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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ± 17.504 

pulau, dengan panjang garis pantai mencapai 95.181 Km dan luas laut sekitar 

3.273.810 Km². Sebagai negara bahari, Indonesia memiliki kekayaan laut yang 

melimpah dan memiliki potensi sumberdaya perikanan yang sangat besar 

karena termasuk dalam Zone Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI). Namun 

hingga kini pemanfaatan potensi ekonomi bahari Indonesia masih sangat kecil. 

Sumbangan sub sektor perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 

sektor pertanian hanya sebesar 7,45%, sedangkan pangsa ekspornya terhadap 

nilai ekspor non migas hanya sebesar 7,09% pada pembangunan jangka 

pertama (PJP I) (Soepanto,2001:1). 

Tabel 1.1  
Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 2000 

Tahun 2009-2013 (Milyar Rupiah) 

Sub sektor Pertanian 2009 2010 2011 2012* 2013** 
Tanaman Bahan Makanan 149.057,8 151.500,7 154.153,9 158.910,1 161.969,5 

Tanaman Perkebunan  45.558,4 47.150,6 49.260,4 52.325,4 54.903,0 

P e t e r n a k a n  36.648,9 38.214,4 40.040,3 41.918,6 43.914,0 

K e h u t a n a n 16.843,6 17.249,6 17.395,5 17.423,0 17.442,5 

P e r i k a n a n 47.775,1 50.661,8 54.186,7 57.702,6 61.661,2 

PERTANIAN 295.883,8 304.777,1 315.036,8 328.279,7 339.890,2 
Sumber: BPS Indonesia 

Keterangan:   
*)    Angka Sementara 
**)  Angka Sangat Sementara 
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Potensi sumberdaya perikanan di suatu perairan selalu dikaitkan dengan 

produksi, hasil tangkapan per unit usaha dalam kegiatan perikanan tangkap dan 

budidaya. 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik di atas, sub sektor 

perikanan menyumbang pembentukkan PDB atas dasar harga konstant sebesar 

Rp 47.775,1 milyar pada tahun 2008 dan terus mengalami peningkatan yang 

positif hingga mencapai Rp 61.661,2 milyar pada tahun 2013.  

Selain itu berdasarkan data Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian 

Kelautan dan Perikanan Tahun 2012 kontribusi sub sektor perikanan terhadap 

PDB nasional menyumbang sebesar 3,10 persen atau kontribusi terhadap PDB 

tanpa migas mencapai 3,36 persen. Nilai ekspor hasil perikanan pada tahun 

2012 hingga akhir Desember mencapai US$ 3,85 milyar dengan volume 1,23 

juta ton, meningkat 9,44 persen dari tahun sebelumnya. 

Jika melihat perbandingan antara luas wilayah perairan dengan wilayah 

daratannya, kontribusi atau sumbangan yang diberikan sub sektor perikanan 

pada Produk Domestik Bruto jauh lebih kecil dibandingkan dengan kontribusi 

sub sektor tanaman bahan pangan. Pada tabel 1.1 sub sektor tanaman bahan 

makanan menyumbang PDB Indonesia sebesar Rp 149.057,8 milyar pada 

tahun 2008 dan mengalami peningkatan per tahun hingga mencapai angka Rp 

161.969,5 pada tahun 2013. Meskipun menjadi salah satu komoditi unggulan, 

akan tetapi kontribusi yang diberikan sub sektor perikanan ini masih terbilang 

sangat rendah.  
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Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa sub sektor perikanan mengalami 

peningkatan yang cukup baik dari tahun ke tahun. Akan tetapi, dalam Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2012 

memaparkan bahwa jumlah nelayan dalam periode tahun 2000-2010 

mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,92 persen pertahun, yaitu dari 

3.104.861 orang pada tahun 2000 menjadi 2.620.277 orang pada tahun 2010. 

Dan hasil penelitian Pusat Pengembangan Oseanologi (P2O) LIPI yang 

dilakukan pada tahun 2000, kondisi terumbu karang Indonesia 41,78% dalam 

keadaan rusak. Selain itu masih banyak permasalahan lain yang dihadapi 

masyarakat khususnya nelayan maupun pemerintah dalam menghadapi sub 

sektor perikanan. 

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah memberikan 

kesempatan/peluang bagi pemerintah dan masyarakat di daerah untuk 

berkembang secara mandiri. Potensi ekonomi dan keuangan perlu digali dan 

diolah, sehingga menghasilkan real output yang memiliki nilai tambah, laku 

dijual dan diekspor, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan 

kesejahteraan masyarakat secara luas. 

