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BAB III 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Kabupaten Sumenep

1. Sejarah Kabupaten Sumenep

Sejak berdiri pada tahun 1269 M sampai dengan tahun 2010, 

Kabupaten Sumenep pernah diperintah oleh 36 raja dan 14 bupati. Mulai 

tahun 2010 sampai sekarang merupakan masa pemerintahan bupati yang ke 

15. 

2. Letak Geografis

Kabupaten Sumenep merupakan salah satu wilayah paling timur dari 

Pulau Madura. Seperti wilayah lain di Madura pada umumnya, sebagian besar 

daerahnya adalah wilayah kering dan pegunungan. Misalnya wilayah bagian 

Utara mulai kecamatan Pasongsongan, Ambuten, Dasuk dan Batuputih 

sebagian besar terdiri dari lahan kering. Kondisi geografis semacam ini 

menjadikan potensi hasil-hasil pertanian yang dapat dikembangkan adalah 

produk-produk tegalan, seperti jagung, kacang tanah, kedelai atau ketela 

pohon. Letak geografis Kabupaten Sumenep berada di antara 113 derajat 

32’54” Bujur Timur hingga 116 derajat 16’48” Bujur`Timur dan 4 derajad 55’ 

Lintang Selatan  hingga 7 derajad 24’ Lintang Selatan. Batas-batas wilayah 

sebagai berikut: di sebelah Utara adalah laut Jawa, di sebelah Timur adalah 
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laut Jawa, laut Flores, di sebelah Selatan adalah Selat Madura dan di sebelah 

Barat adalah kabupaten Pamekasan. 30 

Geografis wilayah kabupaten Sumenep terbagi menjadi dua bagian, 

yaitu daratan dan kepulauan. Bagian daratan luasnya 1.146,93 kilometer 

persegi atau sekitar 54,79%. Bagian daratan ini terbagi menjadi menjadi 18 

(delapan belas) kecamatan. Meskipun kabupaten Sumenep dapat dibagi secara 

tegas yakni terdiri atas wilayah lautan dan daratan tetapi di wilayah daratan 

tertentu masih ditemukan satu pulau kendati tidak terlampau besar. Wilayah 

dimaksud adalah kecamatan Dungkek yang meliputi juga pulau Giliyang.31 

Tabel 3.1 

Banyaknya Pulau Menurut Kecamatan Menurut Pulau Berpenghuni  

dan Tidak Berpenghuni di Kabupaten Sumenep Tahun 2010 
No Kecamatan Berpenghuni Tidak Berpenghuni Jumlah 

1.  Dungkek 1 - 1 

2.  Talango 2 3 5 

3.  Giligenting 3 5 8 

4.  Gayam 1 - 1 

5.  Nonggunong 2 - 2 

6.  Raas 9 5 14 

7.  Sapeken 21 32 53 

8.  Arjasa 3 9 12 

9.  Kangayan  3 23 26 

10.  Masalembu 3 1 4 

 Jumlah 48 78 126 

  Sumber: Sumenep Dalam Angka 2010 
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Sedangkan  bagian wilayah kepulauan luasnya 946,53 kilometer 

persegi atau sekitar 45,21%. Wilayah kepulauan ini terdiri dari sebanyak 126 

pulau. Pulau-pulau ini yang berpenghuni sebanyak 48 pulau dan 78 pulau 

tidak berpenghuni. Sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Sumenep 

Nomor 11 tahun 2006 tentang luas wilayah administras pemerintahan ternyata 

seluruh pulau yang ada di kabupaten Sumenep telah memiliki nama. Wilayah 

kepulauan ini terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan, yaitu Giligenting, Talango, 

Nonggunong, Gayam, Raas, Arjasa, Kangayan, Sapeken dan Masalembu. 

Pulau  Karamian berada di kecamatan Masalembu adalah pulau yang berada di 

wilayah Sumenep  paling Utara. Jaraknya kurang lebih 151 mil laut dari 

kecamatan Kalianget. Sedangkan pulau yang secara lokalistik berada paling 

timur wilayah kabupaten Sumenep adalah pulau Sakala. Pulau ini berada di 

kecamatan Sapeken berjarak kurang lebih 165 mil laut. 32 

Apabila dibandingkan dengan kondisi satu dekade sebelumnya maka 

jumlah pulau yang ada di wilayah kabupaten Sumenep mengalami 

penambahan baik untuk pulau yang berpenghuni maupun yang tidak 

berpenghuni. Setidaknya jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya jumlah 

