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Perikanan mempunyai peranan yang cukup penting, terutama dikaitkan dengan upaya 

peningkatan kualitas dan kuantitas pendapatan dan taraf hidup petani ikan, menghasilkan protein 

hewani dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan dan gizi, meningkatkan ekspor, penyediaan 

bahan baku industri, memperluas lapangan pekerjaan serta aset potensial yang dapat memberikan 

kontribusi kepada pendapatan asli daerah. 

Potensi perikanan di Kabupaten Merauke memiliki prospek yang cukup cerah untuk dibangun 

menjadi kegiatan ekonomi yang tangguh, strategis dan berkelanjutan. Kenyataan yang ada masih 

terdapat kendala-kendala dalam pemanfaatan potensi tersebut, antara lain fasilitas perikanan 

yang terbatas, kurangnya penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan, batas-

batas daerah penangkapan ikan yang tidak jelas untuk nelayan tradisional dan perusahaan 

perikanan, dan kurangnya pemasaran. 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis, mempunyai tujuan 

tertentu dengan menggunakan metode yang tepat, dimana data yang dikumpulkan harus ada 

relevansinya dengan masalah yang dihadapi. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu 

penelitian deskrptif yaitu dengan menggambarkan keadaan subyek atau objek penelitian pada 

saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada sebagaimana adanya. Lokasi yang menjadi 

tempat penelitian yaitu di kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Merauke. Dan 

sumber data dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Kepala Sub Dinas 

(4 orang), Kepala Seksi-Seksi (4 orang), dan juga para pimpinan perusahaan perikanan dan para 

nelayan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan 

cara wawancara dengan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Merauke dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan mengembangkan sarana dan prasarana 

perikanan yang dapat menunjang kegiatan dalam pemanfaatan potensi perikanan seperti 

membenahi Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pengadaan pasar ikan dan koperasi Unit Desa bagi 

nelayan tradisional dan pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM). Meningkatkan frekuensi 

dan mutu penyuluhan dari aparat Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Merauke yang 

sampai sekarang masih sangat kurang. Dinas Perikanan dan Kelautan segera mungkin membuat 

peraturan tentang penetapan batas-batas penangkapan ikan yang jelas bagi perusahaan perikanan 

dan nelayan tradisional agar tidak terjadi permasalahan dalam pemanfaatan potensi perikanan 

tersebut. Meningkatkan ekspor hasil perikanan yang merupakan tujuan utama bagi pendapatan 

daerah Kabupaten Merauke melalui promosi tentang potensi perikanan yang dimiliki Kabupaten 

Merauke dengan cara yang lebih efektif, misalnya dengan memanfaatkan media massa baik 

elektronik maupun cetak.  

 


