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Latar Belakang 

Kabupaten Sikka merupakan salah satu kabupaten di Provinsi 

Nusa Tenggara Timur yang secara geografis sebagian wilayahnya 

dikelilingi oleh wilayah laut dengan luas Lautan 5.821,33 Km². Kabupaten 

Sikka memiliki kawasan dengan potensi ketersediaan ikan di perairan 

laut, di bagian utara Laut Flores di pesisir pantai bagian utara, yakni 

kecamatan Alok, Alok Barat, Alok Timur, Kangae, Kewapante, Waigete, 

Talibura, Magepanda, Palue dan di pesisir pantai bagian selatan Laut 

Sawu, yakni kecamatan Waiblama, Waigete, Mapitara, Doreng, Bola, 

Lela, Mego dan Paga.   

Sumber daya kelautan dan perikanan di Kabupaten Sikka 

memiliki potensi yang sangat besar dan sangat prospektif untuk 

dikembangkan. Berdasarkan tingkat potensi ikan lestari (MSY=Maximum 

Sustainable Yield) di Perairan Laut Provinsi NTT mencapai ± 400.000 

ton/tahun. Tingkat Produksi ikan di Kabupaten Sikka pada Tahun 2019 

sebesar 19.674,93 ton. Banyaknya berbagai jenis ikan ekonomis seperti 

ikan pelagis (tuna, cakalang, layang, tongkol, tenggiri, kembung, tembang 

dan selar) dan ikan demersal (ikan kerapu, kakap, ikan merah, ekor 

kuning, lobster, cumi, dan kerang) terdapat di sekitar wilayah perairan ini.  

Sektor perikanan sebagai salah satu elemen pembangunan di 

kabupaten Sikka, namun pola pengembangan penangkapan ikan oleh 

nelayan di Kabupaten Sikka sebagian besar masih menggunakan pola 

penangkapan ikan secara tradisional dengan metode usaha secara turun 

temurun, hal ini dikarenakan selain belum dimanfaatkannya aspek-aspek 

teknologi sarana dan prasarana perikanan, juga belum dibangunnya 

sistem informasi tentang cuaca dan iklim yang dapat diperoleh nelayan, 

serta pembinaan/penyuluhan yang kurang bagi nelayan, sehingga 

produksi hasil tangkapannya tidak terlalu melimpah dan kurang memiliki 

nilai ekonomis penting. Dengan kata lain, para nelayan di Kabupaten 

Sikka masih mengandalkan cara penangkapan ikan dan cara 

penanganan pasca panen ikan masih tradisional.  

Dalam sektor usahanya, kegiatan perikanan tangkap laut masih 

sangat dominan dibanding usaha budidayanya. Kegiatan usaha budidaya 

ikan yang membutuhkan pengetahuan dan ketrampilan disamping modal 

masih banyak belum dilakukan oleh nelayan atau pelaku usaha perikanan 
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di kabupaten Sikka. Potensi pengembangan sektor ini juga belum 

dilakukan secara optimal bagi peningkatan kesejahteraan dan 

pendapatan. Salah satu penyebab utama kegagalan pengembangan 

usaha kelautan dan perikanan adalah mode pendekatannya yang 

sektoral, dan tidak terpadu, serta lebih berorientasi kepada sektor 

produksi semata. Kebijakan atau program pengembangan potensi 

kelautan dan perikanan seringkali hanya memperhitungkan bagaimana 

meningkatkan produksi tanpa mempertimbangkan aspek daya dukung 

lingkungan (carrying capacity). 

Selain itu, kesesuaian komoditas yang akan dikembangkan serta 

jenis teknologi apa yang akan digunakan hendaknya lebih menitik 

beratkan kepada kemampuan pengelolaan sumberdaya manusia yang 

ada serta teknologi terapan yang dapat diterima sehingga pada gilirannya 

nanti terhadap aspek peningkatan nilai tambah produk (added value) 

akan semakin baik, kesiapan penerapan teknologi perikanan tepat guna, 

maupun aspek sosial ekonomis masyarakat pesisir juga sering terabaikan 

dalam menentukan suatu operasional kebijakan pembangunan perikanan 

yang berkelanjutan serta bertanggung jawab. Berkelanjutan dalam 

pengertian ada keseimbangan antara eksploitasi sumber dengan stock 

populasi yang akan digarap. Sedangkan bertanggungjawab lebih 

menekankan kepada aspek moral dan norma-norma agamis, sehingga 

dalam perkembangannya usaha perikanan dapat tergarap secara arif dan 

bijaksana.  

Karena itu dalam rangka pengembangan potensi kelautan dan 

perikanan di Kabupaten Sikka haruslah dilaksanakan berbagai pola dan 

metode-metode yang dilaksanakan melalui pendekatan terpadu (ICM = 

Integrated Coastal Management), terarah dan bersifat holistic. Dengan 

kata lain, semua subsistem pendukung mulai dari sarana dan prasarana 

perikanan, kesiapan life skill SDM, kondisi sosial masyarakat setempat, 

serta pemilihan sistem teknologi perikanan yang akan dikembangkan dan 

akan diterapkan harus sesuai dengan daya dukung perairan yang ada. 
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2. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka disusun tujuan sebagai berikut: 

1. Mendapatkan profil hidro-geografis (hidrologis, oseanografis, iklim, 

cuaca, dan geografis) perairan di pesisir Kabupaten Sikka;  

2. Mendapatkan gambaran dan profil lokasi di kawasan pesisir 

Kabupaten Sikka yang sesuai untuk kegiatan marikultur; 

3. Mendapatkan gambaran identitas jenis ikan, potensi sumberdaya 

perikanan laut (gambaran daya dukung sumberdaya perikanan laut), 

dan pengembangan marikultur di kawasan pesisir Kabupaten Sikka; 

4. Mendapatkan gambaran tentang nilai tambah setiap pelaku ekonomi 

perikanan dan pengembangan industri perikanan; 

5. Merumuskan strategi pengembangan usaha perikanan laut yang 

lestari, serta pengembangan kawasan marikultur dan industri 

olahannya di Kabupaten Sikka. 

 

3. Ruang Lingkup Penelitian 

Berdasarkan tujuan dalam penelitian ini, maka dilakukan 

pengamatan pada kondisi hidrogeografis perairan di pesisir Kabupaten 

Sikka dengan 15 titik pengamatan yang terletak di Desa Paga (3 titik), 

Desa Mbengu (2 titik), Desa Parumaan (3 titik), Desa Kojagete (2 titik), 

Desa Kojadoi (2 titik), dan Desa Reroroja-Magepanda (3 titik), sehingga 

wilayah pengamatan tersebar di wilayah utara dan selatan Kabupaten 

Sikka. Profil hidro-geografis yang diamati di perairan Kabupaten Sikka 

meliputi kriteria ketersediaan klorofil dan suhu perairan, untuk mengetahui 

kondisi kesuburan perairan Kabupaten Sikka bagi perikanan tangkap 

serta potensi pengembangan marikultur yang sesuai. 

