangkap sebesar 

59.196 ton dan nilai produksi yang diperoleh 

sebesar Rp 699.263.420,-.  Peningkatan hasil 

perikanan tangkap di Kabupaten Sikka  di 

dukung oleh beberapa faktor yakni kondisi 

iklim yang baik di daerah setempat serta peran 

pemerintah dalam hal penambahan armada 

dan alat tangkap setiap tahunnya.  

B. Perikanan Budidaya 

Tabel 2. Perkembangan Hasil Produksi dan Nilai 
Produksi Perikanan  Budiaya pada Tahun 2010-
2014 

 

Tahun 

Produksi 
rumput 
laut 
(Ton) 

Produksi 
rumput 
laut 
(%) 

Nilai 
Produksi 
(Rp) 

Nilai 
Produksi 
(%) 

2010 325 7.59 2.925.000 18.52 

2011 3.250 75.89 6.500.000 41.17 

2012 305 7.12 2.745.000 17.38 

2013 360 8.40 3.240.000 20.52 

2014 42 0.98 378.000 2.39 

Total 4.282 100% 15.788.000 100% 

Sumber : Data sekunder diolah, 2016 

Berdasarkan data dari Dinas Kelautan 

dan Perikanan Kabupaten Sikka, potensi 

perikanan budidaya di Kabupaten Sikka seluas 

6000 ha yang, dengan perincian potensi 

budidaya mutiara seluas 1.350 ha dan luas 

potensi budidaya rumput laut sebesar 4.650 

ha. Berdasarkan data di Tabel 2 budidaya 

rumput laut dari tahun 2010-2014 mengalami 

peningkatan dan penurunan, peningatan ini 

disebabkan oleh adanya usaha dari pemerintah 

untuk mengembangkan budidaya rumput laut 

dengan memberikan pelatihan kepada 

pembudidaya sebanyak 200 orang sehingga 

pada tahun 2011 produksi rumput laut sedikit 

meningkat , namun usaha dari pemerintah 

tersebut tidak bertahan , di tahun 2012-2014 

hasil produksi terus mengalami penurunan 

disebabkan oleh para pembudidaya tidak 

mengembangkan lagi budidaya rumput laut 

dan pemerintah pun tidak fokus membantu 

pembudidaya untuk mengembangkan lagi 

budidaya rumput laut.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan 

kepala bagian bidang budidaya Dinas Kelautan 

dan Perikanan Kabupaten Sikka, pada tahun 

2014 pemerintah mulai mencoba 

mengembangkan lagi kegiatan budidaya air 

Tahun Produksi 
Ikan 
(Ton) 

Produksi 
Ikan 
(%) 

Nilai 
Produksi 
(Rp) 

Nilai 
Produksi 
(%) 

2010 11.389 19.24 99.035.000 14.16 

2011 11.923 20.14 136.356.000 19.50 

2012 11.938 20.17 151.272.000 21.63 

2013 11.946 20.18 151.675.000 21.69 

2014 12.002 20.27 160.925.420 23.01 

Total 59.198 100 699.263.420 100 
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tawar dengan komoditas yang dikembangkan 

adalah ikan nila dan ikan lele di wilayah yang 

berpotensi untuk mengembangkan budidaya 

air tawar ini. Di tahun 2015 Salah satu peran 

Dinas Kelautan dan Perikanan untuk kegiatan 

budidaya ini adalah dengan membangun 

kolam percobaan penyedia benih bagi para 

pembudidaya.  

2. Kontribusi Sektor Perikanan terhadap 

PAD Kabupaten Sikka 

Kontribusi sektor perikanan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka 

selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada 

tabel 3 berikut ini : 

Tabel 3. Nilai Konstribusi Sektor Perikanan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kabupaten Sikka 

Sumber: Data sekunder diolah, 2016 

 

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui besar 

pendapatan sektor perikanan dan presentase 

nilai kontribusi perikanan terhadap PAD di 

Kabupaten Sikka selama 5 tahun terakhir. 

