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1.

Latar Belakang
Keberlanjutan ekonomi suatu daerah salah satunya sangat
tergantung dari dorongan investasinya, baik dari investasi pemerintah mapun
swasta (dalam negeri maupun luar negeri). Dalam konteks otonomi daerah
dan desentralisasi ekonomi, pihak yang berkepentingan dengan investasi
bukan hanya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Daerah
diharapkan berpacu meningkatkan investasi demi percepatan penyerapan
tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan penguatan ekonomi daerah. Di luar
itu, manfaat investasi bagi daerah adalah untuk membuka pintu
perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam perspektif inilah
Kabupaten Sikka berkepentingan terhadap investasi.
Kebijakan investasi termasuk di dalamnya berisi peluang investasi,
merupakan suatu panduan pembukaan jalan bagi investor yang tertarik untuk
menanamkan modal di daerah. Manfaat dari investasi daerah dapat
dikategorikan ke dalam dua bagian, yaitu bagi investor, dan daerah tujuan
investasi. Bagi investor, investasi memberikan manfaat sebagai salah satu
upaya ekspansi bagi perusahaan, di mana ekspansi merupakan upaya untuk
memperoleh bahan baku terdekat dan memperluas daerah pemasaran.
Sedangkan yang kedua adalah manfaat bagi daerah tujuan investasi.
Manfaat yang diperoleh adalah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi
daerah tersebut. Indikatornya adalah menurunnya angka pengangguran
yang berpengaruh pada menurunnya angka kemiskinan, yang pada akhirnya
secara makro dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB), dan pendapatan per kapita penduduk.
Penyelenggaraan urusan penanaman modal di Kabupaten Sikka
diarahkan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing,
berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk
meningkatkan potensi ekonomi lokal. Namun demikian, dengan besarnya
potensi, baik alam maupun manusia yang dimiliki oleh Kabupaten Sikka,
jumlah investasi masih dirasa sangat kurang dan perlu ditingkatkan. Oleh
karena itu diperlukan suatu kajian mengenai Investasi Daerah Pemerintah
Kabupaten Sikka.
2.

Tujuan dan Sasaran Penelitian
Adapun tujuan dari Kegiatan Penelitian Dan Penyusunan Kajian
Investasi Daerah Pemerintah Kabupaten Sikka, adalah:
a) Menganalisa potensi sumberdaya (sektor dan komoditas unggulan)
di Kabupaten Sikka;
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b) Mengindikasikan permasalahan, tantangan, dan peluang investasi
daerah di Kabupaten Sikka;
c) Menyusun rekomendasi dan arah pengembangan kegiatan investasi
di Kabupaten Sikka.
Sedangkan sasaran kegiatan ini adalah tersedianya dokumen kajian
investasi daerah Kabupaten Sikka, yang dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat, maupun oleh lembaga ekonomi lainnya di Kabupaten Sikka.
3.

Ruang Lingkup Penelitian
Kegiatan kajian ini melingkupi dua hal yaitu ruang lingkup wilayah
dan ruang lingkup materi. Ruang lingkup wilayah adalah pemerintah daerah
Kabupaten Sikka serta instansi pendudukung lainnya di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sikka. Sedangkan ruang lingkup kajian materi
meliputi: analisis ekonomi makro pada Kabupaten Sikka, dan teori serta
kajian tentang pertumbuhan ekonomi regional. Selain itu juga, kegiatan ini
akan membahas tentang investasi di Kabupaten Sikka dan kompleksitas
yang melingkupi permasalahan investasi serta solusi altenatif penyelesaian
masalah tersebut beserta kajian mengenai kebijakan percepatan investasi.
4.

Gambaran Potensi Geografis
Kabupaten Sikka terletak di ujung timur Pulau Flores, memiliki luas
wilayah 1.731,91 Km2 atau 173.191 Ha dengan batas-batas administrasi
wilayah Sebelah Utara: berbatasan dengan Laut Flores; Sebelah Timur:
berbatasan dengan Kabupaten Flores Timur; Sebelah Barat: berbatasan
dengan Kabupaten Ende; Sebelah Selatan: berbatasan dengan Laut Sawu.
Berdasarkan peta diatas, dapat dijelaskan bahwa secara geografis,
Kabupaten Sikka terletak pada 8o22’– 8o50’ Lintang Selatan dan 121o55’40”–
122o41’30” Bujur Timur. Secara administrative, Kabupaten Sikka terbagi atas
21 Kecamatan, 13 Kelurahan, 147 Desa dan 34 Desa Persiapan. Kecamatan
dengan desa/kelurahan terbanyak terdapat di Kecamatan Talibura dan Nita
masing-masing sebanyak 12 desa, sedangkan kecamatan dengan jumlah
desa/kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Mapitara dan Alok Barat
masing-masing sebanyak 4 desa/kelurahan. Kabupaten Sikka yang memiliki
garis pantai yang cukup panjang dan memiliki potensi yang cukup dan dapat
digunakan sebagai peningkatan perekonomian masyarakat secara
keseluruhan. Sehingga potensi secara georafi, Kabupaten Sikka memiliki
potensi yang cukup besar di sektor perikanan. Tidak hanya itu, Wilayah yang
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berbukit dan adanya gunung api aktif menyebabkan adanya potesi diwilayah
daratan dan pegunungan.
5.

Potensi Demografi Dan Ketenagakerjaan
Komposisi penduduk kabupaten sikka didominasi oleh usia produktif
(15-64 tahun) atau penduduk usia muda, dimana piramida hingga 2015
diketahui bahwa penduduk usia produktif meningkat, dimana penduduk lakilaki sebesar 155.927 jiwa sedangkan penduduk perempuan sebesar 166.026
jiwa. Kondisi ini akan terus berlanjut hingga tahun 2017 bahwa hasil proyeksi
penduduk menunjukkan jumlah penduduk usia produktif untuk laki-laki
sebesar 150.023 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 167. 629 jiwa.
Transisi demografi yang terjadi Kabupaten Sikka dapat dilihat berdasarkan
angka rasio ketergantungan yaitu jumlah penduduk yang ditanggung oleh
setiap penduduk usia kerja atau usia produktif (15-64 tahun). Peluang bonus
demografi terjadi karena angka rasio ketergantungan yang terendah.

