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BAB VI 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

6.1 Kesimpulan 

Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan pada masing-masing Kecamatan 

lokasi industri perikanan laut di Kabupaten Indramayu, didapat gambaran tingkat 

perkembangan yang terjadi. Tingkat perkembangan lokasi industri perikanan di 

Kabupaten Indramayu memperlihatkan adanya karakteristik perkembangan yang 

berbeda antara lokasi industri perikanan laut yang satu dengan lokasi industri 

perikanan laut lainnya. Adapun kesimpulan dari studi ini adalah sebagai berikut : 

1. Teridentifikasinya potensi, kendala, peluang serta ancaman pada kegiatan 

industri perikanan laut yang ada di Kabupaten Indramayu.  

2. Prioritas pengembangan industri perikanan laut di Kabupaten Indramayu yang 

perlu diprioritaskan skala pengembangannya adalah Kecamatan Sukra 

(dengan rentang tingkat perkembangan rendah). Adapun prioritas 

pengembangannya adalah sebagai berikut : 

 Peningkatan teknologi yang digunakan dengan menggunakan teknologi 

modern.  

 Peningkatan dan pengadaan sarana dan prasarana yang menunjang 

kegiatan industri perikanan laut di Kabupaten Indramayu.  

 Peningkatan dan pengadaan modal dan investasi dari pemerintah dan 

swasta kepada pengusaha kegiatan industri perikanan laut di Kabupaten 

Indramayu.  

 Peningkatan kerjasama antar sesama penghasil produk industri perikanan 

laut.  

3. Dengan melihat potensi, kendala, peluang dan ancaman serta tingkat 

perkembangan yang terjadi di tiap industri perikanan laut tersebut maka dapat 

diperoleh suatu arahan pengembangan yang bertujuan untuk lebih 

memaksimalkan keberadaan kegiatan industri perikanan laut di Kabupaten 

Indramayu. 
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6.2 Rekomendasi 

Pada bagian ini akan diuraikan beberapa hal yang merupakan rekomendasi 

atau usulan yang berkaitan dengan pengembangan industri perikanan laut di 

Kabupaten Indramayu.  

Pada dasarnya pengembangan industri perikanan laut adalah untuk 

menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan 

pendapatan penduduk serta memanfaatkan potensi ekonomis sumberdaya perikanan 

laut yang ditangkap tiap tahunnya mengalami peningkatan disamping untuk 

meningkatkan nilai bagi produksi perikanan itu sendiri.  

Pengembangan industri perikanan laut di Kabupaten Indramayu akan 

mempengaruhi beberapa hal berikut ini : 

1. Adanya perubahan struktur kegiatan dari sektor perikanan ke sektor industri.  

2. Bertambahnya lapangan kerja di sub-sektor perikanan dan di sektor industri 

perikanan.  

3. Mengurangi terjadinya kerusakan/pembusukan pada ikan yang ditangkap bila 

terjadi lonjakan produksi sehingga harga jual akan tetap tinggi.  

4. Memperpendek mata rantai pemasaran produksi ikan.  

 

Oleh karena itu, pemanfaatan sumberdaya (bahan baku, tenaga kerja, air) 

perlu diarahkan untuk mendapatkan nilai lebih. Kehadiran industri perikanan laut 

akan mempunyai nilai lebih apabila sumberdaya alam dan sumberdaya manusia 

dimanfaatkan secara optimal.  

Untuk mencapai tingkat perkembangan yang diinginkan perlu adanya 

pengarahan kegiatan yang disesuaikan dengan strategi yang dihasilkan, yakni sebagai 

sebagai berikut : 

1. Peningkatan produksi perikanan menjadi produksi hasil pengolahan 

perikanan, serta peningkatan mutu dan kualitas produk hasil pengolahan 

perikanan tersebut.  

2. Penyerapan tenaga kerja di bidang industri perikanan perlu ditingkatkan yakni 

dengan cara mengembangkan kegiatan industri perikanan dengan skala lebih 

besar, karena jumlah pekerja di bidang perikanan didominasi oleh nelayan, 
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dengan pengembangan kegiatan industri perikanan maka kebutuhan akan 

tenaga kerja diharapkan semakin bertambah.  

3. Perlu ditingkatkan pula investasi dari para pengembang dari dan antar 

wilayah.  

4. Dalam mengembangkan industri perikanan laut di Kabupaten Indramayu 

perlu dukungan teknologi modern, karena teknologi yang digunakan sekarang 

masih menggunakan teknologi tradisional, dengan menggunakan teknologi 

modern waktu produksi lebih efektif dan efisien serta kualitas dan mutu 

produk diharapkan mampu bersaing dengan hasil produk wilayah lain.  

5. Peningkatan perluasan daerah jangkauan pemasaran hasil kegiatan industri 

perikanan laut agar dapat memperoleh keuntungan lebih besar yang pada 

akhirnya akan mensejahterakan masyarakat.  

  