pulau yang berpenghuni tercatat hanya sebanyak 46 pulau dan tidak 

berpenghuni sebanyak 28 pulau. Perkembangan positif terlihat di mana pada 

tahun 2010 kondisi ini mengalami penambahan yakni jumlah pulau yang 
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berpenghuni bertambah menjadi 48 pulau, sedangkan pulau yang tidak 

berpenghuni meningkat menjadi 78 buah. 33 

Tabel 3.2  

Jumlah Desa dan Luas Kecamatan di Kabupaten Sumenep Tahun 2010 

No Kecamatan Jumlah Desa Luas Kecamatan 

1.  Pragaan 14 57,84 

2.  Bluto 20 51,25 

3.  Saronggi 14 67,71 

4.  Giligenting 8 30,32 

5.  Talango 8 50,27 

6.  Kalianget  7 30,19 

7.  Sumenep 16 27,84 

8.  Batuan 7 27,10 

9.  Lenteng 20 71,41 

10.  Ganding 14 53,97 

11.  Guluk-Guluk 12 59,57 

12.  Pasongsongan 10 119,03 

13.  Ambunten 15 50,54 

14.  Rubaru 11 84,46 

15.  Dasuk 15 64,50 

16.  Manding 11 68,88 

17.  Batuputih 14 112,31 

18.  Gapura 17 65,78 

19.  Batang-Batang  16 80,36 

20.  Dungkek 15 63,37 

21.  Nonggunong 8 40,08 

22.  Gayam 10 88,40 

23.  Raas 9 38,90 

24.  Sapeken 9 201,89 

25.  Arjasa 19 241,89 

26.  Kangayan 9 204,77 

27.  Masalembu 4 40,85 

 Jumlah 332 2.093,46 

Sumber: Sumenep Dalam Angka 2010 
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Menurut catatan yang ada setidaknya ada dua kecamatan yang 

mengalami peningkatan jumlah pulau yang tidak berpenghuni di wilayahnya. 

Kedua kecamatan itu adalah Sapeken dan Arjasa. Jika pada tahun sebelumnya 

di kecamatan Sapeken jumlah pulaunya hanya sebanyak 10 pulau tidak 

berpenghuni, maka menurut catatan tahun 2010 meningkat menjadi sebanyak 

32 pulau. Data pada tahun 2010 juga menunjukkan bahwa di kecamatan ini 

terdapat sebanyak 53 pulau.   

Pulau-pulau yang tidak berpenghuni merupakan potensi yang dapat 

dimanfaatkan di masa mendatang seiring dengan kecenderungan jumlah 

penduduk yang semakin meningkat. Di masa mendatang tidak menutup 

kemungkinan pulau-pulau yang tidak berpenghuni dapat dijadikan salah satu 

alternatif tempat persebaran penduduk. Tentu saja pulau yang akan dijadikan 

tempat pemukiman penduduk, sebelumnya  perlu disentuh dengan berbagai 

program pembangunan sehingga layak dimanfaatkan sebagai tempat 

pemukiman yang baru. 

Menurut catatan yang ada di Kabupaten Sumenep sampai dengan 

tahun 2010 terdiri dari 27 wilayah kecamatan, 328 desa dan 4 kelurahan. 

Selama satu dekade jumlah kelurahan dan desa tidak mengalami perubahan. 

Tetapi ketika melihat perkembangan jumlah penduduk cenderung meningkat 

dan jangkauan wilayahnya maka sebenarnya pemekaran di tingkat desa 

merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan. Pemekaran di tingkat 

desa diharapkan dapat semakin meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. 

Pemekaran mendesak terutama di daerah yang jumlah penduduknya semakin 
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meningkat dan padat serta daerah-daerah yang jauh dari pusat-pusat pelayanan 

publik. 34 

 

3. Luas Wilayah 

Wilayah Kabupaten Sumenep berada diujung timur Pulau Madura 

yang terletak diantara 113032’54" - 116016’48" Bujur Timur dan 4055’ - 

7024’ Lintang Selatan, dengan batasbatas  sebagai berikut : 

a. Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Madura  

b. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa 

c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pamekasan 

d. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa dan Laut Flores 

Wilayah Kabupaten Sumenep terdiri dari daratan dan kepulauan. 