Gambar 1 Piramida Penduduk Kabupaten Sikka 2015-2020
Sumber: Data Diolah BPS 2021
Berdasarkan data tersebut menunjukkan penduduk usia produktif (1564 tahun) lebih mendominasi antara tahun 2015 hingga tahun 2017 karena
bentuk piramida penduduk yang menggembung di tengah. Sedangkan di
tahun 2020 hanya sedikit pergeseran transisi, dimana wilayah yang
merupakan daerah pertanian dan perikanan hanya sedikit mengalami
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perubahan atau bertransisi ke arah peningkatan pembangunan wilayah.
Potensi Sosial
IPM
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting
untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup
manusia. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu
wilayah/negara. IPM Kabupaten Sikka dari Tahun 2013-2018 dapat dilihat
pada grafik dibawah ini:

Gambar 2 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sikka
Tahun 2015-2020
Sumber: Olahan Bapelitbang Kab. Sikka, 2020
Berdasarkan data disamping dapat dijelaskan bahwa IPM Kabupaten
Sikka Tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 IPM
Kabupaten Sikka sebesar 61,81, Tahun 2016 meningkat menjadi 62,42 dan
pada Tahun 2017 dan 2018 meningkat menjadi 63,80 meningkat lagi pada
Tahun 2019 sebesar 67,40.
Kemiskinan
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk
memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung,
pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan
alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan
dan pekerjaan. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sikka dapat dilihat
pada grafik dibawah ini:
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Gambar 3 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sikka
Tahun 2013-2019
Sumber: Data Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2020

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa persentase
penduduk miskin Kabupaten Sikka Tahun 2013-2019 cenderung fluktuasi.
Pada Tahun 2015 naik menjadi 14,28%, Tahun 2016 naik lagi menjadi
14,33% dan pada Tahun 2017 menurun menjadi 14,20%. Pada tahun 2018
menurun menjadi 13,82 dan menurun lagi pada tahun 2019 menjadi 13,53.
Hal tersebut di dukung oleh meningkatnya indeks pembangunan manusia
(IPM) dan fasilitas kesehatan yang mengindikasi meningkatnya
kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh sektor pendukung lainnya.
Menurunnya angka penduduk miskin di kabupaten Sikka menggambarkan
potensi untuk meningkatkan daya tarik investasi daerah di kabupaten sikka
menjadi lebih menarik.
6. Potensi Ekonomi
Sektor Unggulan
Sektor unggulan dipastikan memiliki potensi lebih besar untuk tumbuh
lebih cepat dibandingkan sektor lainnya dalam suatu daerah terutama
adanya faktor pendukung terhadap sektor unggulan tersebut yaitu akumulasi
modal, pertumbuhan tenaga kerja yang terserap, dan kemajuan teknologi
(technological progress). Penciptaan peluang investasi juga dapat dilakukan
dengan memberdayakan potensi sektor unggulan yang dimiliki oleh daerah
yang bersangkutan.
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Analisis ekonomi regional sangat diperlukan untuk mengetahui
bagaimana potensi sektor ekonomi Kabupaten Sikka yang dapat
dikembangkan. Dalam analisi ini, digunakan analisis Klassen untuk
mengetahui sektor ekonomi pembentuk variabel regional daerah yang
dilakukan dengan cara memperbandingkan kontribusi dan laju pertumbuhan
sektor ekonomi suatu daerah yang dilakukan dengan daerah tingkat yang
lebih tinggi. Sehingga nantinya akan dapat mengidentifikasi sektor unggulan
dari Kabupaten Sikka. Selanjutnya dilakukan analisis Location Quotient (LQ)
untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi mana saja yang termasuk sektor
basis atau berpotensi untuk melakukan ekspor dan sektor yang bukan sektor
basis. Setelah analisis klassen dan LQ, selanjutnya dilakukan analisis Shift
Share untuk mengetahui perubahan struktur ekonomi daerah sehingga dapat
diketahui produktivitas kinerja suatu daerah.

I
I
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I
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Gambar 4. Hasil Analisis Tipologi Klassen
Sumber : Data Diolah 2021

Sebagian besar sektor ekonomi di Kabupaten Sikka termasuk dalam
sektor Maju dan Potensial. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil
analisis Klassen yang menunjukkan bahwa terdapat:
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a. 2 (dua) sektor ekonomi masuk dalam klasifikasi sektor unggulan
karena memiliki kontribusi besar dengan laju pertumbuhan yang
besar pula. Sektor-sektor tersebut yaitu:
• Konstruksi
• Jasa Keuangan dan Asuransi
b. 5 (lima) sektor ekonomi masuk dalam klasifikasi sektor berkembang
karena memiliki kontribusi yang besar namun laju pertumbuhannya
sangat rendah. Sektor-sektor tersebut yaitu:
• Pertanian, kehutanan, dan perikanan
• Pertambangan dan Penggalian
• Industri Pengolahan
• Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur
Ulang
• Jasa Pendidikan
c. 6 (enam) sektor ekonomi masuk dalam klasifikasi sektor potensial
karena memiliki laju pertumbuhan yang sangat cepat namun
kontribusiya maih rendah. Sektor-sektor tersebut yaitu:
• Pengadaan Listrik dan Gas
• Transportasi dan Pergudangan
• Informasi dan Komunikasi
• Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum
• Jasa Perusahaan
• Jasa Lainnya
d. 4 (empat) sektor ekonomi masuk dalam klasifikasi sektor tertinggal
karena memiliki kontribusi dan laju pertumbuhan yang rendah.
Sektor-sektor tersebut yaitu:
• Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Wajib
Sosial
• Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor
• Real Estate
• Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Location Quotient (LQ)
Analisis ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat
spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu daerah atau sektor-sektor apa
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saja yang merupakan sektor basis atau leading sektor. Pada dasarnya teknik
ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di
daerah yang diselidiki dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah
yang menjadi acuan. Satuan yang digunakan sebagai ukuran untuk
menghasilkan koefisien LQ tersebut berupa jumlah tenaga kerja per-sektor
ekonomi, jumlah produksi atau satuan lain yang dapat digunakan sebagai
kriteria
(Tabel
1).
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Tabel 1 Location Quotient Sektor Ekonomi Kabupaten Sikka
LAPANGAN USAHA
Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan
Pertambangan dan
Penggalian
Industri Pengolahan
Pengadaan Listrik dan Gas
Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah, dan Daur
Ulang
Konstruksi
Perdegangan Besar dan
Eceran; Reparasi Mobi dan
Motor
Transportasi dan
Pergudangan
Penyediaan Akomodasi &
Makan Minum
Informasi dan Komunikasi
Jasa Keuangan dan Asuransi
Real Estate
Jasa Perusahaan
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan, dan Jaminan

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

LQ

1.20

1.22

0.12

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.27

1.28

1.13

0.94

0.95

0.95

0.96

0.94

0.95

0.93

0.93

0.96

0.96

1.05

0.96

1.29
1.65

1.28
1.61

1.36
1.77

1.40
1.78

1.40
1.64

1.38
1.63

1.37
1.61

1.35
1.61

1.35
1.60

1.32
1.59

1.36
1.54

1.35
1.64

1.51

1.61

1.52

1.48

1.448

1.53

1.53

1.51

1.52

1.57

1.55

1.53

0.48

0.48

0.49

0.49

0.49

0.50

0.49

0.48

0.48

0.48

0.48

0.48

0.93

0.93

0.90

0.92

0.94

0.95

0.95

0.94

0.94

0.93

0.94

0.93

1.37

1.27

1.20

1.18

1.15

1.14

1.15

1.14

1.15

1.21

1.12

1.19

1.12

1.09

1.11

1.11

1.12

1.11

1.03

0.98

0.98

0.99

1.11

1.07

0.96
0.83
0.88
1.06

0.90
0.86
0.84
1.00

0.86
0.93
0.83
0.92

0.87
0.96
0.87
0.90

0.86
0.94
0.87
0.92

0.86
0.94
0.86
0.93

0.86
0.93
0.88
0.93

0.87
0.92
0.87
0.93

0.88
0.90
0.86
0.95

0.88
0.89
0.86
0.99

0.84
0.88
0.85
1.12

0.88
0.91
0.86
0.97

0.92

0.94

1.00

1.01

1.00

0.98

0.97

0.97

0.95

0.94

0.93

0.96
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LAPANGAN USAHA
Wajib Sosial
Jasa Pendidikan
Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial
Jasa Lainnya