Selanjutnya, untuk mengetahui jenis ikan ekonomis penting di 

Kabupaten Sikka, dilakukan analisis Location Quotient (LQ) dan Indeks 

Spesialisasi (IS), dimana Analisis LQ dan IS digunakan untuk 

menentukan komoditas unggulan pada suatu daerah. Dalam konteks 

perikanan tangkap Kabupaten Sikka, indeks LQ diperoleh dari 

perbandingan produksi suatu jenis ikan tertentu di Kabupaten Sikka 

terhadap total produksi jenis ikan tertentu di Provinsi NTT dengan total 
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produksi ikan di Kabupaten Sikka terhadap total produksi ikan di Provinsi 

NTT.  

Kemudian dalam perumusan strategi pengembangan usaha 

perikanan laut digunakan metode analsiis SWOT. Analisis ini disusun 

berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan peluang namun secara 

bersamaan dapat meminimalkan kekurangan dan ancaman. Analisa 

SWOT membandingkan antara faktor eksternal dan faktor internal. 

Analisis SWOT merupakan salah satu metode untuk menggambarkan 

kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek atau konsep bisnis yang 

berdasarkan faktor internal (dalam) dan faktor eksternal (luar) yaitu 

Strengths, Weakness, Opportunities dan Threats. Selain SWOT, analisis 

didukung dengan Analisis Multidimensional Scaling merupakan 

pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh 

beberapa variabel terhadap variabel lainnya dalam waktu bersamaan. 

Peneliti dapat memposisikan indikator tertentu sehingga bisa 

dikategorikan apakah indikator tersebut lebih mempengaruhi dimensi 

yang diamati dibandingkan indikator lainnya. Untuk merumuskan strategi 

pengembangan usaha perikanan laut yang lestari, dilakukan pengamatan 

pada dimensi ekologi, ekonomi, teknologi, sosial, dan regulasi. Maka 

dalam penelitian ini, fenomena yang ingin dianalisis adalah komoditas 

perikanan ekonomis penting di Kabupaten Sikka. 

  

4. Profil Hidro-geografis Perairan di Pesisir Kabupaten Sikka 

Analisis pada profil hidro-geografis Kabupaten Sikka dilakukan 

dengan melakukan pengukuran konsentrasi klorofil-a dan suhu 

permukaan laut, sehingga diperoleh gambaran kesesuaian wilayah 

Kabupaten Sikka bagi perikanan tangkap. Konsentrasi klorofil-a di 

perairan sekitar Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur dari Citra Satelit 

MODIS AQUA yang diperoleh dari Oceancolor.usgs.gov sepanjang tahun 

2020 yang lalu berkisar antara 0,11 – 3,72 mg/m3. Besaran konsentrasi 

klorofil-a tersebut berkisar antara kategori ultraoligotrofik – mesotrofik. 

Selanjutnya, antara perairan Laut Sawu yang berada di selatan 

maupun Laut Flores yang berada di utara, masing-masing memiliki 

perbedaan. Secara spasial, konsentrasi klorofil-a perairan Laut Sawu 

lebih tinggi dibandingkan Laut Flores, terutama di beberapa area sekitar 
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pesisir. Tetapi, apabila dianalisis secara statistik nilai rata-rata konsentrasi 

klorofil-a pada perairan sekitar Kabupaten Sikka tahun 2020 tersebut ialah 

0,3 mg/m3 saja. Artinya adalah perairan dengan konsentrasi klorofil-a 

sebesar itu termasuk kategori cukup subur bagi perikanan tangkap. 

Dari aspek suhu, kondisi perairan sekitar Kabupaten Sikka dari 

aspek Suhu Permukaan Laut (SPL) atau Sea Surface Temperature (SST) 

yang diamati menggunakan Citra MODIS AQUA Daylight menunjukkan 

dalam kisaran 27,0 oC – 30,0 oC pada tahun 2020. SPL rerata pada 

perairan tersebut dari perhitungan statistik mendekati angka 29,64 oC, 

yang berarti SPL-nya cukup hangat. Suhu tersebut sesuai untuk 

perkembangbiakan dan pertumbuhan ikan di laut.  Sementara itu, 

sebaran SPL pada perairan sekitar Kabupaten Sikka tersebut secara 

spasial secara umum merata, hanya dibeberapa area kecil disekitar 

wilayah pesisir yang beberapa lebih tinggi daripada sekitarnya. 

 

5. Gambaran dan Profil Lokasi Di Kawasan Pesisir Kabupaten 
Sikka Yang Sesuai Untuk Kegiatan Marikultur 
 

Suatu perairan memiliki daya dukung yang berbeda-beda ditentukan 

oleh beberapa faktor yaitu fisika, kimia, biologi beserta interaksi 

didalamnya. Parameter fisika yang biasa digunakan untuk menentukan 

kualitas perairan meliputi cahaya, suhu, kecerahan dan kekeruhan, warna 

air, padatan total, padatan terlarut, padatan tersuspensi, dan salinitas. 

Karakteristik kimia air sangat berpengaruh terhadap kehidupan aquatik. 

Karakteristik tersebut yaitu pH, salinitas, CO2 dan O2 terlarut, serta 

kandungan material beracun termasuk bahan organik seperti amoniak, 

nitrit, logam berat maupun kimia sintetis. Kualitas air secara biologik, 

khususnya secara mikrobiologik ditentukan oleh parameter mikrobia 

pencemar, patogen dan penghasil toksin. Banyak jenis bakteri patogen 

dan toksin berkembang dan menyebar melalui badan air, baik yang hidup 

secara anaerobik maupun yang hidup secara aerobic. 

Klorofil merupakan salah satu parameter yang sangat menentukan 

produktivitas primer di laut. Sebaran dan tinggi rendahnya konsentrasi 

klorofil-a sangat terkait dengan kondisi oseanografi suatu perairan. 

Pengukuran klorofil sangat penting dilakukan karena kadar klorofil dalam 

suatu volume air laut tertentu merupakan suatu ukuran bagi biomassa 
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tumbuhan yang terdapat dalam air laut tersebut. Klorofil dapat diukur 

dengan memanfaatkan sifatnya yang dapat berpijar bila dirangsang 

dengan panjang gelombang cahaya tertentu atau mengekstraksi klorofil 

dari tumbuhan dengan menggunakan aseton untuk menghitung 

produktivitas primernya. 

Hasil pengamatan kandungan klorofil-a di perairan kabupaen Sikka 

menunjukkan nilai yang tidak jauh berbeda antar stasiun penelitian. 

Kandungan klorofil-a di permukaan perairan berkisar sekitar 0,11 mg/m3. 

Suatu kawasan perairan dapat dikatakan sesuai untuk pengembangan 

budidaya laut, utamanya kerapu apabila kandungan klorofil-a-nya minimal 

10 µg/L. Tinggi rendahnya kandungan klorofil sangat erat hubungannya 

dengan pasokan nutrien yang berasal dari aliran ke perairan tersebut. Hal 

ini menunjukkan bahwa perairan kabupaten Sikka relatif sangat subur. 

Fitoplankton dikenal sebagai tumbuhan yang mengandung pigmen klorofil 

sehingga mampu melakukan reaksi fotosintesis. Keberadaan fitoplankton 

pada suatu daerah berkaitan erat dengan besar kecilnya kandungan 

klorofil yang berada di daerah tersebut. 