Sebanyak 126 pulau (sesuai dengan hasil sinkronisasi luas Kabupaten 

Sumenep Tahun 2002), tersebar membentuk gugusan pulau-pulau baik 

berpenghuni maupun tidak berpenghuni. Pulau paling utara adalah Pulau 

Karamian yang terletak di Kecamatan Masalembu dengan jarak ±151 mil laut 

dari Pelabuhan Kalianget, dan pulau yang paling timur adalah Pulau Sakala 

dengan jarak ±165 miI laut dari Pelabuhan Kalianget. 35 

 

4. Klimatologi dan Hidrologi 

Secara umum kondisi geografi kabupaten Sumenep dilihat dari curah 

hujan tidak jauh beda dengan tempat lain. Curah hujan misalnya paling tinggi 
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terjadi pada bulan Januari, yaitu 98,5. Gejala alam akhir-akhir ini agak sulit 

diprediksi sehingga cuhan hujan paling tinggi tidak berurutan berdasarkan 

bulan. Data tahun 2010 menunjukkan selain curah hujan paling tinggi di bulan 

Januari, juga terjadi pada bulan Mei, yaitu 67,5. Pada bulan Juli curah hujan 

menurun menjadi 0,1. Sementara pada bulan berikutnya cenderung mengalami 

penurunan sampai bulan Oktober.  

Gejala alam yang sulit diprediksi mengakibatkan pada musim kemarau 

masih terjadi turun hujan. Secara umum musim kemarau terjadi pada bulan  

Agustus-Oktober, sebab dalam kurun waktu tersebut turun hujan tidak terjadi. 

Rata-rata turun hujan sejumlah 109,9 hari. Curah hujan paling tinggi terjadi 

pada bulan Januari dan Mei. Rata-rata jumlah hari hujan paling tinggi juga 

terjadi pada Januari dan Mei. Pada bulan Januari rata-rata hujan sebanyak 

273,7 sementara pada bulan Mei sebanyak 171,3 jumlah hari hujan. 

Penyinaran matahari paling tinggi terjadi pada bulan Agustus, 

September, dan Oktober. Pada bulan Agustus matahari sebesar 100% 

memancarkan sinarnya. Sedangkan bulan September dan Oktober  masing-

masing sebesar 96,1% dan 99,0. Sebaliknya sinar  matahari agak terganggu 

sehingga tidak maksimal, terjadi pada bulan Pebruari. Bulan Pebruari matahari 
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hanya memancarkan sinarnya sebesar 56%, sementara itu pada bulan 

Desember sebesar 62,6%. 36 

Tabel 3.3 

Banyaknya Curah Hujan Dan Hari Hujan Rata-Rata Per Bulan Tahun 2014 

No  
Bulan/ 

month 

Curah 

Hujan/rainfall 

Jumlah Hari 

hujan/ number of 

rainy days 

Rata-rata/ 

average(mm) 

01. 

02. 

03. 

04. 

05. 

06. 

07. 

08. 

09. 

10. 

11. 

12. 

Januari 

Februari 

Maret 

April 

Mei 

Juni 

Juli 

Agustus 

September 

Oktober 

Nopember 

Desember 

98,5 

19,5 

8,0 

50,5 

67,5 

38,5 

0,1 

- 

- 

- 

21,2 

30,1 

273,7 

77,1 

29,6 

149,0 

171,3 

62,6 

0,1 

- 

- 

- 

55,3 

98,7 

8,8 

3,5 

1,0 

5,0 

7,4 

2,2 

0,1 

- 

- 

- 

6,1 

3,4 

 Jumlah  37,1 109,9 4,2 

Sumber: Sumenep Dalam Angka 2014 

 

Meskipun  matahari memancarkan sinarnya dengan persentase relative 

tinggi pada bulan Agustus, September dan Oktober, bukan berarti pada bulan-

bulan itu suhu udara berada pada titik paling tinggi. Sebab menurut catatan 

yang ada suhu udara paling tinggi terjadi pada bulan Oktober, yaitu mencapai 
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29,6 derajat celcius. Sementara itu pada bulan Januari suhu udara 

menunjukkan titik terendah dibandingkan dengan bulan lainnya yakni sebesar 

27,3 derajat celcius. Sebaliknya pada bulan Agustus matahari memancarkan 

sinarnya 100% justru suhu udara hanya sebesar 27,7%. 

Data geografi lain adalah kecepatan angin. Di kabupaten Sumenep ada 

tiga bulan di mana kecepatan angin terkategori paling tinggi, yaitu  pada bulan 

Juni, Juli, Agustus dan September. Pada bulan Juli kecepatan angin 

memperlihatkan angka tertinggi yakni 8,4 knot sedangkan bulan September 

kecepatan angin mencapai 7,1 knot. Sementara pada bulan Maret, Nopember 

dan Desember adalah waktu kecepatan angin paling rendah dibanding pada 

bulan-bulan lainnya.37 

Tabel 3.4 

Rata-Rata Penyinaran Matahari, Suhu Udara, Penguapan, dan  

Arah Kecepatan Angin 

No Bulan 
Penyinaran 

Matahari 

(%) 

Suhu 

Udara (0C) 
Penguapan 

(mm) 
Arah 

Angin 
Kecepatan 

Angin 

01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
09. 
10. 
11. 
12. 