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

LQ

1.01

1.05

1.03

1.07

1.07

1.07

1.08

1.08

1.09

1.08

1.05

1.06

1.04

1.06

1.04

0.99

0.99

0.96

0.95

0.95

0.93

0.91

0.90

0.98

0.70

0.71

0.73

0.70

0.69

0.69

0.68

0.67

0.66

0.65

0.68

0.69

Sumber : Data Diolah 2021
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Kabupaten Sikka memiliki 7 (Tujuh) sektor ekonomi basis. Hal tersebut
dapat diketahui berdasarkan analisi Location Quotient (LQ) yang
menunjukkan bahwa sektor pengadaan listrik dan gas memiliki nilai LQ yang
terbesar yaitu 1.64. Artinya, pengadaan listrik dan gas merupakan sektor
ekonomi basis dimana aktivitas sektor tersebut merupakan aktivitas ekonomi
yang hasilnya cukup besar/berpengaruh terhadap pendapatan ekonomi
daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa di Kabupaten Sikka sektor
pengadaan listrik dan gas dapat ditetapkan sebagai leading sector yang
dapat mendukung kegiatan industri di Kabupaten Sikka.
Selain sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur
Ulang, sektor basis lainnya di Kabupaten Sikka, sebagai berikut:
•
Pengadaan listrik dan gas (1.64)
•
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang
(1.53)
•
Industri Pengolahan (1.35)
•
Transportasi Pergudangan (1.19)
•
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (1.13)
•
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (1.07)
•
Jasa Pendidikan (1.06)
Shift Share
Analisis Shift-share menggambarkan kinerja sektor-sektor di suatu
wilayah dibandingkan dengan perekonomian nasional. Bila suatu daerah
memperoleh kemajuan sesuai dengan kedudukannya dalam perekonomian
nasional, maka dapat ditemukan adanya shift (pergeseran) hasil
pembangunan perekonomian daerah. Selain itu, laju pertumbuhan sektor di
suatu wilayah dibandingkan dengan laju pertumbuhan perekonomian
nasional beserta sektor-sektornya. Kemudian dilakukan analisis terhadap
penyimpangan yang terjadi sebagai hasil dari perbandingan tersebut. Bila
penyimpangan itu positif, hal itu disebut keunggulan kompetitif dari suatu
sektor dalam wilayah tersebut:
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Tabel 2 Hasil Analisis Shift Share
LAPANGAN USAHA
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Pertambangan dan Penggalian
Industri Pengolahan
Pengadaan Listrik dan Gas
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan
Daur Ulang
Konstruksi
Perdegangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobi dan
Motor
Transportasi dan Pergudangan
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum
Informasi dan Komunikasi
Jasa Keuangan dan Asuransi
Real Estate
Jasa Perusahaan
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan
Jaminan Wajib Sosial
Jasa Pendidikan
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Jasa Lainnya
TOTAL
Sumber: Data Diolah 2021

PERTUMBUHAN
Rn
Rin
Rij
1.43
1.2
1.21
1.43
0.8
0.94
1.43
1.5
1.48
1.43
2.9
2.43

Nij
1,202,822
42,683
51,414
2,627

KOMPONEN (dalam juta)
Mij
Cij
1,413,312
32,694.9
35,556
3,328.5
75,205
647.6
7,499
(784.9)

Dij
2,648,829
81,567
127,267
9,341

1.43

0.9

0.86

3,450

3,102

(86.5)

6,465

1.43

1.4

1.25

154,580

209,684

(11,631.6)

352,632

1.43

1.5

1.40

319,482

479,480

(23,470.6)

775,492

1.43
1.43
1.43
1.43
1.43
1.43

1.3
1.4
1.3
2.3
1.1
0.5

0.77
1.28
0.88
2.36
0.92
0.53

212,178
19,920
243,276
83,723
73,812
9,630

272,418
27,779
306,067
193,139
80,349
5,009

(75,689.6)
(1,608.1)
(64,661.2)
3,383.9
(8,664.1)
67.8

408,906
46,090
484,682
280,245
145,497
14,707

1.43

2.0

1.84

339,600

665,020

(26,968.5)

977,652

1.43
1.43
1.43
1.43

1.8
1.7
0.9
1.4

1.83
1.26
0.76
1.32

274,353
69,721
51,651
3,154,922

507,482
121,875
46,967
4,508,579

(3,906.9)
(23,593.3)
(5,419.1)
(247,392.8)

777,928
168,003
93,198
7,416,108
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Hasil analisis shift share (Tabel 2) di atas menunjukkan bahwa selama
tahun 2010-2020, nilai PDRB sectoral Kabupaten Sikka telah mengalami
perubahan atau perkembangan. Nilai PDRB tersebut mengalami peningkatan
sebesar 3.154.922 (Tabel5.8). Komponen tersebut perkem-bangannya
dipengaruhi oleh komponen pertumbuhan tingkat provinsi, bauran beberapa
sektor (17 Lapangan Usaha), serta keunggulan kompetitif dai Kabupaten
Sikka terhadap Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7.

Identifikasi Masalah Investasi
Sesuai dengan permasalahan dan isu strategis pengembangan
potensi investasi komoditas unggulan, perlu diidentifikasi berbagai
permasalahan yang menyangkut investasi di Kabupaten Sikka. Hal ini
penting dilakukan untuk menyusun strategi dan kebijakan investasi
komoditas unggulan di Kabupaten Sikka. Identifikasi permasalahan tersebut
meliputi kondisi internal maupun eksternal yang mempengaruhi investasi di
kabupaten ini.
Akar Permasalahan
Akar Permasalahan investasi merupakan pekerjaan rumah bagi
pemerintah daerah. Berikut adalah point permasalahan investasi tersebut:
SDM (Sumber Daya Manusia)
Permasalahan SDM adalah masih banyaknya pelaku usaha yang
masih menggunakan jasa petugas dari dinas Penanaman modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka (DPMPTPS) di Kabupaten
Sikka. Hal ini disebabkan kurannya pengetahuan masyarakat dan pelaku
usaha dalam penggunaan teknologi informasi. Menurut (Lukman, 2021)
Kepala Dinas DPMPTSP menjelaskan bahwa masyarakat dan pelaku usaha
investasi di Kabupaten Sikka hanya terdapat 20% yang menggunakan
pelayanan secara online dan 80% masih menggunakan bantuan dari
petugas yang melayani secara offline di kantor Dinas DPMPTSP. Hal ini
merupakan indikasi adanya permasalahan yang menghambat pertumbuhan
investasi di Kabupaten Sikka.
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Infrastruktur
Infrastruktur adalah penunjang kegiatan menunjang segala kegiatan
yang berkaitan dengan perekonomian daerah. Permasalahan yang dialami
Kabupaten Sikka dalam mengembangkan dan meningkatkan investasi yaitu
kurangnya infrastruktur pendukung kegiatan tersebut. Menurut (Lukman,
2021) kepala dinas DPMTPSP menyebutkan bahwa infrastruktur pendukung
pelayanan investasi bagi pelaku usaha dan masyarakat masih kurang
memadai. Jaringan seluler dan internet yang sering mati menyebabkan
masyarakat tidak selalu dapat terhubungan dalam pelaporan dan pelayanan
investasi di wilayah yang jauh dari dinas DPMTPSP. Masyarakat dan pelaku
usaha membutuhkan infrastruktur, tempat dan pelayanan yang lebih
mencukupi serta kemudahan dalam mengakses perizinan dan pelaporan
terkait kegiatan investasi di Kabupaten Sikka.
Teknologi Informasi
Teknologi Informasi merupakan kendala yang dialami oleh pelaku
usaha dan masyarakat yang berada di Kabupaten Sikka. Pengetahuan dan
pemahaman tentang OSS (Online Singel Submission) masih terbatas bagi
masyarakat Kabupaten Sikka. Penggunaan teknologi seperti Handphone
Android serta internet masih banyak kendala dari jaringan seluler dan
jangkauan sinyal pada setiap wilayah yang ada di Kabupaten Sikka. Lukman
(2021) menyebutkan bahwa teknologi informasi yang ada, Kabupaten Sikka
masih membutuhkan peningkatan pelayanan jaringan seluler dan jaringan
internet untuk meningkatkan pelayanan bagi pelaku usaha dan masyarakat
dalam melakukan kegiatan investasi di Kabupaten Sikka.
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Tabel 3 Faktor Eksternal/Internal investasi komoditas unggulan
Kabupaten Sikka
Faktor Eksternal
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Faktor Internal

