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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Kabupaten Sumenep senantiasa berupaya melakukan kebijakan sesuai 

dengan kebutuhan daerahnya. Sebagai bagian dari kawasan Tapal Kuda, 

pembangunan dan kemajuan Kabupaten Sumenep harus diakui masih relatif 

tertinggal bila dibandingkan kota/kabupaten lain di Provinsi Jawa Timur.(RPJMD 

Kabupaten Sumenep :2010-2014) 

Kondisi kelistrikan di Kabupaten Sumenep berada pada kondisi 

memprihatinkan. Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten 

Sumenep, Jawa Timur menyatakan rasio kelistrikan di daerah tersebut sebesar 

52,48 persen. Salah satu penyebab rendahnya rasio kelistrikan adalah kondisi 

geografis, yakni Sumenep memiliki banyak pulau dan itu memperlambat 

percepatan jangkauan pelayanan PLN. (Hidayat, 2016  dalam 

www.antarajatim.co.id). 

Masalah listrik sudah menjadi masalah yang utama di Kepulauan Kangean  

karena hal ini tentunya berpengaruh pada buruknya kondisi sosial konomi 

masyarakat Kepulauan Kangean, yang juga akan berpengaruh pada buruknya 

persepsi masyarkat tentang kondisi sosial ekonomi mereka. Hingga saat ini, tidak 

http://www.antarajatim.co.id/


2 
 

semua warga di Kabupaten Sumenep menikmati listrik. Bahkan, tidak tanggung-

tanggung, dari data yang ada, sebanyak 1.791 rumah tangga yang tersebar di 32 

desa, yang belum menikmati listrik, baik kepulauan dan daratan. (Rahman, 2016 

dalam www.timesindonesia.co.id)  

 Sulitnya berkembang kehidupan sosial ekonomi masyarakat kepulauan salah 

satu penyebabnya adalah jaringan listrik yang sangat terbatas, Pemerataan jaringan 

listrik sangat penting bagi masyarakat sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi, 

karena kita tahu adanya jaringan listrik akan  mengubah persepsi masyarakat tentang 

kondisi sosial ekonomi antara sebelum dan sesudah adanya listrik.  

Maka dari itu pemerintah Kabupaten Sumenep membuat kebijakan 

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) merupakan solusi dari masalah listrik 

kepulauan terutama di Kepulauan Kangean. Kebjakan PLTS, memberikan 

perubahan terhadap persepsi masyarakat mengenai kondisi sosial ekonomi 

kepulauan yang selama ini masih belum menikmati aliran listrik.  

(http:radarmadura.co.id ). 

    Tabel 1.1. 

Daftar Desa Di Kabupaten Sumenep Yang Mendapatkan 

Bantuan PLTS  2015 

 

No Nama desa  Kecamatan  Kepulauan  

1 Gilingan Giligenting Giligenting 

2 Gelaman  Arjasa  Kangean 

3 Batuputih  Kangayan  Kangean 

           Sumber: Temmy dalam http. Beritajatim.com (2015). 
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Tabel diatas merupakan desa terpencil yang selama ini masih belum 

sama sekali disentuh aliran listrik. Salah satunya Desa Batuputih Kecamatan 

Kangayan Kepulauan Kangean. Pembangunan PLTS ini sangat penting dan 

berguna demi memenuhi kebutuhan hidup masyarakat kepuluan. Karena tentunya 

berpengaruh pada kondisi sosial ekonomi, yang akan mengubah persepsi masyarakat 

yang berkenaan dengan kondisi sosial ekonomi tersebut.  

Mengingat sebelum adanya PLTS kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa 

Batuputih sangat terbelakang. Maka adanya PLTS desa ini dapat memberikan 

pengaruh  yang positif bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa Batuputih. 

Hal ini tentunya akan merubah persepsi masyarakat antara kondisi sosial ekonomi 

sebelum dan sesudah adalanya PLTS. 

B.Rumusan Masalah 

Rumusan masalah adalah konteks dari penelitian, alasan mengapa 

penelitian diperlukan, dan petunjuk yang mengarahkan tujuan penelitian 

(Kuncoro, 2013:39).  Dengan melihat latar belakang dapat menimbulkan masalah 

yang perlu di teliti yang dapat dibahas dalam rumusan masalah adalah: 

1. Bagaimana persepsi masyarakat Kepulauan Kangean  Desa Batuputih 

Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep mengenai  kondisi sosial ekonomi 

sebelum dan sesudah adanya PLTS? 

2. Apa ada perbedaan persepsi masyarakat Kepulauan Kangean  Desa Batu Putih 

Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep mengenai kondisi sosial ekonomi 

sebelum dan sesudah adanya PLTS? 
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C. Tujua Penelitian 

       Tujuan penelitian adalah acuan terhadap hasil-hasil seperti apakah yang 

hendak dicapai dari sebuah penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui  persepsi masyarakat Kepulauan Kangean  Desa Batuputih 

Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep mengenai  kondisi sosial ekonomi 

sebelum dan sesudah adanya PLTS. 

2. Untuk mengetahui  perbedaan persepsi masyarakat Kepulauan Kangean  Desa 

Batu Putih Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep mengenai kondisi sosial 

ekonomi sebelum dan sesudah adanya PLTS. 

D. Batasan Masalah 

Batasan masalah adalah usaha untuk menetapkan batasan dari masalah 

penelitian yang akan diteliti. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

Penelitian ini hanya mengambil dua dusun dari tiga dusun yang ada di Desa 

Batuputih Kecamatan Kangayan Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep sebelum 

dan sesudah tahun 2013. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan dari 

terjawabnya rumusan masalah akurat. Hasil penelitian ini dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi masyarakat, memberi informasi bahwa pentingnya pembangunan suatu 

daerah karena memberikan dampak terhadap sosial ekonomi. 
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2. Bagi pemerintah, sebagai dasar penentuan regulasi dan kebijakan untuk

kedepannya, untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan

kedepannya.

3. Bagi Peneliti, hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya khasanah studi

empiris untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan dampak sosial

ekonomi adanya pembangunan infrastruktur suatu  desa.