Januari 
Februari 
Maret 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Agustus 
September 
Oktober 
Nopember 
Desember 

64,6 
56,0 
76,8 
79,4 
75,8 
92,5 
88,6 

100,0 
96,1 
99,0 
92,3 
62,6 

27,3 
24,5 
27,8 
27,6 
27,9 
26,9 
27,6 
27,7 
27,8 
29,6 
28,7 
28,6 

269,4 
268,2 
177,1 
143,7 
115,3 
124,9 
121,3 
128,7 
128,1 
139,7 
175,5 
175,5 

CALM 
BL 

CALM 
CALM 

T 
T 
T 
T 
T 
T 

CALM 
CALM 

7,1 
7,1 
2,9 
4,4 
6,5 
7,7 
8,4 
7,1 
7,3 
5,8 
3,6 
3,6 

Sumber: Sumenep Dalam Angka 2014 
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Keadaan cuaca dapat dilihat dari tiga hal, yaitu temperatur, 

kelembaban dan tekanan udara. Memperhatikan data yang tersedia pada tahun 

2014 memperlihatkan bahwa temperatur paling tinggi mencapai 29,6 derajad 

celcius, yang terjadi pada bulan Oktober. Sedangkan temperatur paling rendah 

mencapai  24,5 derajad yang terjadi pada bulan Pebruari. Sementara itu 

penyinaran matahari maksimum atau tertinggi mencapai  100%, yang terjadi 

pada bulan Agustus dan pada bukan Oktober mencapai 99,0%. Penyinaran 

matahari terendah sebesar 56%, yang terjadi pada bulan Pebruari. 

5. Demografi 

Dari hasil estimasi SUSENAS tahun 2009, jumlah penduduk 

Kabupaten Sumenep dilaporkan sekitar 1.079.332 jiwa dengan pertumbuhan 

sekitar 0,09%. Kecamatan kota Sumenep memiliki jumlah penduduk terbesar 

yakni sebanyak 70.722 jiwa, diikuti kecamatan Pragaan sebanyak 64.940 jiwa 

dan kecamatan Arjasa sebanyak 61.447 jiwa. Kepadatan penduduk Sumenep 

tahun 2009 adalah 516 jiwa setiap I kilometer persegi. Kepadatan penduduk di 

daerah perkotaan umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan. Kota 

Sumenep memiliki kepadatan tertinggi yakni 2.540 jiwa perkilometer persegi. 

Sementara itu jika memperhatikan  jumlah penduduk kabupaten Sumenep 

berdasarkan jenis kelamin terlihat sebanyak 516.131 jiwa penduduk laki-laki 

dan 563.191 jiwa penduduk perempuan. Dengan demikian terlihat bahwa 

proporsi penduduk perempuan nampak lebih banyak dibandingkan dengan 

penduduk dengan jenis kelamin laki-laki. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sumenep Dalam Angka pada 

tahun 2014, nampak bahwa ketika dicermati per kecamatan, maka jumlah 

penduduk terbanyak ada di beberapa kecamatan, yaitu kecamatan Sumenep, 
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kecamatan Pragaan dan kecamatan Arjasa serta kecamatan Lenteng. 

Sementara itu sebagaimana terjadi di wilayah lainnya, wilayah yang memiliki 

angka kepadatan paling tinggi umumnya adalah daerah perkotaan. Di 

kabupaten Sumenep terdapat  tiga kecamatan yang memiliki kepadatan di atas 

1.000 jiwa per kilometer persegi. Ketiga kecamatan itu adalah  kecamatan 

Sumenep, kecamatan Pragaan dan kecamatan Kalianget.38 

Tabel 3.5 

Jumlah Kepadatan dan Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumenep  
No Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah Kepadatan 