PELUANG
Perbaikan kondisi ekonomi global, nasional dan regional
dampak covid19
Regulasi pemerintah pusat yang mendukung investasi
(contoh omnibuslaw ciptaker)
Peningkatan infrastruktur dan Konektivitas antar wilayah di
NTT
Program pemulihan ekonomi nasional dan daerah
Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang
cepat

KEKUATAN
1. Potensi sumber daya alam yang tinggi pada (sektor
pertanian, perikanan, wisata alam)
2. Ketersediaan lahan melimpah
3. Sumber daya perikanan cukup berlimpah
4. Kecenderungan investasiyang terus meningkat
5. Dukungan pemerintah kepada pelaku usaha dalam
penanaman modal.

ANCAMAN
Persaingan komoditas hasil bumi dengan daerah sekitar
tinggi.
Tingginya biaya produksi bagi penanaman modal
Ketergantungan kosumsi barang luar dan daerah lain
Pandemic Covid19 dan Realisasi Investasi yang rendah.
Kerusakan lingkungan hidup dan biota laut.

KELEMAHAN
1. Masih terbatasnya sumberdaya manusia pendukung
investasi
2. Masih terbatasnya tata kelola investasi daerah
3. Masih terbatasnya infrastruktur baik fisik (jalan, irigasi,
energi, air bersih, jembatan dsb) dan non fisik (informasi dan
teknologi)
4. Iklim investasi yang belum kondusif
5. Masih terbatasnya diversifikasi investasi unggulan daerah

Sumber: Data Diolah 2021
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8. Arah Kebijakan Investasi
Matrik SWOT Pengembangan Investasi

Sumber : Data Diolah 2021
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Seperti yang tersaji dalam gambar diatas, berdasarkan faktor internal
dan eksternal yang dihadapi Kabupaten Sikka saat ini, terdapat beberapa
strategi yang dapat dijalankan dalam upaya pengembangan investasi daerah
diKabupaten Sikka. Strategi-strategi tersebut seperti yang diuraikan dalam
kolom strtegi SO, WO, ST, dan WT..
Matriks IE Pengembangan Investasi
Tahapan selanjutnya dari perumusan strategi pengembangan investasi
daerah diKabupaten Sikka adalah mengidentifikasi posisi pemerintah
Kabupaten Sikka dalam matriks IE. Pengidentifikasian posisi tersebut
menggunakan hasil evaluasi dari matriks IFE dan EFE. Sumbu horizontal
matriks IE ini adalah IFE Total Weighted Score sebesar 3,10; sedangkan
sumbu vertikalnya adalah EFE Total Weigted Score sebesar 2,90.
Berdasarkan hasil pemetaan dalam matriks IE, diketahui bahwa posisi
pemerintah daerah berkaitan dengan pengembangan investasi daerah
diKabupaten Sikka berada di sel IV, dapat digambarkan sebagai Grow and
Build (tumbuh dan kembangkan).
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Gambar 5 Matriks IE Penyusunan Rencana Program Klaster Ekonomi
Di sisi lain strategi pertumbuhan integratif dapat dilakukan dengan langkahlangkah berikut:
1. Meningkatkan integrasi antar pemerintah daerah serta swasta dan
masyarakat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah
2. Meningkatkan Koordinasi antar sektor, lintas sektor, dan antar
pemerintah daerah terkait
3. Meningkatkan Keterkaitan Peran Supply-Chain Hulu-Hilir maupun
faktor penunjangnya.
Sedangkan strategi pertumbuhan diversifikasi dapat dilakukan melalui:
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1. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama dengan lembaga
penelitian dan perguruan tinggi untuk meneliti dan mengembangkan
potensi daerahKabupaten Sikka
2. Meningkatkan peran teknologi dan informasi disertai oleh kesiapan
masyarakatnya
Jika dibandingkan dengan hasil perumusan strategi dari matriks
SWOT, maka tipe strategi SO, WO, ST, dan WT yang dihasilkan dalam
matriks SWOT merupakan penjabaran dari tipe strategi pertumbuhan intensif
strategi pertumbuhan integratif, dan strategi pertumbuhan diversifikasi yang
direkomendasikan matriks IE. Hasil analisis dari kedua matriks itulah yang
akan dijadikan sebagai input dalam tahapan decision stage dengan
menggunakan QSPM.
9.

Arah Kebijakan dan Strategi investasi Daerah

Sesuai dengan hasil pengembangan investasi daerah diKabupaten
Sikka dan metode QSPM diatas, maka diperlukan perumusan kebijakan
beserta rencana program yang mempunyai sasaran yang jelas dan dapat
diukur. Kebijakan pembangunan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.
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Tabel 4 Kebijakan Dan Program Pengembangan Investasi Daerah Kabupaten Sikka

No

1

Kebijakan

Efisiensi
birokrasi dan
Kelembagaan

Sasaran

Terwujudnya iklim
investasi yang
kondusif melalui
upaya sinkronisasi
dan deregulasi
peraturan antar
sektor di Pusat,
Propinsi dan
Kabupaten.