Suhu permukaan laut berpengaruh terhadap metabolisme dan 

perkembangan organisme laut. Suhu perairan laut juga memberikan 

pengaruh terhadap aktivitas biologi di dalamnya, sehingga suhu 

memberikan pengaruh terhadap densitas populasi ikan pada suatu 

perairan. Hasil pengamatan lapang sebagaimana terlihat pada Gambar 

5.3 menunjukkan bahwa suhu permukaan perairan kawasan kabupaten 

Sikka berkisar 27-30oC. Suatu kawasan perairan dapat dikatakan sesuai 

untuk pengembangan budidaya laut kerapu bila suhu permukaan 

perairannya berkisar antara 24-35oC, dengan suhu optimum sekitar 28-

29oC.  

Penggunaan lahan di suatu lokasi berpengaruh terhadap 

kesesuaian lokasi lingkungan air untuk budidaya keramba jaring apung 

(KJA). Nilai kedalaman dari data pemeruman oleh Badan Informasi 

Geospasial tahun 2016 berkisar antara 0,3–21,1 m, sedangkan hasil 

pengukuran lapangan berkisar antara 5–21,1 m. Suatu kawasan perairan 

dapat dikatakan sesuai untuk pengembangan budidaya laut kerapu bila 

kedalaman perairannya berkisar minimal 4 m atau lebih dari 20 m, 

dengan kedalaman optimum sekitar 8-12 m. Dalam hal ini, topografi dasar 
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perairan mempengaruhi luasan kelas kesesuaian KJA. Lokasi kajian 

merupakan bagian pulau Flores yang memiliki kedalaman cukup dalam. 

Oleh karena itu, sebagian besar lokasi pengamatan sangat sesuai bagi 

aktivitas budidaya laut, termasuk budidaya ikan kerapu (antara 0–8 m). 

Kedalaman berkaitan dengan kualitas air dan penggunaan jaring untuk 

budidaya KJA. Kedalaman yang terlalu dangkal (<5 m) dapat 

mempengaruhi kualitas air akibat akumulasi sisa pakan dan sisa kotoran 

ikan yang membusuk, sedangkan kedalaman lebih dari 15 m 

membutuhkan tali jangkar yang terlalu panjang dan hal ini menjadikan 

pemasangan sistem pengikatan menjadi semakin rumit. 

 Hasil pengukuran menunjukkan bahwa lokasi kajian umumnya 

memiliki kecerahan yang berkisar antara 0–20 m dan tergolong pada 

kelas sesuai untuk kegiatan budidaya KJA. Suatu kawasan perairan dapat 

dikatakan sesuai untuk pengembangan budidaya laut kerapu bila memiliki 

kecerahan optimum sekitar 5-10 m. Kecerahan merupakan faktor penentu 

budidaya laut karena memiliki peranan yang cukup penting dalam 

menunjang proses budidaya dengan fungsi utama yaitu sebagai kondisi 

perairan yang diperlukan organisme untuk proses fotosintesis 

produktivitas primer (fitoplankton). 

 

6. Gambaran Identitas Jenis Ikan, Potensi Sumberdaya Perikanan 
Laut, dan Potensi Pengembangan Marikultur di Kabupaten Sikka 
 

Keberadaan sumberdaya perikanan laut yang cukup besar di 

Kabupaten Sikka dengan pusat aktivitas perikanan di Kota Maumere 

sangat berpotensi sebagai salah satu aktivitas ekonomi utama 

masyarakat. Dalam 10 tahun terakhir terjadi peningkatan hasil tangkapan 

ikan di Kabupaten Sikka, meskipun tingkat kenaikan dari tahun ke tahun 

cukup berfluktuasi. Perairan laut Kabupaten Sikka memiliki luas 5.821.332 

Km2 yang menghasilkan berbagai jenis ikan pelagis besar seperti 

cakalang, tuna, tongkol dan cucut, serta ikan pelagis kecil seperti: 

kembung, layang, selar, ikan terbang dan ikan teri. Di samping itu 

terdapat ikan-ikan demersal yang bernilai ekonomi tinggi seperti kakap 

dan kerapu. Perkembangan produksi perikanan tangkap Kabupaten Sikka 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1. Perkembangan Produksi Perikanan Spesifik  

di Kabupaten Sikka Tahun 2015-2020 (dalam ton) 

No Jenis lkan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Pelagis Besar  

1 cakalang 4067.63 4148.98 2525.16 2345.25 3150.75 2507.04  

2 tuna 353.68 449.8 937.5 1185.25 1930.5 1868.3  

3 kakap merah 894.45 879.94 923.94 933.15 531.4 37.08  

4 anak 

tongkol/tongkol 

533.16 531.12 937.5 1334.5 1150.75 401.75  

5 ikan beronang 419.74 428.13 21.41 24.5 24.75 6.64  

Pelagis Kecil  

6 layang 1695.6 1658.2 1255.75 2230.24 3150.45 4502.23 
 

7 selar 1318.52 1344.89 2741.56 2925.75 3215.65 3890.3 
 

8 kerapu 635.46 587.17 616.52 928.17 785.28 58.01 
 

9 teri 487.35 487.84 82.5 75.17 40.4 1.07 
 

10 ikan terbang 205.43 173.45 22.1 15.25 1.35 0.71 
 

11 lencam 122.77 123.94 130.13 141.25 127.35 30.21 
 

12 lemuru 121.86 117.98 21.51 70.35 60.45 30 
 

13 julung - julung 117.4 121.7 31.69 26.25 18.25 2.52 
 

14 Gerot - gerot 115.21 110.97 110.37 98.12 50.25 5.63 
 

15 tembang 111.65 112.54 3155.25 3225.15 2600.75 3663.38 
 

Sumber: Olahan Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2020 

Penurunan produksi pada beberapa jenis ikan dapat disebabkan 

oleh semakin sulitnya memperoleh hasil tangkapan pada jenis ikan 

tertentu, ditunjukkan oleh semakin panjangnya waktu melaut untuk 

memperoleh ikan. Dahulu biasanya nelayan melaut cuma dua tiga jam 

untuk mendapatkan ikan tuna atau cakalang, namun sekarang bisa butuh 

waktu 7 sampai 8 jam berlayar ke laut lepas mencari ikan tersebut. Selain 

faktor ekosistem, produktivitas kapal menjadi faktor lain yang menentukan 
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banyaknya hasil tangkapan. Produktivitas kapal penangkap ikan 

merupakan tingkat kemampuan memperoleh hasil tangkapan ikan yang 

ditetapkan dengan mempertimbangkan (a) ukuran tonase kapal, (b) jenis 

bahan, (c) kekuatan mesin kapal, (d) jenis alat penangkap ikan yang 

digunakan, (e) jumlah trip operasi penangkapan ikan per tahun, (f) 

kemampuan tangkap rata-rata per trip dan (g) wilayah penangkapan ikan. 