1.  Pragaan 31.765 33.175 64.940 1.123 

2.  Bluto 22.946 24.351 47.297 923 

3.  Saronggi 17.410 19.426 36.836 544 

4.  Giligenting 11.184 12.869 24.053 793 

5.  Talango 18.927 22.348 41.275 821 

6.  Kalianget  19.750 21.252 41.002 1.358 

7.  Sumenep 34.016 36.706 70.722 2.540 

8.  Batuan 5.759 5.971 11.730 433 

9.  Lenteng 29.632 31.812 61.444 860 

10.  Ganding 18.428 19.814 38.242 709 

11.  Guluk-Guluk 26.060 26.855 52.915 888 

12.  Pasongsongan 22.950 23.878 46.828 393 

13.  Ambunten 18.565 21.036 39.601 784 

14.  Rubaru 18.051 19.810 37.861 448 

15.  Dasuk 14.464 15.596 30.060 466 

16.  Manding 13.474 14.696 28.170 409 

17.  Batuputih 20.868 23.061 43.929 391 

18.  Gapura 18.364 19.998 38.362 583 

19.  Batang-Batang  25.329 28.506 53.835 670 

20.  Dungkek 17.744 20.299 38.043 601 
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21.  Nonggunong 6.706 7.782 14.488 361 

22.  Gayam 16.390 18.758 35.148 398 

23.  Raas 17.111 18.618 35.729 918 

24.  Sapeken 19.482 20.724 40.206 199 

25.  Arjasa 28.933 32.514 61.447 254 

26.  Kangayan 10.592 11.338 21.930 107 

27.  Masalembu 11.231 11.998 23.229 569 

 Jumlah 516.131 563.191 1.079.322 516 

Sumber: Sumenep Dalam Angka 2014 

 

Di Kecamatan Sumenep menurut catatan Sumenep Dalam Angka 

tahun 2010 angka kepadatan penduduk kecamatan Sumenep menunjukkan 

2.540 jiwa per kilometer persegi. Sebagai ibukota kabupaten maka kecamatan 

Sumenep tidak dapat menghindari serbuan penduduk dari daerah-daerah 

lainnya. Karena itu tidak mengherankan jika angka kepadatan penduduknya 

masih menempati posisi paling padat diantara kecamatan lainnya. Sebagai 

ibukota kabupaten, maka gejala urban bias tidak dapat dihindari di Kabupaten 

Sumenep. Pembangunan  fisik dengan segala fasilitasnya tak terhindarkan 

lebih banyak bermunculan di kecamatan Sumenep. Di kalangan 

pemerintahpun, di bawah sadar akan terbawa arus memusatkan pembangunan 

di kecamatan Sumenep sebagai ibukota kabupaten dan pusat pemerintahan.39 

Bagi kalangan swasta di mana seluruh aktivitasnya lebih banyak yang 

berorientasi ekonomi, maka berbagai investasi yang ditanam memilih lokasi-

lokasi yang menguntungkan, paling tidak memiliki potensi agar aktivitas 

usaha yang ditekuni dapat berjalan lancar dan mencapai kesuksesan. Kalangan 
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pemodal akan mempertimbangkan lokasi-lokasi yang dinilai telah memiliki 

atau berpotensi untuk dilakukan pembangunan sarana dan prasarana memadai 

guna mendukung usahanya. Kecamatan Sumenep sebagai ibukota kabupaten 

tentu lebih memberikan peluang dan menawarkan sejumlah fasilitas sarana 

dan prasarana untuk mendukung kegiatan ekonomi para investor dan pelaku 

ekonomi. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan jika berbagai aktivitas yang 

dilakukan oleh para pemodal dan investor yang terpusat di ibukota kecamatan 

akan menjadi daya tarik tersendiri bagi penduduk untuk melakukan migrasi ke 

kecamatan Sumenep. 

Distribusi penyebaran penduduk yang tidak merata dan cenderung 

hanya memusat pada sentrum aktivitas ekonomi ternyata memberikan akibat 

pada pertumbuhan penduduk suatu wilayah. Di kecamatan Kalianget 

misalnya, jika pada satu dekade sebelumnya merupakan kecamatan terpadat di 

kabupaten Sumenep dengan jumlah penduduk sebanyak 1.381 jiwa 

perkilometer persegi. Tetapi  pada tahun 2010 menjadi kecamatan terpadat 

kedua setelah kecamatan Sumenep. Pada tahun 2010 angka kepadatan di 

kecamatan Kalianget menjadi 1.358 jiwa perkilometer persegi. Penurunan 

angka kepada penduduk disinyalir berkaitan dengan perkembangan wilayah 

sebagai akibat pembangunan di kedua kecamatan bersangkutan. Kecamatan 

Sumenep jauh lebih cepat perkembangannya dibanding dengan Kalianget. 

Berbagai fasilitas penduduk baik ekonomi, pusat perbelanjaan, sarana dan 

prasarana pendidikan, kesehatan, perkantoran dan lain-lain di kecamatan 

Sumenep terlihat lebih lengkap dibandingkan dengan fasilitas yang tersedia di 

kecamatan Kalianget. 



