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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 . Latar Belakang 

Indonesia merupakan suatu Negara kepulauan yang terbesar di dunia, 

terdiri dari 17.500 pulau besar dan pulau kecil yang tersebar di sekitar garis 

katulistiwa, yang memanjang dari sabang (yang terletak paling ujung barat 

provinsi Nangroe Aceh Darussalam sampai jayapura yang terletak pada ujung 

Provinsi Papua). Negara kepualaun sering pula disebut Negara maritime. Wilayah 

suatu Negara maritim meliputi wilayah daratan dan wilayah perairan laut.  

Indonesia memiliki laut yang luasnya sekitar 5,8 juta km² dengan garis 

pantai sepanjang 81.000 km dengan potensi sumber daya perikanan laut yang 

cukup besar, baik dari segi kuantitas maupun diversitas. Potensi lestari 

sumberdaya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 6,4 juta ton per tahun yang 

tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan ZEEI (Zona Ekonomi 

Eksklusif Indonesia), yang terbagi dalam sembilan wilayah perairan utama 

Indonesia. Dari seluruh potensi sumberdaya ikan tersebut, jumlah tangkapan yang 

diperbolehkan (JTB) sebesar 5,12 juta ton per tahun atau sekitar 80 persen dari 

potensi lestari, dan sudah dimanfaatkan sebesar 4,7 juta ton pada tahun 2004 atau 

91.8% dari JTB. Produksi perikanan tahun 2008 yang berasal dari kegiatan 

penangkapan dan budidaya mencapai 9,05 juta ton. Dari total produksi tersebut 

perikanan budidaya menyumbang 47,49%. Laju pertumbuhan produksi perikanan 

nasional sejak tahun 2005-2009 mencapai 10,02% per tahun, dimana pertumbuhan 

budidaya sebesar 21,93%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan 
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perikanan tangkap yang hanya sebesar 2,95%. Sedangkan nilai produksi perikanan 

meningkat 15,61% dari Rp57,62 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp102,78 triliun 

pada tahun 2009. Sementara Jawa Timur salah satu pusat industrialisasi perikanan 

di Indonesia. Kontribusi sektor perikanan dari provinsi adalah sebanyak 25 persen 

dari kebutuhan perikanan nasional, yaitu sebanyak 285 ribu ton dengan nilai 750 

juta dollar. (Sumber : Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia). 

Kabupaten Sumenep merupakan salah satu wilayah jawa timur wilayahnya 

terdiri dari daratan dan kepulauan dengan luas keseluruhan 2.093,46 Km² yang 

berpotensi dalam upaya pengelolaan sumber daya perikanan laut dengan memiliki 

luas wilayah perairan ± 50.000 km².  

Potensi sumberdaya ikan Kabupaten Sumenep di perkirakan sebesar 

299.000 ton/tahun dan potensi lestari dihitung dari jumlah potensi yang ada 

sebesar 134.400 ton/tahun dan memiliki berbagai jenis hasil perikanan baik 

perairan beserta hasil olahannya maupun hasil dari pertambakan. Jumlah produksi 

sektor perikanan laut memperlihatkan jumlah paling tinggi. Menurut catatan tahun 

2013 produksi perikanan air laut di Kabupaten Sumenep mencapai 18.857 ton. 

Selain produk ikan segar asapan dan terasi. Bahkan untuk ikan asapan mampu 

menghasilkan produksi sebanyak 5,266.41 ton, sementara ikan kering sebanyak 

11,655.65 ton dan terasi sebanyak 1,936.36 ton. (Sumber : Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kab. Sumenep). 

Kawasan yang potensial dalam sektor perikanan di daerah Kabupaten 

Sumenep salah satunya wilayah kepulauan yang terdiri 9 Kecamatan yang 

meliputi Kecamatan Giligenting, Kecamatan Talango, Kecamatan Nonggunong, 
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Kecamatan Gayam, Kecamatan Raas, Kecamatan Sapeken, Kecamatan Arjasa, 

Kecamatan Kangayan dan Kecamatan Masalembu. 

Hal ini potensi perikanan dapat dikembangkan agar potensi sumber daya 

alam kelautan dapat dimanfaatkan secara optimal, maka strategi kunci 

pembangunan perikanan masa depan adalah membangun agribisnis perikanan 

yang modern, handal, efektip dan efisien. Hakekat pembangunan tersebut adalah 

membangun industri perikanan yang berbasis agribisnis wilayah Kabupaten 

Sumenep. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, menunjukakn bahwa subsektor 

perikanan sangat berpotensi untuk pemanfaatan sumberdaya alamnya, akan tetapi 

terdapat berbagai macam permasalahan dalam pengembangannya, oleh karena itu, 

dalam penelitian ini maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu :  

1. Seberapa Besar potensi perikanan yang dihasilkan oleh nelayan di daerah 

Kepulauan Kabupaten Sumenep ? 

2. Apakah Subsektor perikanan yang menjadi subsektor basis pada di daerah 

Kepulauan Kabupaten Sumenep? 

3. Bagaimana pertumbuhan dan tipologi subsektor perikanan di daerah 

Kepulauan  Kabupaten Sumenep ? 

4. Bagaimana Optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan laut di daerah 

Kepulauan Kabupaten Sumenep ? 
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1.3. Batasan Masalah 

Agar pembahasan ini tidak meluas dan lebih terarah, maka peneliti membatasi 

permasalahan yang berkaitan pada   antara lain : 

1. Potensi perikanan yang dihasilkan oleh nelayan, teknologi penangkapan ikan, 

dan pengolahan potensi perikanan laut di daerah Kepulauan Sumenep. 

2. Daerah Kepulauan Kabupaten Sumenep yaitu Kecamatan Giligenting, 

Kecamatan Talango, Kecamatan Nonggunong, Kecamatan Gayam, 

Kecamatan Raas, Kecamatan Sapeken, Kecamatan Arjasa, Kecamatan 

Masalembu. 

3. Menggunakan data jumlah produksi sub sektor perikanan tahun 2010 - 2013. 

1.4. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui potensi perikanan yang dihasilkan oleh nelayan di daerah 

Kepulauan Kabupaten Sumenep 

2. Untuk mengetahui subsektor perikanan termasuk sektor basis atau non basis 

di daerah Kepulauan Kabupaten Sumenep. 

3. Untuk mengetahui pertumbuhan dan tipologi subsektor perikanan di daerah 

Kepulauan Kabupaten Sumenep. 

4. Untuk mengetahui optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan laut di daerah 

Kepulauan Kabupaten Sumenep. 

1.5. Kegunaan Penelitaian 

Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat dijadikan sebagai berikut :  
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1. Memberikan sumbangan pemikiran mengenai potensi ekonomi subsektor 

perikanan di daerah Kepulauan Kabupaten Sumenep. 

2. Bagi pemerintah dari pembuatan kebijakan (Kab. Tingkat II) atau para agen 

pengembang masyarakat, terhadap Kepualaun yang marginal utama 

penanganan potensi ekonomi subsektor perikanan di daerah Kepulauan 

Kabupaten Sumenep. 

3. Menjadi bahan acuan bagi para peneliti lain yang megadakan penelitian pada 

bidang yang sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


