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Lahirnya otonomi daerah di wilayah pesisir melalui Undang-Undang, dan Undang-Undang yang 

terakhir adalah No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD), telah memberi 

kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola dan mengkoordinasikan pemanfaatan 

sumberdaya pesisir. Prospek ekonomi kelautan dan perikanan akan sangat bergantung pada 

kejelian, kepandaian dan kecerdasan pemerintah yang diterapkan pada masyarakat dan 

masyarakatnya tersebut dalam menciptakan iklim usaha yang dapat menguntungkan bersama. . 

Pada pasal 21 UU No. 32/ 2004 tentang hak dan kewajiban daerah berisikan penyelenggaraan 

otonomi antara lain mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, memilih pemimpin 

daerah, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah dan memungut pajak daerah dan 

retribusi daerah. Kebijakan pemerintah daerah yang cenderung menciptakan berbagai sumber 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti halnya retribusi (pungutan), maka dengan demikian 

retribusi dapat memberikan sumbangan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ini 

tidak menutup kemungkinan dapat memberikan dampak pada iklim usaha yaitu perikanan atau 

nelayan. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis melakukan penelitian di Dinas Kelautan 

dan Perikanan Kabupaten Trenggalek dengan tujuan untuk mendapatkan informasi data tentang 

peranan dinas kelautan dan perikanan dalam usaha meningkatkan pendapatan asli daerah.  

Agar dapat mempermudah dalam menganalisa maka, penulis menggunakan metode kualitatif 

dengan memberikan data –data, serta program–program usaha dinas kelautan dan perikanan 

dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pada analisa data menggunakan metode 

diskriptif dengan cara menguraikan dan menggambarkan keadaan yang sesuai dengan kenyataan 

yang ada di lapanga ndan membandingkan dengan keadaan yang lampau dengan diperkuan data-

data riil yang dapat dipercaya. Dan untuk melengkapi data ini, penulis menggunakan hasil 

wawancara dengan pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan dan pengamatan dilapangan. 

Dari analisa data dapat diperoleh kesimpulan bahwa , secara umum peranan Dinas Kelautan dan 

Perikanan dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah belum maksimal. Dalam usaha 

meningkatkan pendapatan Asli Daerah Dinas yang dilandasi Perda No 28 Tahun 2002, Perda No 

11 tanuh 2004, 

Keputusan Bupati No 514 Tahun 2004, Perda No 10 Tahun 2004, Keputusan Bupati No 61 

Tahun 2003. 

Hal tersebut terlihat dari menurunnya hasil perolehan tangkapan dalam kegiatan kelautan dan 

perikanan.meskipun ada beberapa yang mengalami kenaikan tetapi secara umum mengalami 

penurunan. Dari sisi program-program yang dijalankan ole dinas masih mengalami keldala 

terutama soal permodalan dan SDM.  

Oleh karena itu, diharapkan kepada pemerintah daerah juga Dinas Kelautan dan Perikanan 

didalam mengelola dan memberdayakan dengan tepat dan benar terhadap sumberdaya kelautan 

dan perikanan di kabupaten Trenggalek. Sesengguhnya sektor kelautan dan perikana jika 



dikelola dengan baik maka dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah yang besar dan menjadi 

tumpuan bagi pembangunan ekonomi secara berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat yang 

sejahtera, maju, dan mamdiri serta adil dan makmur sesuai semboyan Kabupaten Trenggalek 

yaitu gemah ripah loh jinawi tata tentrem karto raharjo. 

 