Menurut Blakely (1989), Arsyad (1999), dan Kuncoro (2004;124) 

dalam Oktavilia (2011), pembangunan ekonomi pada hakekatnya bertujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut maka diperlukan 

pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang lebih 

merata. Sedangkan pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses kerja 

antara pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengelola sumberdaya 
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yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara Pemerintah Daerah 

dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan 

merangsang perkembangan kegiatan ekonomi pertumbuhan ekonomi dalam 

wilayah tersebut.  

Ratnasari (2014) menjelaskan bahwa, pembangunan daerah merupakan 

bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah lebih 

ditujukan pada urusan peningkatan kualitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi 

dan pemerataan ekonomi yang optimal, perluasan tenaga kerja, dan 

peningkatan taraf hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu 

ukuran utama keberhasilan dari pembangunan yang dilaksanakan. 

Pertumbuhan harus berjalan secara berdampingan dan terencana, 

mengupayakan terciptanya pemerataan kesempatan dan pembagian hasil-hasil 

pembangunan yang lebih merata. 

Tantangan yang dihadapi masing-masing wilayah di Indonesia dalam 

pelaksanaan strategi pembangunan tersebut adalah bagaimana meningkatkan 

produktivitas dan efisiensi pada sub sektor perikanan dalam menghasilkan 

komoditi perikanan yang dapat memberikan nilai tambah yang besar kepada 

masyarakat, dengan mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki. Peningkatan 

produktivitas dan efisiensi sub sektor perikanan di Indonesia dapat dilakukan 

apabila pemerintah daerah mengetahui potensi daerahnya karena besarnya 

kontribusi yang diberikan ditentukan oleh besarnya produksi komoditi tersebut. 

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

Potensi, Daya Saing, dan Proyeksi Sub Sektor Perikanan di Indonesia. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, menunjukkan bahwa sub 

sektor perikanan masih sangat berpotensi untuk pemanfaatan sumberdaya 

alamnya, akan tetapi pada bidangnya terdapat berbagai macam permasalahan 

yang terdapat dalam pengembangannya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini 

maka dapat dirumuskan permasalahnya, yaitu: 

1. Bagaimana pertumbuhan dan tipologi sub sektor perikanan pada tingkat 

provinsi di Indonesia? 

2. Sub sektor perikanan apa yang menjadi sub sektor basis pada tingkat 

provinsi di Indonesia? 

3. Bagaimana daya saing sub sektor perikanan pada tingkat provinsi di 

Indonesia? 

4. Bagaimana proyeksi atau peramalan pada sub sektor perikanan di 

Indonesia sampai tahun 2020? 

C. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui pertumbuhan dan tipologi sub sektor perikanan pada 

tingkat provinsi di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui sub sektor perikanan apa yang menjadi sub sektor basis 

pada tingkat provinsi di Indonesia. 

3. Untuk mengetahui daya saing sub sektor perikanan pada tingkat provinsi 

di Indonesia. 
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4. Untuk mengetahui proyeksi atau peramalan pada sub sektor perikanan di 

Indonesia sampai tahun 2020. 

D. Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat dijadikan sebagai: 

1. Sumber atau referensi, kajian, dan wacana untuk pengembangan dalam 

penelititan selanjutnya dan menambah wawasan bagi mahasiswa jurusan 

Ekonomi Pembangunan khususnya dan masyarakat umum untuk 

menambah wawasan ilmu pengetahuan. 

2. Pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam 

pengembangan wilayah basis komoditas perikanan di Indonesia. 

3. Penambah ilmu pengetahuan dan media pembelajaran bagi penulis. 

E. Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis 

membatasi penelitian ini agar pembahasan yang dilakukan tidak meluas. 

Batasan masalah tersebut adalah: 

1. Hasil produksi sub sektor perikanan yang mencakup pada sub sektor 

perikanan tangkap (perikanan laut dan perikanan umum), perikanan 

budidaya (budidaya laut, kolam, tambak, keramba, jaring apung, dan 

sawah) dan ekspor komoditi perikanan pada tingkat provinsi di Indonesia. 

2. Penelitian dikhususkan pada tingkat provinsi di Indonesia. 

3. Menggunakan data jumlah produksi sub sektor perikanan tahun 2009-2013 

dan nilai ekspor sub sektor perikanan tahun 2007-2011 pada tingkat 

provinsi di Indonesia karena data tahun terbaru yang belum tersedia. 