Dari sejumlah jenis ikan yang teridentifikasi di Kabupaten Sikka, 

perlu dipetakan jenis ikan yang menjadi komoditas unggulan. Komoditas 

unggulan adalah suatu jenis komoditas yang paling diminati oleh 

masyarakat di suatu wilayah, bernilai jual tinggi, dan mampu memberikan 

pemasukan ekonomi dibandingkan jenis ikan lainnya. Sebagai tambahan, 

komoditas perikanan yang unggul juga memiliki kriteria jumlah produksi 

yang banyak dan tersedia sepanjang tahun dari seluruh komoditas 

perikanan di suatu pelabuhan perikanan. Komoditas yang dapat dikatakan 

unggul akan memberikan nilai pertumbuhan LQ yang positif. Berdasarkan 

perhitungan nilai LQ, maka dapat ditentukan produksi perikanan 

berdasarkan nilai pertumbuhan LQ-nya. Hasilnya adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2. Komoditas Unggulan dari Jenis Ikan 

N

o 

Jenis Ikan Skor 

Pertumbuhan 

LQ 

LQ Total 

Skor 
2015 2016 2017 2018 2019 

Pelagis Besar 

1 Tuna 0 2 2 2 2 2 10 

2 Cakalang 0 2 2 0 2 0 6 

3 Kakap Merah  0 2 2 0 2 0 6 

4 Layaran 2 0 0 2 2 0 6 

Pelagis Kecil 

5 Selar 2 2 2 0 2 2 10 

6 Gurita 0 2 2 2 2 2 10 

7 Layang 2 0 0 2 2 2 8 

8 Teri 0 0 2 2 2 0 6 

9 Kerapu  0 2 0 0 2 0 4 

10 Lencam 2 0 0 0 2 0 4 

11 Kuniran 0 2 2 0 0 0 4 

12 Cendro 0 0 0 2 2 0 4 

13 Julung-Julung 0 2 0 2 0 0 4 

14 Gulamah 0 0 0 2 0 0 2 

1

5 

Bawal 0 0 0 2 0 0 2 

Sumber: Hasil Analisis (2021) 

Berdasarkan total skor penilaian (tabel 2), diperoleh tiga jenis ikan 

dengan total skor tertinggi, berdasarkan akumulasi skor LQ tahun 2015-

2019. Pada kelompok pelagis besar didapatkan ikan tuna, dan pada 

kelompok ikan pelagis kecil didapatkan ikan selar dan gurita. Pada 

dasarnya gurita bukanlah tangkapan sasaran nelayan di Kabuipaten 

Sikka. Namun gurita memiliki kecenderungan untuk bergerak mendekati 

rumpon, utamanya Ketika rumpon dilengkapi dengan lampu/cahaya. 

Sehingga ketika nelayan menarik rumpon, cukup banyak gurita yang 

terangkat. Melihat bahwa gurita memiliki nilai ekonomi yang tinggi (Rp 

40.000,- per kilogram pada tahun 2020) berdasarkan data Dinas Kelautan 

dan Perikanan Kabupaten Sikka, maka tuna, selar, dan gurita dapat 

dikategorikan sebagai ikan ekonomis penting Kabupaten Sikka. 
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Selain total skor LQ di atas, digunakan indeks spesialisasi (IS) 

untuk mengetahui seberapa besar dominansi dari setiap jenis komoditas 

terhadap produksi perikanan tangkap di Kabupaten Sikka. Nilai IS yang 

tinggi menunjukkan bahwa komoditas tersebut memiliki dominansi yang 

tinggi terhadap produksi perikanan di daerah tersebut. Hasil analisis 

indeks spesialisasi adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3. Indeks Spesialisasi Jenis Ikan Tangkap  
di Kabupaten Sikka 

 
No Jenis Ikan Selisih Persentase Indeks 

Spesiali

sasi 
2015 2016 2017 2018 2019 

Pelagis Besar 

1 cakalang 13.17 25.69 1.85 12.19 -6.57 0.46 

2 tuna 2.5 2.01 1.33 4.52 8.02 0.18 

3 tenggiri -1.35 -0.67 -3.01 -11.86 -1.34 -0.18 

4 anak tongkol / 

tongkol 

2.07 0.73 -5.13 -9.81 -6.68 -0.19 

5 kakap merah / 

bambangan 

3.11 0.38 -14.25 2.07 -1.23 -0.1 

6 gulamah/tiga 

wajah 

-0.1 -1.03 0.11 -1.15 -0.56 -0.03 

7 layaran -0.57 -0.24 0.02 0.01 -0.06 -0.008 

8 cucut -0.75 0.18 -0.04 -0.14 -0.27 -0.01 

9 pari -0.65 -0.36 -0.004 -0.27 -0.28 -0.02 

Pelagis Kecil 

10 layang -0.29 11.45 0.67 1.75 9.91 0.23 

11 gurita 8.03 4.17 -0.3 0.89 1.01 0.14 

12 selar 3.83 2.52 14.37 13.69 13.81 0.48 

13 kerapu  1.41 -5.34 -1.4 4.16 -1.34 -0.03 

14 peperek -0.6 -1.19 0.05 -0.53 -0.54 -0.03 

15 lencam -2.57 -3.26 -1 0.86 -1.02 -0.07 

16 kurau -0.29 0.06  -0.36 -0.21 -0.01 

17 kuniran 0.14 0.2 -0.29 -2.32 -0.72 -0.05 

18 kurisi -0.94 -1.16 -2.63 -1.36 -1.44 -0.08 

19 lemadang -0.17 0.17 0.04 -0.19 -0.22 -0.004 
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20 cendro -0.33 -1.02 -0.02 0.13 -0.85 -0.02 

21 lemuru -2.56 -1.87 0.27 -1.47 -1.28 -0.07 

22 ekor kuning -1.72 -0.52 -0.09 -0.08 -0.55 -0.03 

23 bawal -1.06 -0.66 -0.11 -0.87 -0.69 -0.03 

24 alu-alu -0.16 -0.33 0.05 0.01 -0.15 -0.006 

25 kuwe -1.77 -1.68 -2.15 -2.93 -1.97 -0.11 

26 belanak -0.24 -3.47 -0.12 -3.11 -1.74 -0.09 

27 julung-julung -2.61 -5.02 -0.005 -0.58 -1.89 -0.1 

28 teri -0.09 0.52 0.37 0.12 -1.2 -0.003 

29 tembang -

13.79 

-13.45 14.16 10.11 4.04 0.01 

30 kembung  -2.43 -8.77 -2.68 -6.97 -3.67 -0.24 

31 cumi-cumi 0.8 1.92 -0.03 -6.54 -0.34 -0.04 

Sumber: Hasil Analisis (2021) 

Tabel menunjukkan bahwa Nilai IS yang ditunjukkan pada tidak ada 

yang mendekati angka dua artinya komoditas perikanan tangkap yang 

spesial hasil tangkapan di perairan Kabupaten Sikka tidak ada. Ikan 

cakalang, ikan tuna, gurita, ikan tembang, ikan selar, dan ikan layang 

merupakan 6 jenis komoditas yang memiliki nilai IS tertinggi di Kabupaten 

Sikka. Hasil analisis nilai LQ dan IS menghasilkan jenis komoditas 

unggulan yang agak berbeda. Nilai LQ yang tinggi tidak mempengaruhi 

nilai IS. Meskipun jenis hasil tangkapan di Kabupaten Sikka merupakan 

komoditas basis, namun belum tentu hasil tangkapan tersebut merupakan 

komoditas spesial di Kabupaten Sikka. Jika dilihat pada nilai IS dan LQ 

tertinggi, maka selain ikan tuna, ikan selar, dan gurita yang termasuk ke 

dalam ikan ekonomis penting, ikan cakalang  dan ikan layang dapat 

dikatakan sebagai komoditas yang juga potensial untuk dikembangkan 

karena memiliki kecukupan sumberdaya yang tersedia dan menjadi 

pemasok ke kabupaten atau propinsi lain. 