Besarnya persentase kontribusi yang diberikan 

sektor perikanan terhadap PAD Kabupaten 

Sikka dilihat dari perbandingan antara PAD 

sektor perikanan dan PAD Kabupaten Sikka, 

sehingga hasilnya terjadi penurunan dan 

peningkatan  (fluktuasi), Total kontribusi 

selama 5 tahun terakhir yang diberikan sektor 

perikanan terhadap PAD Kabupaten Sikka 

sebesar 11.02 % dengan total nilai PAD sektor 

perikanan selama 5 tahun (2010-2014) sebesar 

Rp. 4.875.115.000,- dan PAD Kabupaten 

Sikka sebesar Rp. 231.872.591.798. Nilai 

kontribusi ini tergolong cukup tinggi jika 

dibandingkan dengan sektor-sektor lain yang 

juga memberikan sumbangan untuk PAD di 

Kabupaten Sikka. Kontribusi yang diberikan 

oleh sektor perikanan terhadap PAD 

Kabupaten Sikka termasuk dalam pendapatan 

retribusi daerah yang bersumber dari: 1. 

Retribusi Jasa Usaha (Retribusi Pemakaian 

Kekayaan Daerah). 2. Retribusi Pelayanan 

Kepelabuhan 3. Retribusi tempat parkir 

khusus parkir PPI 4. Retribusi Perizinan 

Tertentu dan Penerimaan Administrasi. 

3. Strategi Pengembangan Sektor 

Perikanan 

Strategi pengembangan sektor 

perikanan di kabupaten sikka terbagi dalam 

masing-masing sub sektor yaitu : 1). sub 

sektor penangkapan terletak di kuadran i yang 

berarti pengembangan sektor perikanan 

khususnya sub sektor penangkapan di 

kabupaten sikka memiliki kondisi yang 

menguntungkan untuk dikembangkan hal ini 

disebabkan oleh sektor penangkapan 

mempunyai peluang dan kekuatan yang dapat 

dimanfaatkan untuk menambah pendapatan 

daerah. strategi yang dapat diterapkan dalam 

pengembangannya adalah strategi so (strength 

opportunities) yang berarti mendukung 

kebijakan pertumbuhan yang agresif (growth 

oriented strategy). 1. mengoptimalkan hasil 

tangkapan ikan agar hasil tangkapan selalu 

meningkat. 2. memanfaatkan sumberdaya 

ikan yang melimpah dengan cara diolah ke 

Tahun 

PAD Sektor 

Perikanan 

(Rp) 

 

Pendapatan 

Asli Daerah 

(Rp) 

Kontribusi 

sektor 

perikanan 

terhadap 

PAD (%) 

 

2010 730.535.000 24.729.402.421 2.95  

2011 730.535.000 33.673.190.436 2.17 

2012 849.365.000 44.856.240.310 1.69  

2013 1.030.340.000 50.257.084.172 2.05  

2014 1.534.340.000 78.356.674.459 1.96  

Total 4.875.115.000 231.872.591.798 11.02  
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bentuk lain sehingga bernilai ekonomi tinggi 

serta mengoptimalkan pengembangkan 

potensi lain yang ada untuk menanmbah nilai 

guna suatu wilayah  sehingga bisa menambah 

pendapatan daerah dan masyarakat setempat. 

3. memanfaatkan peluang dukungan 

pemerintah yang ada dengan menjalin 

kerjasama dengan daerah lain dalam rangka 

peningkatan hasil tangkapan, pemasaran hasil 

tangkapan dan pengembangan daerah. 2). sub 

sektor budidaya terletak pada kuadran iii yang 

berarti pengembangan sektor perikanan 

khususnya sub sektor budidaya di kabupaten 

sikka menghadapi  kondisi  peluang 

pengembangan sektor budidaya yang besar, 

namun dilain pihak sektor ini menghadapi 

beberapa kendala/kelemahan internal. oleh 

karena itu sektor budidaya perlu 

meminimalkan masalah-masalah internal yang 

ada agar dapat memanfaatkan dan 

mengembangkan peluang yang ada. strategi 

yang dapat diterapkan dalam 

pengembangannya adalah strategi wo (weaknes 

opportunities) yang berarti mendukung strategi 

turn around. misalnya dinas perlu melakukan 

peninjauan kembali tentang sektor budidaya 

dan mulai mengembangkan lagi peluang 

potensi di bidang budidaya.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Kabupaten Sikka memiliki potensi 

perikanan yang begitu besar yang diperoleh 

dari 2 sub sektor yaitu : perikanan tangkap 

dan perikanan budidaya. Hasil produksi 

perikanan tangkap dan budidaya  mengalami 

peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. 