Terwujudnya iklim
investasi yang
kondusif dan
reformasi
kelembagaan
ekonomi di

Strategi
• Meningkatkan
konsistensi
peraturan
perundangan yang
terkait dengan
penanaman modal
• Meningkatkan
konsolidasi dan
sinkronisasi
pelaksanaan
perizinan
penanaman modal
dengan pemerintah
pusat dan provinsi
• Penguatan
kelembagaan
penanaman modal
dengan
mengedepankan
prinsip kepastian

Rencana Aksi
Kegiatan

Indikator

OPD Penanggung
Jawab

• Penyusunan
peraturan /
regulasi
terkait
turunan
omnibuslaw
Ciptaker di
daerah

Bertambahnya
jumlah investasi
di Kabupaten
Sikka

DPMPTSP ( Dinas
Penanaman Modal
Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu)
KABUPATEN
SIKKA

• Peningkatka
n zona dan
pakta
integritas di
lingkungan
dinas terkait

Adanya
peraturan
pemerintah
tentang jaminan
berinvestasi

BAPPEDA dan
DPMPTSP Kab.
Sikka
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No

Kebijakan

Sasaran

Strategi

Pemerintah Pusat,
Propinsi dan
Kabupaten Sikka
yang menjamin
kepastian hukum
dalam
berusaha/berinvesta
si

hukum, deregulasi
(simplifikasi) dan
efisiensi dalam
biaya dan waktu
pengurusan.

Meningkatnya
pelayanan yang
mudah, murah,
cepat, tepat dan
transparan dengan
Sistem Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
di Kabupaten Sikka
dengan
memanfaatkan
teknologi informasi
(online dan
integrated banking
system)

• Penyederhanaan
prosedur perizinan
dan pelayanan
penanaman modal/
investasi dengan
mengimplementasik
an dan
menyempurnakan
perangkat hukum
yang terkait dengan
pengembangan
usaha, serta
menindaklanjuti
pelaksanaan
pelayanan satu atap

Rencana Aksi
Kegiatan

Indikator

OPD Penanggung
Jawab

penanaman
modal

• Penerapan
OSS
• Pelatihan
dan bimtek
OSS bagi
dinas dan
masyarakat
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Waktu perijinan
investasi kurang
dari 20 hari

DPMPTSP Kab.
Sikka

No

Kebijakan

Sasaran

Strategi

Rencana Aksi
Kegiatan

Indikator

OPD Penanggung
Jawab

dan penerapan
Online Single
Submission (OSS)
secara bertahap

Meningkatnya
kuantitas dan
kualitas pelayanan
melalui pelatihan
dan pengembangan
aparatur
pemerintahan yang
menangani bidang
penanaman
modal/investasi.

• Memperkuat
kelembagaan dan
profesionalisme
aparat di bidang
investasi termasuk
sarana dan
prasarana
penunjangnya

• Implementasi
remunerasi
berbasis
kinerja bagi
aparatur
secara
proporsional
• Pelatihan
pelayanan
prima bagi
aparatur
• Penyediaan
sarana dan
prasarana
penunjang
investasi
berbasis
digital

22

Jumlah aparat
berkualitas
dalam
pelayanan
investasi
bertambah

DPMPTSP Kab.
Sikka

No

2

Kebijakan

Sasaran

Strategi

Meningkatnya
investasi
pembangunan
manusia yang
berdaya saing

• Meningkatkan
kualitas
pembangunan
manusia melalui
peningkatan akses
Pendidikan dan
kesehatan

Meningkatnya
kuantitas dan
kualitas tenaga kerja

• Meningkatkan
jumlah tenaga kerja
siap pakai sesuai
dengan kebutuhan
sektor usaha

Peningkatan
sumber daya
manusia
pendukung
investasi

Rencana Aksi
Kegiatan
• Penyusunan
roadmap
Investasi
SDM yang
sesuai
dengan
perkembang
an Teknologi
informasi dan
komunikasi
• Pelatihan
sertifikasi
keahlian (
mesin,
digital,
parawisata,
dan lain
sebagainya)
• Peningkatan
koordinasi
dengan
pemerintah
provinsi
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Indikator

OPD Penanggung
Jawab

IPM meningkat

Dinas Pendidikan
Dinas kesehatan
Dinas Tenaga Kerja

TPAK

Dinas tenaga Kerja

No

Kebijakan

Sasaran

Strategi

Rencana Aksi
Kegiatan

Indikator

OPD Penanggung
Jawab

terkait Balai
Latihan Kerja
yang sesuai
kebutuhan
daerah

3

Peningkatan
Infrastruktur

Meningkatnya
ketersediaan fasilitas
infrastruktur utama
seperti jalan, irigasi
pertanian, energy,
air bersih dan
teknologi informasi

• Perluasan
infrastruktur fisik
melalui penyediaan
fasilitas terutama
untuk jalan, bongkar
muat,
telekomunikasi dan
transmisi, energi, air
bersih, dan
penataan ruang
industri prioritas
(kawasan industri,
dan wilayah pusat
pertumbuhan
industri serta zona
industri)

• Penyusunan
roadmap
infrastruktur
berkelanjutan
(jalan,
jembatan,
irigasi,
teknologi
informasi)
yang
memperhatik
an
keterhubung
an wilayah
dan daya
dukung
lingkungan
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Jaringan
infrastruktur
bertambah

Dinas PU

No

Kebijakan

Sasaran

Meningkatnya
koordinasi antar
dinas dengan
pemerintah provinsi
dan pusat terkait
penyediaan dan
pemeliharaan
infrastruktur

Strategi

• Meningkatkan
koordinasi antara
dinas terkait,
pemerintah provinsi,
dan kementrian
seperti kementrian
Pekerjaan Umum,
Kementrian
Perhubungan,
kementrian ESDM,
dalam penyediaan

Rencana Aksi
Kegiatan
• Penyusunan
Rencana
Induk
Investasi
daerah
• Optimalisasi
pinjaman
daerah lewat
SMI untuk
pembanguna
n
infrastruktur
• Menyelengga
rakan forum
komunikasi
antar
pemerintah
daerah
• Peningkatan
pemanfaatan
DAK fisik
secara lebih
baik
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Indikator

Infrstruktur
berkualitas

OPD Penanggung
Jawab

Dinas PU

No

Kebijakan

Sasaran

Strategi

Rencana Aksi
Kegiatan

Indikator

OPD Penanggung
Jawab

dan pemeliharaan
infrastruktur.

Meningkatnya
keterlibatan
masyarakat, pihak
swasta, Badan
Usaha Milik Daerah
(BUMD), Koperasi
dan lembaga
berbadan hukum
lainnya dalam
menyediakan
infrastruktur

• Meningkatkan
keterlibatan
masyarakat, pihak
swasta, Badan
Usaha Milik Daerah
(BUMD), Koperasi
dan lembaga
berbadan hukum
lainnya untuk
menyediakan
infrastruktur dengan
skema yang saling
menguntungkan.

Meningkatnya
kapasitas dan
efisiensi pelayanan
infrastruktur melalui
pengembangan
kapasitas dan

• Mengembangkan
kapasitas dan
efisiensi pelayanan
infrastruktur melalui
pengembangan
kapasitas dan

• Penyediaan
infrastruktur
dengan
model Publik
Private
Partnership,
KPBU, CSR
dll
• Kerjasama
Pemerintah
dan Badan
Usaha atau
CSR dalam
penyediaan
infrastruktur
• Digitalisasi
pelayanan
sistem
informasi
infrastruktur
terpadu
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Bertambahnya
jumlah
kooperasi,
BUMD, dan
masyarakat
dalam
penyediaan/pe
mbiayaan
infrastruktur

Dinas Pendapatan
Daerah dan Dinas
PU

Sistem
pelayanan
infrastruktur
semakin baik,
cepat dan
efisien

BAPPEDA dan
Dinas KOMINFO

No

Kebijakan

Sasaran
perkuatan sistem
pelayanan
transportasi, listrik,
air dan infrastruktur
lainnya.