 

 49 

Kecamatan Pragaan adalah wilayah yang mengalami perkembangan 

penduduk cukup pesat. Dalam kurun waktu 5 tahun angka kepadatan di 

kecamatan Pragaan mengalami pertambahan cukup signifikan. Jika 5 tahun 

yang lalu angka kepadatan penduduknya sekitar 861 jiwa perkilometer persegi 

maka pada tahun 2010, angka kepadatannya meningkat menjadi 1.123 jiwa 

perkilometer persegi. 

Peningkatan kepadatan penduduk selama satu dekade di kecamatan 

Pragaan dapat dikaitkan dengan  lokasi wilayah ini yang berada di jalur jalan 

penghubung antar wilayah di kawasan Madura. Dibanding dengan kawasan 

bagian utara, jalur penghubung ke ibukota kabupaten Sumenep yang melewati 

kecamatan Pragaan nampak lebih ramai. Posisi jalur jalan yang ramai ini 

berdampak pada pembangunan baik perumahan penduduk maupun prasarana 

lain  yang senantiasa terus bermunculan. Oleh karenanya adalah sangat wajar 

jika saat ini kecamatan Pragaan mengalami peningkatan jumlah penduduk 

yang relatif cepat dibandingkan dengan kecamatan yang lainnya. 40 

B. Gambaran Umum Masalembu 

Kepulauan Masalembu adalah salah satu wilayah kecamatan di 

Kabupaten Sumenep yang terletak di sebelah utara pulau Madura. Secara 

ekologis-geografis, pulau Masalembu terletak pada posisi lintang 5 derajat 31 

menit LS (lintang selatan). Dengan posisi ini, secara goegrafis kedudukan 

pulau Masalembu mendekati posisi lini ekuatorial (garis katulistiwa) dengan 

ciri-ciri lingkungan yang spesifik, yaitu mempunyai daya tampung yang 

sangat tinggi terhadap struktur biodiversitas habitat, seperti terumbu karang, 

                                                 

40 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 – 

2015. hal 26 
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teluk, pesisir litoral, dan daerah umbalan (upwelling area) yang menjadi 

penopang sumber daya ikan dengan nilai ekonomis yang tinggi. Dalam profil 

pesisir dan pulau-pulau kecil yang diterbitkan Departemen Kelautan dan 

Perikanan disebutkan, bahwa secara administratif pulau Masalembu termasuk 

dalam wilayah Kabupaten Sumenep Propinsi Jawa Timur. Dengan posisi 

pulau di bagian utara wilayah Kabupaten Sumenep dikelilingi oleh perairan 

(laut bebas), berjarak sekitar 112 mil dari pelabuhan Kalianget (Sumenep 

daratan). Kondisi ini menyebabkan pulau Masalembu berbatasan langsung 

dengan perairan bebas.41 

Di bagian utara pulau Masalembu terdapat pulau Masakambing dan 

pulau Karammean. Pulau Masakambing berjarak sekitar 10 mil dari arah utara 

pulau Masalembu. Dengan luas wilayah sekitar 3,18 km2, Masalambu dihuni 

oleh satu desa dengan jumlah penduduk pada tahun 2000 mencapai 1.268 jiwa 

penduduk. Adapun pulau Karammean berjarak sekitar 29 mil dari arah utara 

pulau Masalembu, dengan luas wilayah sekitar 9,79 km2 dan dihuni oleh satu 

desa dengan jumlah penduduk mencapai 3.287 jiwa. 

Penduduk pulau Masalembu dengan jumlah penduduk sekitar 25.000 

merupakan campuran dari berbagai etnis, yaitu; suku Madura, Bugis, Mandar 

dan Jawa. Ketiga suku di atas merupakan suku asli pulau Masalembu, 

sedangkan etnis Jawa merupakan pendatang yang bertujuan untuk mencari 

nafkah, ikut suami/istri, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari berbagai instansi 

yang dipindah tugaskan ke pulau Masalembu. Sebagian besar suku Bugis 

mendiami daerah bagian barat, suku Mandar di bagian timur dan suku Madura 

                                                 

41 Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep. Kecamatan Masalembu Dalam Angka 2016. hal 2 
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menyebar ke berbagai daerah. Mereka memilih hidup berbaur dengan suku-

suku yang ada tanpa membentuk komunitas suku yang mendiami wilayah 

bagian tertentu 

Perekonomian di pulau Masalembu terdiri dari empat jenis mata 

pencaharian yaitu bertani, melaut, berdagang dan merantau ke Malaysia. 

Keempat jenis mata pencaharian masyarakat di atas sudah lebih dari cukup 

untuk digunakan sebagai biaya hidup di kepulauan.  