Total produksi perikanan tangkap selama 5 

tahun terakhir (2010-2014) adalah sebesar 

59.198 ton dan nilai produksi sebesar Rp. 

699.263.520,- sedangkan total produksi 

perikanan budidaya selama 5 tahun terakhir 

(2010-2014) adalah sebesar 4.282 ton dan 

nilai produksi sebesar Rp 15.788.000. 

2. Nilai kontribusi sektor perikanan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten 

Sikka adalah sebesar 11.02 % selama 5 tahun 

(2010- 2014). Nilai ini termasuk cukup tinggi 

dibandingkan dengan sektor lain yang juga 

menjadi penyumbang untuk PAD Kabupaten 

Sikka dengan totalnilai PAD sektor perikanan 

selama 5 tahun (2010-2014) sebesar Rp. 

4.875.115.000,-dan PAD Kabupaten Sikka 

sebesar Rp. 231.872.591.798,- Kontribusi yang 

diberikan oleh sektor perikanan terhadap 

pendapatan asli daerah Kabupaten Sikka 

termasuk dalam pendapatan retribusi daerah 

yang bersumber dari : 1. Retribusi Jasa Usaha 

(Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah). 2. 

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 3. Retribusi 

parkir khusus PPI 4.  Retribusi Perizinan 

Tertentu dan Penerimaan Administrasi. 

Kontribusi terbesar yang diberikan oleh sektor 

perikanan yang berasal dari pendapatan 

retribusi daerah adalah retribusi jasa usaha 

dengan nilai sebesar Rp. 4.757.015.000,- dan 

kontribusi terkecil diberikan oleh sektor 

perikanan yang berasal dari pendapatan 

retribusi daerah adalah retribusi perizinan dan 

penerimaan administrasi dengan nilai sebesar 

Rp.5.690.000,-. 

3. Strategi Pengembangan sektor 

perikanan di Kabupaten Sikka terbagi dalam 

masing-masing sub sektor yaitu : 1). Sub 

sektor penangkapan terletak di kuadran I. 

Strategi yang dapat diterapkan dalam 

pengembangannya adalah strategi SO (Strength 

Opportunities) yang berarti mendukung 

kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth 
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oriented strategy). 2). Sub sektor budidaya 

terletak pada kuadran III Strategi yang dapat 

diterapkan dalam pengembangannya adalah 

strategi WO (Weaknes Opportunities) yang 

berarti mendukung strategi Turn Around 

misalnya dinas perlu melakukan peninjauan 

kembali tentang sektor budidaya dan mulai 

mengembangkan lagi peluang potensi di 

bidang budidaya. 

 

Saran 

1. Bagi masyarakat/pelaku di bidang 

perikanan: 

a. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi-

potensi pada sektor perikanan seperti usaha 

pengolahan produk ke bentuk lain misalnya: 

abon ikan, sosis ikan, nuget ikan, bakso ikan 

agar bisa bernilai lebih dan mengembangkan 

peluang yang ada untuk memaksimalkan 

pendapatan daerah dan pemasukan untuk 

rumah tangga. 

b. Memperkuat koordinasi serta komunikasi 

yang baik antar pihak terkait baik pemerintah, 

lembaga asosiasi, industri serta para pelaku 

usaha agar terbentuk kerja sama yang baik 

dalam upaya pengembangan sektor perikanan 

di Kabupaten Sikka. 

2. Bagi pemerintah: 

a. Membantu serta memfasilitasi masyarakat 

dalam upaya pengembangan usaha pada sektor 

perikanan. 

b. Membangun komunikasi yang baik dengan 

masyarakat dan pihak-pihak terkait 

pengembangan sektor perikanan. 

c. Lebih memperhatikan dan mengembangkan 

potensi perikanan yang ada di Kabupaten 

Sikka agar dapat meningkatkan pendapatan 

daerah dan perekonomian masyarakat. 

c. Perlu adanya pengawasan pada masing-

masing wilayah/ kecamatan yang memiliki 

potensi perikanan di Kabupaten Sikka dalam 

upaya mengetahui masalah yang dihadapi 

dalam pengembangan sektor perikanan hal ini 

bertujuan untuk pengoptimalan produksi 

dengan pemanfaatan potensi yang ada. 

3. Bagi peneliti 

Mampu menjadi perantara dalam membantu 

pemerintah untuk mengetahui kondisi 

perikanan ang ada di Kabupaten Sikka. 
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