4

Perluasan
akses
pembiayaan

Meningkatnya akses
pembiayaan
khususnya bagi
pengusaha UMKM

Strategi
perkuatan sistem
pelayanan
transportasi, listrik,
air dan infrastruktur
lainnya baik untuk
ekspor-impor
maupun
perdagangan dalam
negeri.
• Memfasilitasi akses
pembiayaan
khususnya bagi
pengusaha UMKM
melalui
pengembangan dan
kerangka regulasi
untuk mendukung
perbankan
menyalurkan
kreditnya dengan
skema-skema
pembiayaan
tertentu.

Rencana Aksi
Kegiatan

Indikator

• Fasilitasi
pembiayaan
melalui bank
pembanguna
n daerah

Bertambahnya
kredit
khususnya bagi
UMKM
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OPD Penanggung
Jawab

Dinas UMKM dan
Koperasi

No

5

Kebijakan

Pajak dan
retribusi

Strategi

Rencana Aksi
Kegiatan

Terwujudnya solusi
alternative/ desain
pembiayaan yang
saling
menguntungkan
pengusaha dan
perbankan

• Memfasilitasi/meme
diasi pengusaha
dan perbankan
untuk menjembatani
permasalahan yang
berhubungan
dengan
pembiayaan
investasi

• Pembentuka
n Forum
kerjasama
dunia usaha
dan
keuangan

Jumlah
pembiayaan
investasi
bertambah

DPMPTSP

Meningkatnya peran
serta masyarakat
dan koperasi
sebagai sumber
pembiayaan
alternatif

• Meningkatkan
peran serta
masyarakat dan
koperasi sebagai
sumber
pembiayaan
alternatif dalam
pembangunan.

• Pembentuka
n skema
kerjasama
dengan
masyarakat
dengan
model yang
menguntung
kan dan
sesaui
regulasi

Bertambahnya
jumlah koperasi
yang
menyalurkan
pembiayaan

Dinas Koperasi dan
Dinas Pendapatan
Daerah

Menurunnya jumlah
peraturan pajak

• Mengembangkan
strategi pajak yang

• Deregulasi
perpajakan

Peraturan pajak
yang

DPMPTSP dan
Dinas Pendapatan

Sasaran
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Indikator

OPD Penanggung
Jawab

No

Kebijakan

Sasaran

Strategi

yang kontraproduktif
dengan bidang
investasi

comprehensif
dengan
mempertimbangkan
aspek ekonomi dan
strategi investasi,
dengan didasarkan
pada pengukuran
hambatan pajak
secara keseluruhan
dan tingkat
keefektifan pajak
yang diterapkan
pada aktivitas
bisnis/usaha.
• Memberikan Insentif
pajak melalui
keringanan pajak
seperti pemberian
keringanan Pajak
Bumi dan
Bangunan, ijin
mendirikan
bangunan dan lain

Meningkatnya iklim
investasi yang
kondusif yang
ditandai oleh
bertambahnya
jumlah investor

Rencana Aksi
Kegiatan
dan retribusi
• Insentif pajak
khusus bagi
dunia usaha
dengan
kriteria
tertentu

• Insentif pajak
sesuai
kondisi dunia
usaha
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Indikator
kontraproduktif
dengan
investasi
berkurang

Jumlah investor
bertambah

OPD Penanggung
Jawab
Daerah

Dinas Perpajakan
dan dinas
Pendapatan Daerah

No

Kebijakan

Sasaran

Strategi

Rencana Aksi
Kegiatan

Indikator

OPD Penanggung
Jawab

sebagainya

Mewujudkan
transparansi,
kejelasan, dan
keterprediksian
dalam peraturan
perpajakan yang
diterapkan termasuk
proses dan
pertanggungjawaban
nya kepada publik.

• Meningkatnya
kualitas peraturan
dan pelayanan
pajak

• Peningkatan
system
pelayanan
pajak dan
retruibusi
daerah
terpadu
berbasis
digital
• Review
berbagai
aturan pajak
dan retribusi
daerah

Meningkatnya peran
serta masyarakat
dan dunia usaha
dalam mendesain
kebijakan pajak yang
sesuai kebutuhan

• Pelaksanaan
konsultasi secara
reguler yang
melibatkan pembuat
kebijakan pajak dan
investasi, lembaga
promosi investasi
dan dunia usaha

• Forum
kerjasama
dunia usaha
dan
masyarakat
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Adanya
sosialisasi dan
transparansi
peraturan
perpajakan

Dinas Perpajakan
dan Dinas
Pendapatan Daerah

Adanya
konsultasi
berkala yang
dilakukan

Dinas UMKM

No

Kebijakan

Sasaran

Strategi

Rencana Aksi
Kegiatan

Indikator

OPD Penanggung
Jawab

untuk memperbaiki
desain kebijakan
pajak yang
konsisten dengan
kebijakan
perpajakan dan
investasi.

6

Peningkatan
kerjasama
dan promosi
investasi

Tercapainya
kemudahan
mengelola dan
mengakses data dan
informasi potensi
dan peluang
investasi, profil
investasi komoditi
unggulan dan
pelayanan perizinan
di bidang
penanaman modal
bagi calon investor
dalam negeri dan
asing;

• Penerapan online
single submission
dengan
menyesuaikan
keadaan daerah

• Penyediaan
sarana dan
prasarana
penunjang
OSS
• Sosialisasi
system
online single
submission
kepada
masyarakat
dan dunia
usaha
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Tersedianya
informasi
potensi dan
peluang
investasi serta
profil investasi
komoditi
unggulan dan
pelayan
perizinan

DPMPTSP dan
Dinas Pendapatan
Daerah

No

Kebijakan

Sasaran
Meningkatnya
kesempatan dalam
mengikuti berbagai
event pameran dan
melakukan gelar
potensi, temu usaha
dan seminar baik di
dalam maupun di
luar negeri serta
terupdatenya
direktori mitra usaha
potensial daerah
Meningkatnya
kepercayaan
investor dalam dan
luar negeri terhadap
Kabupaten Sikka
agar calon
investor/investor
tetap merasa aman
dan nyaman
menanamkan

Strategi

• Gelar potensi dan
temu usaha serta
pengembangan
direktori mitra
usaha potensial

• Peningkatan sarana
promosi secara
digital dan dan
kegiatan promosi
investasi lainnya
baik di dalam negeri
maupun diluar
negeri.