Komoditas usaha tani yang banyak diusahakan penduduk pulau 

Masalembu adalah bertani jagung, ubi kayu, kacang tanah, dan lain-lain. 

Usaha ternak yang menjadi andalan sebagian besar petani di pulau Masalembu 

adalah ternak sapi. Selain itu, ada sebagian petani yang mengusahakan ternak 

kambing, domba dan ayam. Sapi bagi petani Masalembu adalah tabungan 

yang mempunyai nilai penting, terutama untuk kebutuhan hajatan keluarga 

(perkawinan, khitanan dan sebagainya), biaya pengobatan serta kebutuhan 

yang sifatnya mendesak. 42 

C. Gambaran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sumenep 

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sebagai sebuah organisasi publik 

masih belum mempunyai norma, standar, prosedur dan mekanisme secara 

menyeluruh yang tertuang dalam suatu sistem yang terintegrasi dengan 

teknologi informasi. Petunjuk  manual yang berhubungan dengan sistem 

pelaksanaan pelayanan ketenagakerjaan, perselisihan hubungan industrial, 

maupun ketransmigrasian masih mengikuti petunjuk tenis yang dikeluarkan 

oleh Departemen Dalam Negeri maupun Menteri Tenaga Kerja Dan 

                                                 

42 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 – 

2015. hal 36 
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Transmigrasi. Berbagai peraturan perundangan yang mengatur tentang 

ketenagakerjaan di daerah seringkali mengalami perubahan yang cepat dan 

tidak secara cepat diikuti oleh petunjuk yang lebih teknis. Subtansi UU No. 13 

Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 2 Tahun 2004 tentang  

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan UU No. 17 Tahun 2004 

tentang Keuangan Negara belum menjamin semua program kerja terlaksana 

dengan baik dan efesien. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 17 Tahun 

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sumenep , 

maka Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Tenaga Kerja dan Transimgrasi Kabupaten Sumenep ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati; 

1. Visi dan Misi 

Berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang pemerintahan Daerah mengatur, bahwa setiap calon kepada 

daerah pada waktu proses pemilihan kepada daerah diwajibkan untuk 

menyampaikan visi, misi, dan programnya, baik secara lisan maupun 

tertulis kepada masyarakat. Pernyataan visi, misi, dan program dari calon 

kepala daerah terpilih merupakan dasar/acuan dalam penyusunan RPJMD 

maupun Renstra SKPD. 

Mengacu ketentuan tersebut di atas, penyusunan dokumen Renstra 

SKPD yang di dalamnya terdapat visi dan misi SKPD harus berkaitan erat 

serta mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Visi 

dan misi SKPD idialnya mampu menerjemahkan, mengoprasionalkan, dan 

mengimplementasikan visi, misi tujuan, strategi, kebijakan serta agenda 
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pembangunan yang telah diprogramkan, tanpa mengurangi keterkaitan 

dengan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) SKPD. Bertitik tolak pada 

subtansi tersebut, agr tetap konsisten mengacu serta memberikan 

kontribusi optimal pada visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Dinas 

Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sumenep , mengikrarkan visi, 

“Terwujudnya Sumber Daya Tenaga Kerja yang Mandiri, 

Profesional, Bermartabat dan Sejahtera”. Bermodal visi tersebut 

diharapkan permasalahan pembangunan khususnya ketenagakerjaan, 

perselisihan hubungan industrial maupun ketransmigrasian yang harus 

dihadapi dalam kurun tahun 2009-2014 mendatang dapat diminimalisir, 

dan goalnya kesejahteraan buruh meningkat dan hubungan buruh dengan 

pengusaha harmonis.43 

Dalam upaya mewujudkan visi Dinas Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi Kabupaten Sumenep mempunyai misi sebagai beikut : 

a. Mewujudkan sistem perencanaan tenaga kerja daerah yang matang, 

integrative dan strategis dengan membangun sektor lainnya. 

b. Mengupayakan seoptimal mungkin terbukanya lapangan kerja baru 

dan kesempatan berusaha 

c. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya tenaga kerja 

melalui pelatihan keterampilan produktifitas 

d. Mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja 

e. Mendekatkan peluang / kesempatan kerja dengan bursa kerja yang 

tersedia 

                                                 

43 http://disnakertranssumenep.com/read/visi-dan-misi 
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f. Mengoptimalkan program penempatan tenaga kerja melalui 

transmigrasi 

g. Melakukan jaring kerja fungsional dengan Instansi Kabupaten/Kota 

dan Provinsi 44 

2. Struktur Organisasi 

Gambar 3.1 

Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumenep , 2105  

                                                 

44 http://disnakertranssumenep.com/read/visi-dan-misi 
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3. Tugas Pokok dan Fungsi 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mempunyai tugas pokok dan 

fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 18 dan pasal 19 Peraturan Daerah 

Kabupaten Sumenep Nomor ....Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sumenep yaitu membantu Kepala Daerah 

dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretariat 

c. Bidang Pelatihan 

d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk 

e. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja 

f. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan 

g. Kelompok Jabatan Fungsional 

Penjabaran tugas dan fungsi masing masing adalah sebagai berikut45 

:KEPALA DINAS 

Kepala Dinas, mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan 

dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi.  