Selanjutnya, pengembangan sektor perikanan Kabupaten Sikka 

dapat dilakukan melalui pengembangan marikultur. Marikultur sendiri 

merupakan bentuk usaha akuakultur yang menggunakan media air laut 

untuk memproduksi ikan yang bisa hidup di habitat air laut untuk dijual. 

Marikultur dapat menciptakan peluang usaha, misalnya mencakup usaha 

produksi benih dan induk ikan, usaha pembesaran, usaha pakan, dan 
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lainnya. Pengembangan marikultur khususnya di Indonesia masih sangat 

potensial dilakukan, selain dapat memberikan tambahan penghasilan bagi 

masyarakat khususnya yang tinggal di pesisir, usaha marikultur juga bisa 

memberikan dampak positif secara ekologi, karena dengan budidaya 

tidak terjadi lagi eksploitasi komoditas laut. 

Potensi pengembangan ini terbuka luas karena sebelumnya 

Kabupaten Sikka telah menghasilkan komoditas potensial marikultur 

seperti kerapu. Program Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui 

Coral Reef Rehabilitation and Management Program (COREMAP) pada 

tahun 2016 lalu merupakan awal yang baik untuk terus mengembangkan 

marikultur kerapu. Nelayan Teluk Kolisia, Kecamatan Magepanda yang 

saat itu mendapat bantuan berupa bibit kerapu, satu unit keramba jaring 

apung dengan peralatan pendukungnya juga telah memperoleh 

pembinaan budidaya kerapu, sehingga budidaya kerapu bukanlah 

sesuatu yang baru bagi nelayan Kabupaten Sikka. Bibit kerapu sebagai 

salah satu komponen penting dapat dipasok dari Kabupatan Buleleng, 

Bali. 

 
7. Gambaran tentang Rantai Nilai Setiap Pelaku Ekonomi 

Perikanan di Kabupaten Sikka 
 

Potensi perikanan yang sangat besar belum disertai dengan sistem 

manajemen yang optimal untuk mampu memenuhi kebutuhan konsumen 

secara merata. Selayaknya pembangunan perikanan dilaksanakan 

dengan menerapkan sistem bisnis perikanan secara terpadu, yang 

mencakup aspek produksi, penanganan dan pengolahan, serta 

pemasaran hasil perikanan. Hal ini memerlukan suatu model rantai pasok 

kelautan dan perikanan yang komprehensif mulai dari aspek produksi 

industri hilir, hingga ke pemasaran untuk mewujudkan terselenggaranya 

aktivitas di sektor kelautan dan perikanan yang andal dan mempunyai 

daya saing global. 

Dalam aktivitas perikanan tangkap, terdapat beberapa pelaku 

ekonomi, mulai dari produsen hingga konsumen akhir, yang berperan 

dalam membentuk sebuah rantai nilai. Rantai nilai sebuah komoditas 

dapat memberikan gambaran mengenai pembagian peran kepada setiap 

pelaku pada setiap mata rantai, alur pemasaran sebuah komoditas, 
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hingga pembentukan harga komoditas pada setiap pelaku ekonomi. 

Berdasarkan hasil studi lapang, terdapat lima pelaku ekonomi yang 

berperan dalam rantai nilai perikanan tangkap Kabupaten Sikka, yaitu 

nelayan sebagai produsen, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pengepul, 

pedagang, dan konsumen akhir. Rantai nilai ikan ekonomis penting yang 

ada di Kabupaten Sikka (ikan tuna, ikan selar, dan gurita) dan ikan yang 

potensial dikembangkan untuk marikultur (kerapu) adalah sebagai berikut: 

A. Ikan Tuna 

 

Pada jenis ikan tuna, sebagian nelayan memanfaatkan TPI sebelum hasil 

tangkapan diambil oleh para pengepul, kemudian dijual oleh para 

pedagang. TPI yang dimanfaatkan para pelaku ekonomi di atas adalah 

TPI Maumere yang salah satu alternatif tempat bersandarnya kapal-kapal 

kecil dari pulau-pulau sekitar Maumere. Transaksi penjualan hasil 

tangkapan cenderung dilakukan secara langsung dan bukan melalui 

sistem pelelangan. Nelayan yang menjual hasil tangkapan di TPI 

umumnya berasal dari Alok dan Alok Timur, sedangkan nelayan dari 

wilayah lain cenderung menjual hasil tangkapan langsung kepada para 

pengepul. 

B. Ikan Selar 
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Sebagai salah satu jenis ikan pelagis kecil yang menjadi tangkapan 

utama nelayan, ikan selar memiliki jenis rantai nilai yang beragam. 

Penjualan melalui TPI juga dilakukan di TPI Maumere dengan sistem 

penjualan langsung ke pengepul atau pedagang. Sebagian nelayan 

melakukan penjualan hasil tangkapan langsung ke pengepul ataupun 

pedagang. Nelayan-nelayan dari wilayah Parumaan ditemukan memiliki 

rantai nilai yang lebih pendek, karena cenderung menjual tangkapan ikan 

selar langsung ke pengepul dan pedagang. 

 

C. Gurita 

 
 

Pada rantai nilai gurita, hasil tangkapan dapat dijual melalui TPI sebelum 

dibeli oleh para pengepul, ataupun dijual langsung kepada pengepul di 

luar TPI. Dari para pengepul, gurita dijual ke para pedagang untuk 

dipasarkan ke konsumen akhir. Gurita termasuk ke dalam salah satu ikan 

ekonomis penting karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi, meskipun 

selama ini gurita bukan merupakan tangkapan target dari nelayan. 

Dengan tingginya nilai ekonomi tersebut dan dukungan teknologi rumpon 

dengan lampu yang menarik kedatangan gurita, diperkirakan hasil 

tangkapan gurita juga akan meningkat. 

 

D. Ikan Kerapu 
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Pada jenis ikan kerapu ditemukan tiga jenis rantai nilai. Sebagian besar 

nelayan melakukan transaksi penjualan hasil tangkapan kerapu di TPI, 

seperti yang ditemui pada nelayan Koja Gete. Ikan kerapu yang sudah 

berada di TPI sebagian dibeli oleh para pengepul, sedangkan cukup 

banyak pula pedagang yang membeli langsung di TPI. Di beberapa 

wilayah lain seperti Parumaan, nelayan cenderung menjual langsung hasil 

tangkapan ke para pengepul tanpa melalui TPI.  