Rencana Aksi
Kegiatan
• Penyusunan
prospektus
investasi
komoditas
unggulan
• Penyelengga
ran
investment
meeting
summit
berskala
nasional atau
internasional
• Pemutakhira
n website
investasi
yang menarik
dan efektif
• Peningkatan
media
komunikasi
dan informasi
investasi
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Indikator

OPD Penanggung
Jawab

Meningkatnya
jumlah investor

DPMPTSP

Jumlah investor
dalam dan luar
negeri
bertambah

DPMPTSP

No

Kebijakan

Sasaran

Strategi

modalnya di
Kabupaten Sikka

Terwujudnya
koordinasi
pelaksanaan
promosi investasi
antar/dengan
instansi terkait di
pusat dan daerah
serta dunia usaha
dalam dan luar
negeri

Meningkatnya peran
lembaga promosi
investasi yang
berkualitas dan
berhasil guna

Rencana Aksi
Kegiatan

Indikator

OPD Penanggung
Jawab

yang kreatif,
inovatif dan
efektif
• Mendorong dan
memfasilitasi
peningkatan
koordinasi dan
kerjasama di bidang
investasi
antar/dengan
instansi pemerintah
pusat dan daerah
dan dunia usaha
baik di dalam
maupun di luar
negeri.
• Pendirian/peningkat
an dan
merevitalisasi
lembaga promosi
investasi dengan
penguatan
kapasistas sumber

• Penguatan
OSS
• Integrasi
kebijakan
investasi
disesuaikan
dengan
karakteristik
lokal

Terintegrasinya
promosi
investasi antara
pusat dan daer

DPMPTSP

• Pembentuka
n Lembaga
promosi
investasi
daerah yang
berisi para
pemangku

Jumlah investor
meningkat baik
dari dalam
negeri maupun
luar negeri

DPMPTSP
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No

Kebijakan

Sasaran

Meningkatnya
produk-produk
ekspor yang dapat
diterima pasar global

Berkembangnya
investasi PMDN /
PMA maupun
investasi Non
PMDN/PMA Usaha
Mikro, Kecil,

Strategi
daya manusia dan
keuangannya, serta
mengevaluasi
keberhasilan
lembaga tersebut
secara reguler.
• Pengembangan SNI
dan kerjasama
standardisasi
regional dan
internasional dalam
upaya
meningkatkan
penerimaan pasar
global terhadap
produk ekspor
Indonesia
• Penyuluhan
investasi dalam
rangka
pemberdayaan
UMKM

Rencana Aksi
Kegiatan

Indikator

OPD Penanggung
Jawab

kepentingan
dunia usaha

• Pelatihan
dan
sosialisasi
SNI bagi
dunia usaha
khususnya
UMKM
• Fasilitasi
pengurusan
SNI

Jumlah produk
yang
berlisensi/stand
ar regional dan
internasional
bertambah

DPMPTSP

• Fasilitasi,
penyuluhan,
kemudahan
berinvestasi
bagi UMKM
• Peningkatan

Jumlah UMKM
yang sehat
meningkat

DPMPTSP dan
Dinas UMKM
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No

Kebijakan

Sasaran

Strategi

Menengah dan
Koperasi (UMKM)

Rencana Aksi
Kegiatan

Indikator

OPD Penanggung
Jawab

fasilitasi bagi
komunitas
UMKM dan
ekonomi
kreatif

Tabel 5 Kebijakan Dan Program Pengembangan Investasi Komoditas Ekonomi Kabupaten Sikka

No

1

Kebijakan

Pelayanan di
sektor
perikanan

Sasaran

Terwujudnya iklim
investasi yang
meningkat pada
sektor perikanan
tangkap.

Strategi

Rencana Aksi
Kegiatan

• Meningkatkan
konsistensi
penerapan
kebijakan perikanan
• Meningkatkan
pelayanan di sektor
perikanan terutama
dibidang

• Penyusunan
peraturan / regulasi
terkait turunan
omnibuslaw
Ciptaker di daerah
• Penyusunan Fish
estate kabupaten
Sikka

Indikator
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Bertambahnya
jumlah investasi di
sektor perikanan

OPD Penanggung
Jawab
DPMPTSP ( Dinas
Penanaman Modal
Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu)
KABUPATEN
SIKKA

No

Kebijakan

Sasaran

Terwujudnya iklim
investasi yang
dapat
menguntungkan
masyarakat lokal
dan pelaku usaha
lokal.

2

Peningkatan
Minat
investor di
sektor
pertanian
dan
perkebunan

Strategi
pemasaran dan
penjualan.
• Penguatan
kelembagaan
penanaman modal
dengan
mengedepankan
prinsip kepastian
hukum, serta
promosi yang
menarik terkait
perikanan.

Meningktakan
investasi pertanian
yang berdaya
saing.

• Meningkatkan
kualitas hasil
pertanian melalui
penyuluhan dan
pelatihan pertanian

Meningkatkan

• Meningkatkan

Rencana Aksi
Kegiatan

Indikator

• Peningkatkan zona
dan fakta integritas
di lingkungan dinas
terkait penanaman
modal

Adanya peraturan
pemerintah tentang
jaminan berinvestasi
di sektor perikanan

Dinas Perikanan
DPMPTSP Kab.
Sikka

Meningkatnya
pendapatan
masyarakat petani

Dinas Pertanian
dan DPMPTSP

Meningkatnya

Dinas Pertanian

• Pelatihan sertifikasi
keahlian
(pertanian, teknik
penanaman dan
lain-lain)
• Sekolah keahlian /
vokasi/ poltek
khusus pertanian
terapan
• Penyuluhan dan
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OPD Penanggung
Jawab

No

Kebijakan

Sasaran
kualitas dan
kuantitas hasil
pertanian yang
dihasilkan oleh
petani lokal

Rencana Aksi
Kegiatan

Strategi
jumlah produksi
pertanian yang
berdaya jual tinggi
yang dimiliki oleh
petani lokal.
•

3

Peningkatan
Sektor
Wisata (Alam
dan Buatan)

Terwujudnya iklim
investasi yang
dapat
menguntungkan
masyarakat yang
memiliki daerah
tujuan wisata.

• Meningkatkan
promosi secara
digital melalui
media social
• Meningkatkan
pelayanan, sarana
dan prasarana
pendukung
investasi di sektor
wisata

•
•
•

Indikator

pelatihan dengan
bekerjasama
dengan lembaga
pendidikan serta
lembaga penyuluh
dari provinsi.
Inisiasi pertemuan
dengan influencer
media sosial terkait
kuliner, dan
parawisata
Pengembangan
festival budaya
adat
Pengembangan
festival kuliner
khas Sikka
Pelatihan dan
pembentukan
Badan usaha milik
desa bagi desa
atau wilayah yang
memiliki usaha
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OPD Penanggung
Jawab

pengatahuan petani
dalam
pengembangan hasil
pertanian

dan DPMPTSP

Kunjungan
wisatawan
meningkat

Dinas Pariwisata
dan Dinas
Pendapatan daerah

No

Kebijakan

Sasaran

Strategi

Rencana Aksi
Kegiatan

Indikator

wisata.
• Pengembangan
POKDARWIS
(kelompok sadar
wisata)
• Promosi wisata
secara menarik
dan interaktif
termasuk
pengembangan
virtual tourism
wisata alam
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OPD Penanggung
Jawab