 

 

                                                 

45 http://disnakertranssumenep.com/read/tupoksi 
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a. SEKRETARIAT 

(1) Sekretariat, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian 

tugas Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi meliputi urusan 

umum dan keuangan, kepegawaian dan penyusunan program 

dan pelaporan.  

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Sekretariat mempunyai fungsi : 

a) Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan program, 

informasi data dan anggaran serta pertanggungjawaban 

keuangan; 

b) Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana; 

c) Pengelolaan adminsitrasi kepegawaian, keuangan dan 

perlengkapan; 

d) Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan 

kearsipan; 

e) Penyiapan data dan informasi, kepustakaan, hubungan 

masyarakat dan inventarisasi; 

f) Pengkoordinasian semua rencana kegiatan untuk ditetapkan 

sebagai rumusan program; 

g) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; 

h) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

Kepala Dinas. 
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b. BIDANG PELATIHAN 

(1) Bidang Pelatihan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang meliputi 

kerjasama uji ketrampilan dan sertifikasi, pelatihan 

ketenagakerjaan serta bina lembaga pelatihan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Bidang Pelatihan  mempunyai fungsi : 

a) Pengidentifikasian kebutuhan latihan kerja; 

b) Pelaksanaan pelatihan tenaga kerja; 

c) Pelaksanaan pembinaan pemagangan dalam negeri dan luar 

negeri; 

d) Pelaksanaan pembinaan produktivitas tenaga kerja; 

e) Pemberian rekomendasi penerbitan ijin lembaga latihan 

kerja swasta dan lembaga latihan kerja perusahaan; 

f) Pelaksanaan pembinaan lembaga program pelatihan kerja 

swasta dan perusahaan; 

g) Pelaksanaan uji ketrampilan kerja dan sertifikasi sesuai 

dengan standar kompetensi kerja; 

h) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; 

i) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

Kepala Dinas. 
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c. BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN 

MOBILITAS PENDUDUK 

(1) Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, 

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi meliputi pengantar kerja, perluasan 

kesempatan kerja dan mobilitas penduduk.  

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), sUB Bidang  Penempatan Kerja dan Mobilitas Penduduk 

mempunyai fungsi : 

a) Pelaksanaan penyuluhan tenaga kerja dan bimbingan 

jabatan; 

b) Pelaksanaan antar kerja antar negara, antar daerah dan antar 

lokal; 

c) Pelaksanaan pembinaan bursa kerja; 

d) Pelaksanaan perluasan dan penciptaan kesempatan kerja; 

e) Penyusunan program dan kegiatan di bidang transmigrasi 

dan mobilitas penduduk; 

f) Pelaksanaan pendaftaran dan seleksi calon transmigran; 

g) Pengurusan transito dan pengangkutan bagi calon 

transmigran; 

h)   Pelaksanaan mobilitas penduduk; 
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i) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; 

j) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

Kepala Dinas. 

d. BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN SYARAT KERJA 

(1) Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, mempunyai 

tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi meliputi persyaratan kerja dan pengupahan, 

kelembagaan hubungan industrial dan penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Sub Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja 

mempunyai fungsi : 

a) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan hubungan 

industrial maupun sarana prasarananya; 

b) Pelaksanaan pembinaan terhadap syarat-syarat kerja, 

pengupahan dan kesejahteraan pekerja; 

c) Pelaksanaan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan; 

d) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; 

e) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

Kepala Dinas. 
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e. BIDANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 

(1) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi meliputi pengawasan norma ketenagakerjaan, 

pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja dan pengawasan 

jaminan sosial tenaga kerja. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Sub Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai 

fungsi: 

a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keselamatan dan 

kesehatan kerja; 

b) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan norma kerja; 

c) Pelaksanaan pengawasan santunan jaminan sosial tenaga 

kerja; 

d) Pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran normatif 

ketenagakerjaan; 

e) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; 

f) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

Kepala Dinas. 
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f. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan  

sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  sesuai dengan 

keahlian dan kebutuhan. 

 