 

8. Strategi Pengembangan Usaha Perikanan Laut yang Lestari 

Untuk menyusun strategi pengembangan usaha perikanan laut 

yang lestari di Kabupaten Sikka, digunakan analisis SWOT dan 

Multidimensional Scaling (MDS). Analisis SWOT merupakan metode 

analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan 

mengevaluasi suatu lingkungan, baik lingkungan eksternal dan internal 

untuk suatu tujuan tertentu. Dari hasil pengolahan data primer, 

diidentifikasi kondisi internal dan eksternal lingkungan perikanan 

Kabupaten Sikka sebagai berikut: 
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Faktor-faktor Strategi Internal 

Kekuatan (Strength) 

1. Produksi hasil tangkapan cukup 
besar, misalnya pada jenis 
selar, layang, layaran, dan 
lencam 

2. Pengetahuan dan ketrampilan 
penangkapan ikan 

3. Tersedianya kapal, alat tangkap 
dan rumpon 

4. Keragaman ikan tangkapan 
5. Ketersediaan pabrik es 
6. Adanya dukungan Pemerintah 

Daerah 
7. Sebagian besar nelayan 

menggunakan alat tangkap 
ramah lingkungan 

8. Adanya pabrik pembekuan ikan 

Faktor-faktor Strategi Eksternal 

Peluang (Opportunities) 

1. Potensi sumberdaya ikan di 
WPPNRI 713 dan 573 tinggi 

2. Penerapan teknologi tepat 
guna dalam penangkapan 

3. Permintaan pasar akan ikan 
unggulan baik pasar lokal, 
regional maupun 
internasional 

4. Pengembangan rumpon 
5. Pengembangan pelabuhan 

perikanan 
6. Adanya teknologi budidaya 

laut 
 

Kelemahan (Weakness) 

1. Penanganan mutu ikan hasil 
tangkap masih rendah 

2. Fungsi TPI belum optimal 
3. Sistem pendataan sumberdaya 

perikanan tangkap masih lemah 
4. Kemampuan manajemen usaha 

masih kurang 
5. Keterbatasan infrastruktur 

sarana dan prasarana 
perikanan 

6. Pembinaan Kelompok Usaha 
Bersama (KUB) masih lemah  

7. Masih adanya alat tangkap tidak 
ramah lingkungan 

8. Kapasitas kapal terbatas 

Ancaman (Threats) 

1. Peningkatan pemanfaatan 
sumberdaya perikanan 
mengakibatkan kerusakan 
lingkungan 

2. Kondisi alam yang tidak 
menentu 

3. IUU Fishing 
4. Harga ikan fluktuatif dan 

musiman 
 

Sumber: Hasil Analisis (2021) 
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Dari identifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi 

lingkungan Perikanan Tangkap di Kabupaten Sikka, dilakukan skoring 

analisis SWOT untuk memperoleh bobot setiap faktor mulai dari 1 (sangat 

penting) sampai dengan 0 (tidak penting) disesuaikan dengan hasil 

pengumpulan data dan wawancara. Selanjutnya, ditentukan rating setiap 

faktor dari 5.0 (sangat baik) - 1.0 (buruk). Selanjutnya, dari hasil skoring di 

atas, diperoleh nilai/skor untuk masing-masing indikator SWOT. Dari 

masing-masing indikator inilah dilakukan pemasangan/pairing faktor 

penentu pada tabel di atas sehingga menjadi strength-opportunity (SO), 

strength-threat (ST), weakness-opportunity (WO), dan weakness-threat 

(WT), dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4. Strategi Analisis SWOT 

No. Strategi Keterkaitan Skor Rating 

1 Efisiensi dan optimalisasi teknologi 

perikanan tangkap (SO) 

S1, S2, S3, S4, 

S7, O1, O2, O4, 

O6 

1,61 1 

2 Pengembangan dan penguatan 

pasar hasil perikanan tangkap (ST) 

S5, S6, S8, T2, T4 1,47 2 

3 Penguatan sarana dan prasarana 

perikanan tangkap (WO) 

W1, W5, W8, O3, 

O5 

1,23 4 

4 Penguatan program 

pengembangan perikanan tangkap 

(WT) 

W2, W3, W4, W6, 

W7, T1, T3 

1,31 3 

Sumber: Hasil Analisis (2021) 

Berdasarkan pairing faktor penentu internal dan eksternal analisis 

SWOT, diperoleh empat strategi yang diajukan untuk perikanan tangkap 

Kabupaten Sikka. Prioritas penerapan strategi dapat dilakukan dengan 

mempertimbangkan skor yang membentuk ranking. Pada urutan pertama 

diperoleh strategi efisiensi dan optimalisasi teknologi perikanan tangkap. 

Selama ini teknologi dan metode penangkapan yang digunakan seperti 

alat pancing purse seine, tombak, ataupun rumpon, telah menghasilkan 

tangkapan yang cukup bagi nelayan, namun hal ini masih dapat 

dioptimalkan. Contoh modifikasi teknologi penangkapan yang dapat 
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dilakukan adalah menggunakan alat bantu lampu untuk lebih menarik 

perhatian ikan. Satu kapal bisa memasang sekitar 1000-2000 Watt lampu, 

dengan menggunakan genset sekitar 2-3 kVa untuk mendapatkan 

cahaya. Cahaya lampu akan menarik banyak ikan kecil berkumpul, 

sehingga mengundang ikan yang lebih besar seperti tuna atau tenggiri 

untuk mendekati kapal. Dengan demikian produktivitas penangkapan ikan 

akan meningkat. 

Pada urutan kedua, strategi yang dapat dilakukan adalah 

pengembangan dan penguatan pasar hasil perikanan tangkap. Dari hasil 

pengamatan, belum ditemukan aktivitas pemrosesan ikan yang dapat 

meningkatkan nilai tambah komoditas. Pengembangan industri 

pengolahan/pengalengan ikan akan menguntungkan nelayan karena 

bahan baku berada dekat di sekitar Kabupaten Sikka. Selain 

meningkatkan nilai hasil tangkapan, aktivitas pengolahan hasil perikanan 

dapat menjadi bagian dari pemberdayaan masyarakat lokal. 

Pemberdayaan masyararakat akan memberikan efek pengganda berupa 

penciptaan kegiatan ekonomi lainnya dan membantu mengembangkan 

pasar produk-produk perikanan. 

Pada urutan ketiga, perlu dilakukan strategi penguatan program 

pengembangan perikanan tangkap. Pengembangan marikultur dapat 

menjadi salah satu alternatif bagi pengembangan perikanan tangkap, 

utamanya bagi jenis ikan bernilai tinggi seperti kerapu, kakap, dan 

sebagainya. Konsekuensinya, diperlukan perencanaan spasial yang 

komprehensif dalam usaha budidaya marikultur, mulai dari pemilihan 

lokasi yang sesuai dengan jenis ikan, faktor input benih ikan, teknologi 

keramba jaring apung, hingga sumberdaya pembudidaya ikan. 

Terakhir, perlu dilakukan penguatan sarana dan prasarana 

perikanan tangkap. Keberadaan potensi perikanan serta perkembangan 

aktivitas perikanan yang ada di Kabupaten Sikka harus ditunjang dengan 

pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan. 

Sebagai contoh, saat ini Kabupaten Sikka hanya memiliki satu TPI di 

Maumere dengan aktivitas perdagangan yang belum optimal dan belum 

terdapat sistem pelelangan. Jika tidak ada TPI, maka penawaran harga 

produksi tangkapan ikan dilakukan antara penjual dan pembeli, bukan 

melalui penawaran terbuka sehingga harga produksi ditekan secara 
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sepihak oleh pengepul atau pedagang. Terjadinya proses pelelangan juga 

dapat menjadi potensi pendapatan pemerintah berupa retribusi 

pelelangan ikan. 