Perkembangan produksi komoditas unggulan pertanian, perkebunan,
peternakan, kehutanan dan perikanan, produksinya berfluktuasi dari tahun ke
tahun, sehingga untuk dijadikan produk andalan cukup sulit karena penuh
dengan ketidakpastian jumlah, kualitas, kontinuitas dan keragaman produksi.
Produksi pertanian, tanaman bahan makanan, yang mencakup padi, jagung
dan palawija menunjukkan tren meningkat, pada beberapa komoditas yang
cukup tinggi nilai ekonomi atau strategisnya. Produksi tiga komoditas utama
perkebunan yaitu kelapa, kakao, dan jambu mete menjadi produk utama
karena persentase pertumbuhan produksi yang sangat besar.
Kegiatan produksi perikanan di Kabupaten Sikka umumnya
dilaksanakan adalah perikanan laut, karena daerah ini memiliki laut yang luas
serta potensi sumber daya yang beraneka ragam, dengan memakai teknologi
penangkapan belum memadai sehingga produksi belum optimal
Kabupaten Sikka adalah salah satu wilayah di Provinsi NTT yang
memiliki bentang alam dan fenomena kehidupan sosial budaya yang unik,
serta beragam keunikan flora dan fauna merupakan sumber daya yang
sangat potensial untuk dikembangkan menjadi aset pariwisata unggulan
daerah. Potensi objek wisata di Kabupaten Sikka meliputi objek wisata alam,
objek wisata budaya, dan objek wisata minat khusus. Sektor pariwisata
belum cukup besar memberikan efek secara tidak langsung yaitu
menggerakkan ekonomi di kalangan masyarakat kecil di sekitar obyek
wisata. Misalnya pembukaan obyek wisata baru akan membuka lapangan
kerja baru bagi masyarakat sekitar.
Infrastruktur mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung
kemajuan sebuah perekonomian. Infrastruktur transportasi, baik transportasi
darat, laut maupun udara, tidak hanya memungkinkan pergerakan manusia
dan barang, tetapi juga memfasilitasi pengurangan kesenjangan harga antar
wilayah dan merangsang tumbuh dan berkembangnya aktivitas-aktivitas
ekonomi baru (Aschauer, 1989; Banerjee, et al., 2012). Infrastruktur
komunikasi dan informasi memungkinkan terjadinya pertukaran informasi
secara cepat sehingga berpotensi mendorong peningkatan produktivitas
(Brynjolfsson & Yang, 1996; Roller & Waverman, 2001; Jorgenson & Vu,
2007). Sementara, infrastruktur energi memungkinkan terpenuhinya salah
satu kebutuhan input paling utama bagi pelaku usaha dan masyarakat.
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Infrastrukur transporasi darat, laut dan komunikasi dapat
terkonektivitas antar kecamatan. Kabupaten Sikka mempunyai satu
pelabuhan utama dan beberapa pelabuhan kecil. Pelabuhan Maumere L.
Say yang merupakan pelabuhan terbesar di Kabupaten Sikka terletak di tepi
Teluk Maumere. Untuk transportasi udara, Kabupaten Sikka mempunyai
Bandar Udara Frans Seda. Bandara ini didarati oleh sejumlah maskapai
penerbangan nasional, seperti Merpati Nusantara, Wings Air dan Trans Nusa
yang melayani penerbangan ke berbagai tujuan domestik seperti Kupang,
Denpasar dan Surabaya. Terdapat keterbatasan infrastruktur transportasi
darat yang menghubungkan sentra potensi dan produksi pertanian,
perkebunan, kehutanan, peternakan perikanan dan pariwisata. Untuk
menjawab permasalahan ini Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2021 telah
mengajukan dan mendapatkan bantuan Pinjaman Daerah PT SNI sebesar
216 miliar
Listrik dan air merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan
masyarakat. Sekarang ini masih terdapat wilayah desa dengan belum
tersambungnya infrastruktur Listrik dan air. Infrastruktur bidang pendidikan
dan kesehatan terus mengalami perbaikan dan peningkatan, terukur dari
peningkatan IPM Kabupaten Sikka.
Infrastruktur bisnis terus berkembangan seperti lembaga perbankan
yang beroperasi di Kabupaten Sikka adalah BRI, BTPN, BNI, Mandiri,
Danamon dan Bank NTT. Selain perbankan, banyak microfinance yang
berbadan hukum di Kabupaten Sikka. Ada 141 koperasi yang tercatat di
Dinas Koperasi Kabupaten Sikka. Sejumlah koperasi tersebut terkategori
dalam 8 jenis koperasi, yaitu Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Pegawai
Negeri (KPN), Koperasi Karyawan (Kopkar), Koperasi Kredit (Kopdit),
Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Tani
(Koptan), koperasi fungsional, dan koperasi Lainnya. Koperasi yang paling
banyak jumlah koperasi dan anggotanya adalah KSP/Kopdit. Terdapat 44
koperasi KSP/Kopdit yang ada di Kabupaten Sikka dengan jumlah anggota
sebanyak 154.129 anggota, atau dengan kata lain sebagian warga
Kabupaten Sikka telah menjadi anggota KSP/Kopdit/credit union.
Regulasi terkait Peraturan Bupati tentang peningkatan investasi yang
kondusif belum tersedia. Meningkatnya minat investor untuk berinvestasi,
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pemerintah telah melalukan penyusunan kebijakan/regulasi yang secara
spesifik mengatur tentang pemberian insentif dan kemudahaan berusaha.
Penyebarluasan data dan informasi potensi investasi daerah pemerintah
telah melakukan peningkatan promosi potensi investasi daerah dengan
bekerjasama dengan Badan Penanaman Modal Nasional.
Masalah keterbatasan pendidikan sumber daya manusia, menjadi
hambatan untuk meningkatkan pelayanan publik perijinan dan promosi
investasi sehingga perlu peningkatan kompetensi, standarisasi sarana dan
prasarana kerja pemerintah serta penyedian sarana pendudukung.
10. Kesimpulan
Sesuai dengan tujuan dan hasil pembahasan dalam kajian ini, ada
beberapa temuan penting yang dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Potensi-potensi sumber daya (sektor dan komoditas unggulan) di
Kabupaten Sikka meliputi Konstruksi dan Jasa Keuangan dan
Asuransi. Selain itu beberapa sektor yang berkembang dan
berpotensi untuk menjadi unggul adalah Pertanian, kehutanan, dan
perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan;
Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; dan
Jasa Pendidikan
2. Perhitungan ICOR Kabupaten Sikka menunjukkan hasil yang negatif.
Artinya, investasi di Kabupaten Sikka belum mencapai tingkat
efisien. yang berarti Kabupaten Sikka belum memiliki tambahan nilai
tambah yang dihasilkan karena investasi yang menjadi semakin
besar. Beberapa permasalahan investasi di kabupaten Sikka,
meliputi:
a. Masih terbatasnya sumberdaya manusia pendukung
investasi
b. Masih terbatasnya tata kelola investasi daerah
c. Masih terbatasnya infrastruktur baik fisik (jalan, irigasi,
energi, air bersih, jembatan dsb) dan non fisik (informasi dan
teknologi)
d. Iklim investasi yang belum kondusif
e. Masih terbatasnya diversifikasi investasi unggulan daerah
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3. Pengembangan Investasi di kabupaten sikka diarahkan pada
beberapa kebijakan diantaranya yaitu:
a. Peningkatan efisiensi brokrasi dan kelembagaan. Konsistensi
dan konsolidasi dalam pelaksanaan perizinan penanaman modal
dangan pemerintah pusat dan provinsi.
b. Peningkatan sumber daya manusia pendukung investasi
dengan strategi meningkatkan kualitas SDM, jumlah tenaga
kerja, dan pelayanan kepada calon investor.

42