Untuk menunjang hasil analisis SWOT, dilakukan analisis 

Multidimensional Scaling yang merupakan pendekatan untuk 

menganalisis pengaruh beberapa variabel terhadap variabel lainnya 

dalam waktu bersamaan. Peneliti dapat memposisikan indikator tertentu 

sehingga bisa dikategorikan apakah indikator tersebut lebih 

mempengaruhi dimensi yang diamati dibandingkan indikator lainnya. 

Untuk merumuskan strategi pengembangan usaha perikanan laut yang 

lestari, dilakukan pengamatan pada dimensi ekologi, ekonomi, teknologi, 

sosial, dan regulasi. 

 

A. Dimensi Ekologi 

Dimensi ini merupakan cerminan dari baik-buruknya kualitas 

lingkungan dan sumberdaya perikanan tangkap berikut proses-proses 

alami di dalamnya, baik yang dapat atau tidak dapat mendukung secara 

berkelanjutan setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam sektor 

perikanan tangkap. Hasil analisis laverage keberlanjutan dimensi Ekologi 

menunjukkan bahwa terdapat 2 indikator yang sensitif mempengaruhi 

besarnya nilai keberlanjutan dimensi ekologi yaitu (1) Ikan tertangkap 

sudah matang gonad (sempat bertelur) dan (2) Penurunan jumlah ikan. 

Jika ikan-ikan yang belum matang gonad tertangkap lebih banyak, secara 

biologis akan mengganggu kelestarian sumberdaya perikanan. Jadi untuk 

mencegah kemungkinan gangguan terhadap kelestarian sumbedaya ikan 

secara ideal, ikan-ikan yang ditangkap adalah yang sudah pernah 

melakukan pemijahan/perkembangbiakan. Ikan pelagis besar seperti tuna 

dan pelagis kecil seperti selar, akan memiliki kriteria penangkapan lestari 

yang berbeda. Maka dapat diperhitungkan kisaran lingkar badan ikan 

pelagis besar dan pelagis kecil yang sudah matang gonad dengan ukuran 

mata jaring/umpannya sehingga ikan-ikan yang tertangkap hanyalah yang 

tertarget. 
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B. Dimensi Ekonomi 

Dimensi ini merupakan cerminan dapat atau tidaknya suatu 

kegiatan pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap memperoleh hasil 

yang seeara ekonomis dapat berjalan dalam jangka panjang dan 

berkelanjutan. Hasil analisis laverage keberlanjutan dimensi Ekonomi 

menunjukkan bahwa terdapat 2 indikator yang sensitif mempengaruhi 

besarnya nilai keberlanjutan dimensi ekonomi yaitu (1) Keberadaan 

sarana ekonomi pasar, TPI, dan bank dan (2) Kemandirian ekonomi lokal 

untuk memenuhi kebutuhan penangkapan. Sehingga untuk meningkatkan 

keberlanjutannya diperlukan perhatian khusus pada 2 indikator tersebut. 

Optimalisasi sarana ekonomi sesuai dengan penyusunan strategi yang 

diperoleh dari analisis SWOT. Keberadaan TPI sebagai sarana ekonomi 

melalui sistem transaksi penjualan ikan dengan sistem lelang diharapkan 

dapat meningkatkan harga yang diterima oleh nelayan yang pada 

akhirnya dapat memacu dan menunjang perkembangan kegiatan 

penangkapan ikan di laut.  Mengingat komoditas-komoditas ikan 

ekonomis penting seperti tuna, selar, dan gurita memiliki rantai nilai yang 

memanfaatkan TPI sebagai salah satu sarana jual beli, maka optimalisasi 

peran TPI menjadi suatu urgensi. 

C. Dimensi Teknologi 

Dimensi ini merupakan cerminan dari derajat pemanfaatan 

sumberdaya perikanan tangkap dengan menggunakan suatu teknologi. 

Teknologi yang baik adalah teknologi yang semakin dapat mendukung 

dalam jangka panjang dan secara berkesinambungan setiap kegiatan 

ekonomi dalam sektor perikanan tangkap. Hasil analisis leverage 

keberlanjutan dimensi teknologi  menunjukkan bahwa terdapat 2 indikator 

yang sensitif mempengaruhi besarnya nilai keberlanjutan dimensi 

teknologi yaitu (1) Kapasitas kapal dan (2) Penangkapan dengan alat 

penarik perhatian ikan. Melalui Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara 

Timur Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, 

diatur pembagian kewenangan dalam pemberian izin kegiatan 

penangkapan ikan, dimana kapal berukuran 10 GT – 30 GT merupakan 

kewenangan provinsi, sedangkan 10 GT ke bawah merupakan 

kewenangan kabupaten. Maka dalam kerangka kewenangan kabupaten, 
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kapasitas kapal nelayan dapat dioptimalkan hingga 10 GT. Selain itu 

dapat ditambah dengan teknologi lampu di kapal yang menarik perhatian 

ikan. Lampu-lampu akan menarik ikan pelagis kecil, yang mana Sebagian 

ikan pelagis kecil digunakan nelayan sebagai umpan memancing pelagis 

besar. Di sekitar rumpon, secara tidak langsung akan datang gurita yang 

juga tertarik pada cahaya lampu. Penerapan teknologi ini akan 

meningkatkan produktivitas penangkapan ikan, khususnya ikan ekonomis 

penting. 

D. Dimensi Sosial 

Dimensi ini merupakan cerminan dari bagaimana sistem sosial 

manusia (masyarakat perikanan tangkap) yang terjadi dan berlangsung 

dapat / tidak dapat mendukung berlangsungnya pembangunan perikanan 

tangkap dalam jangka panjang dan secara berkelanjutan. Hasil analisis 

laverage keberlanjutan dimensi sosial menunjukkan bahwa terdapat 1 

indikator yang sensitif mempengaruhi besarnya nilai keberlanjutan 

dimensi sosial yaitu tingkat pendidikan rata-rata masyarakat perikanan. 

Hal ini  menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan di daerah perikanan 

atau bagi pelaku usaha masih memerlukan perhatian lebih agar 

keberlanjutan dimensi sosial dapat ditingkatkan. Rata-rata pendidikan 

formal yang relatif rendah dapat ditunjang dengan program pelatihan yang 

meningkatkan kemampuan menangkap ikan dan pengolahan hasil 

perikanan. Misalnya, melalui UMKM yang dibekali kemampuan 

memproduksi olahan ikan menjadi beragam produk seperti dendeng ikan, 

abon ikan, bakso ikan, dan sebagainya. Jenis-jenis ikan pelagis besar, 

khususnya tuna, termasuk ke dalam jenis ikan yang dapat diolah menjadi 

berbagai macam produk. Hasil pengolahan kemudian dapat dipasarkan 

dalam skala pasar lokal, dikirim ke wilayah lain di luar Kabupaten Sikka, 

bahkan ekspor ke luar negeri. 

 
E. Dimensi Regulasi 

Dimensi ini merupakan cerminan dari derajat pengaturan kegiatan 

ekonomi manusla terhadap lingkungan perairan laut dan sumberdaya 

perikanan tangkap yang terkandung didalamnya. Semakin baik derajat 

pengaturan yang dilakukan maka semakin dapat menjamin setiap 
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kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam sektor perikanan tangkap dapat 

berjalan dalam jangka panjang dan berkesinambungan. Untuk 

mewujudkannya. pengaturan kegiatan ekonomi tersebut haruslah 

berlandaskan pada etika lingkungan (inilah yang membuat dimensi ini 

sebelumnya dinamai dimensi etika). yaitu setiap kegiatan ekonomi yang 

dilakukan oleh manusia harus disertai dengan pertimbangan terhadap 

terciptanya keberlangsungan fungsi lingkungan beserta keberadaan 

sumberdaya alam (dapat pulih) di dalamnya. 

Hasil analisis laverage keberlanjutan dimensi regulasi menunjukkan 

bahwa terdapat 3 indikator yang sensitif mempengaruhi besarnya nilai 

keberlanjutan dimensi regulasi yaitu (1) Adanya upaya pemeliharaan atau 

perbaikan ekosistem, (2) Pembatasan akses usaha yang dapat  

mengurangi stok ikan, (3) Adanya upaya pemeliharaan atau perbaikan 

habitat ikan. 

Dalam aspek regulasi, perlu diperhatikan mengenai pembagian 

kewenangan pengelolaan kelautan antara Pemerintah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 hanya mengatur 

wilayah pengelolaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (3) dimana kewenangan 

pengelolaan laut Daerah Provinsi diatur paling jauh 12 mil laut diukur dari 

garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan. 

Maka dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah, terjadi perubahan kewenangan pengelolaan laut oleh 

Pemerintah Provinsi yang semula 4-12 mil kini menjadi 0- 12 mil. 

Kewenangan pengelolaan perairan laut sebelumnya dilaksanakan oleh 

Pemerintah Kabupaten/Kota dari 0-4 mil dan oleh Pemerintah Provinsi 

kewenangan zonasi lautnya dahulu 4-12 mil. 

Berkaitan dengan perikanan tangkap, regulasi ini memberikan 

kewenangan kepada kabupaten untuk melaksanakan pemberdayaan 

nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota, serta melakukan 

pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). 

Kesesuaian regulasi ini akan menunjang dimensi ekonomi dan dimensi 

sosial. Selanjutnya, dalam pemeliharaan ekosistem laut diperlukan 

kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi, sesuai dengan ketentuan zonasi 
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dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 

 

9. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal berikut: 

1. Berdasarkan pengamatan pada profil hidro-geografis wilayah 

pesisir Kabupaten Sikka, ditemukan bahwa kandungan klorofil-a 

sebagai indikator kesuburan perairan berada pada kondisi yang 

cukup subur dengan suhu cukup hangat. Artinya, baik wilayah 

perairan utara maupun selatan Kabupaten Sikka cukup subur dan 

sesuai bagi perkembangbiakan dan pertumbuhan ikan di laut.   

2. Berdasarkan analisis LQ, diperoleh beberapa jenis ikan yang 

dapat dikategorikan sebagai ikan ekonomis penting, yaitu tuna, 

selar, dan gurita. Pada dasarnya gurita bukanlah tangkapan 

sasaran nelayan di Kabupaten Sikka, namun gurita memiliki nilai 

ekonomi yang tinggi sehingga dapat dikategorikan sebagai ikan 

ekonomis penting Kabupaten Sikka. Jenis ikan yang sesuai untuk 

marikultur sesuai kondisi hidrogeografis adalah ikan kerapu. 

3. Dalam analisis rantai nilai, terdapat lima pelaku ekonomi yang 

berperan dalam rantai nilai perikanan tangkap Kabupaten Sikka, 

yaitu nelayan sebagai produsen, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), 

pengepul, pedagang, dan konsumen akhir. Pelaku ekonomi yang 

terlibat mempengaruhi pembentukan harga ikan. Keberadaan 

satu TPI di Kabupaten Sikka telah dimanfaatkan dalam proses 

jual beli ikan, dan perannya dapat lebih dioptimalkan. Belum 

ditemui sistem pelelangan pada proses jual beli hasil tangkapan 

nelayan. 

4. Berdasarkan analisis SWOT, Kabupaten Sikka memiliki kekuatan 

berupa ketersediaan jenis ikan yang beragam, ketersediaan 

sarana penangkapan ikan seperti kapal, alat tangkap, dan 

rumpon juga telah tersedia dan sebagian besar ramah lingkungan 

sehingga menunjang kelestarian ekosistem laut. Selain itu, untuk 

penanganan pasca penangkapan telah tersedia pabrik es di 

Kecamatan Alok dan pabrik pembekuan ikan, meskipun 
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jumlahnya masih perlu ditambah. Ditemukan pula eberapa 

kelemahan seperti terbatasnya manajemen usaha perikanan dan 

penanganan mutu ikan hasil tangkapan juga masih rendah. 

 
10. Saran 

Berdasarkan poin-poin kesimpulan di atas, dapat disusun 

beberapa saran di antaranya: 

1. Efisiensi dan optimalisasi teknologi perikanan tangkap. Selama ini 

teknologi dan metode penangkapan yang digunakan seperti alat 

pancing dan rumpon, telah menghasilkan tangkapan yang cukup 

bagi nelayan, namun hal ini masih dapat dioptimalkan. Contoh 

modifikasi teknologi penangkapan yang dapat dilakukan adalah 

menggunakan alat bantu lampu untuk lebih menarik perhatian 

ikan. Modifikasi semacam ini cukup mudah diaplikasikan para 

nelayan dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas 

penangkapan ikan. 

2. Perlu dikembangan industri pengolahan/pengalengan ikan 

dengan pertimbangan ketersediaan bahan di Kabupaten Sikka. 

Pemasaran hasil perikanan juga dapat dilakukan ke berbagai 

wilayah atau bahkan ekspor dalam bentuk yang sudah terproses. 

Selain meningkatkan nilai hasil tangkapan, aktivitas pengolahan 

hasil perikanan dapat menjadi bagian dari pemberdayaan 

masyarakat lokal.  

3. Kekhasan status hidrogeografis, hasil tangkapan, dan tipologi 

sosiodemografi antar wilayah di kabupaten Sikka mendorong 

pembentukan kawasan kluster usaha perikanan, utamanya 

kawasan usaha perikanan berbasis komoditas ikan ekonomis 

penting (tuna, cakalang, selar, gurita, dan kerapu).  

4.  Kawasan usaha perikanan di kawasan kluster usaha berbasis 

ikan tuna, cakalang, selar, gurita dan kerapu harus dibangun 

dengan manajemen pengelolaan yang terintegrasi, modern dan 

berkelanjutan dengan berpola kemitraan inti dan plasma yang 

saling menguntungkan, dengan saluran distribusi yang spesifik 

sesuai dengan komoditas ikan ekonomis penting. 
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5. Diperlukan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana 

perikanan, seperti Tempat Pendaratan Ikan (TPI). Dengan 

keberadaan TPI, maka penawaran harga produksi tangkapan 

ikan antara penjual dan pembeli dilakukan melalui penawaran 

terbuka sehingga harga produksi tidak ditekan secara sepihak 

oleh pengepul atau pedagang. Terjadinya pasar yang seimbang 

menjadikan dikelolanya pendapatan asli daerah (PAD), berupa 

retribusi jual beli ikan yang lebih baik. Selain itu TPI tersebut 

dapat ditingkatkan perannya sebagai tempat pelelangan ikan. 

 


