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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan hal yang sangat penting dan harus dilakukan 

oleh setiap daerah dengan tujuan untuk menjadikan kehidupan masyarakat yang 

lebih makmur dan sejahtera. Sejahtera merupakan kondisi tidak miskin dan menjadi 

keinginan setiap orang, sedangkan kemakmuran merupakan bagian yang 

memungkinkan bagi orang-orang bermasyarakat dengan baik, tenang dan tidak 

menimbulkan kecemburuan sosial. Untuk mencapai hal tersebut, keberhasilan 

pembangunan sering diidentikan dengan tingkat pertumbuhan ekonominya. Karena 

semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, semakin tinggi pula 

tingkat kesejahteraannya. 

Sebagai upaya dalam mengatasi ketimpangan daerah, pada tahun 2001 

pemerintah Indonesia memberlakukan sebuah kebijakan yaitu kebijakan otonomi 

daerah. Dengan alasan, bahwa kebijakan pembangunan yang ditetapkan pemerintah 

pusat tidak semunya bisa diterapkan di seluruh daerah, daerah yang memiliki daya 

dukung dan sesuai dengan kriteria kebijakan nasional akan dengan mudah 

menyerap peluang pembangunan, sedangkan daerah yang tidak sesuai kriteria 

kebijakan nasional akan mengalami perlambatan dalam pembangunan, sehingga 

dengan adanya otonomi daerah, diharapkan optimalisasi pembangunan akan terjadi 

dan kebijkan pembangunan akan disesuaikan dengan potensi serta permasalahan 

daerah. 

Adanya otonomi daerah sebagai sistem kerja pemerintah Indonesia, 

diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam percepatan pertumbuhan 

ekonomi daerah (daerah di sini terutama kabupaten dan kota), pengurangan 
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kemiskinan, penyediaan lapangan pekerjaan serta peningkatan kesetaraan 

kemakmuran maupun kesejahteraan masyarakat di daerah bersangkutan. Selain itu, 

ada beberapa keuntungan kebijakan otonomi daerah menurut (Suparmoko, 

2002:19), pertama adalah sistem pemerintahan dengan otonomi daerah akan lebih 

mampu menyediakan jasa pelayanan publik yang bervariasi sesuai dengan 

keinginan masing-masing masyarakat, kedua adalah Pemerintah Daerah (Pemda) 

akan lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakatnya sendiri, ketiga adalah 

dengan adanya otonomi daerah akan lebih banyak eksperimen dan inovasi dalam 

bidang administrasi dan ekonomi yang akan dilakukan. 

Pemerintah Derah sepenuhnya memiliki kewenangan untuk menentukan 

arah pembangunan daerahnya. Dalam berbagai implementasi kebijakan Otonomi 

Derah yang sepenuhnya diberikan kepada Pemerintah Daerah ini, seringkali juga 

menimbulkan dampak-dampak yang berakibat kepada semakin tidak maksimalnya 

proses pelayanan publik yang menjadi tugas pemerintah. Kabupaten Sumenep 

merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki topografi wilayah 

daratan dan kepulauan. 

Wilayah kepulauan merupakan wilayah yang luas lautannya lebih besar 

dari wilayah daratannya, dari segi demografis biasanya masyarakat kepulauan 

bersifat sangat sedikit dan penyebaran penduduknya tidak merata. Sosial budaya 

yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat kepulauan berbeda-beda 

sesuai dengan tempat yang ditinggalinya, hal ini sangat wajar apabila berdampak 

terhadap kuatnya rasa keterikatan masyarakat kepulauan dengan pemukimannya. 

Sebagai wilayah kepulauan dengan kondisi geografisnya yang sangat sulit untuk 

dijangkau, memang tidak mudah untuk melakukan pembangunan di wilayah 
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kepulauan, sehingga hal tersebut berdampak terhadap minimnya fasilitas umum 

yang ada di wilayah kepulauan. Masalah seperti ini akan semakin memburuk 

apabila pemerintah daerah kepulauan tidak segera mengatasinya karena yang akan 

merasakan dampaknya adalah masayarakat kepulauan itu sendiri, dan ini bisa   

menyebabkan terjadinya masalah sosial antara masyarakat kepulauan. 

Masyarakat kepulauan adalah masyarakat yang hidup di wilayah 

kepulauan dan menjadi pendukung identitas kepulauan, eksistensi kepulauan dan 

kebudayaan kepulauan (laut-darat). Setiap komunitas masyarakat kepulauan selalau 

memiliki modus eksistensi dan modus perilaku yang unik dan spesifik karena 

masyarakat kepulauan itu juga adalah masyarakat manusia yang berakal budi dan 

berbudaya (Amelia dkk, 2016:15). Masyarakat kepulauan mempunyai dua 

kehidupan yaitu kehidupan di laut dan di pulau. Kehidupan di laut inilah yang 

membentuk sifat dan karakter masyarakat kepulauan menjadi pribadi yang sangat 

bersemangat dalam melakukan pekerjaannya. Kehidupan sehari-hari masyarakat 

kepulauan hanya terlibat dengan keluarganya saja, begitu pula dengan hubungan-

hubungan yang dimilikinya hanya bersifat kekerabatan dan lintas kepulauan saja. 

Kehidupan masyarakat kepulauan jauh dari akses pasar, modal, lembaga 

ekonomi serta menanggung biaya jasa dan ekonomi yang mahal, jasa yang murah, 

begitu pula dengan produk lokalnya. Masyarakat kepulauan hidup dengan 

sumberdaya yang serba terbatas. Salah satu contohnya adalah masyarakat di 

kepulauan Maluku. Wilayah kabupaten dengan sebaran pulau yang luas dan jauh 

dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (wilayah perkotaan), memiliki Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) yang sangat rendah dan menunjukkan rendahnya 

tingkat kesejahteraan (Amelia dkk, 2016:3). Selain IPM yang sangat rendah, 
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pendidikan yang rendah dan kesehatan yang kurang terperhatikan juga masih 

menjadi masalah yang serius di kepulauan Maluku. Beberapa masalah yang terjadi 

pada masyarakat Maluku sebagai daerah kepulauan yaitu kurangnya sarana 

produksi, terbatasnya akses pasar, kurangnya sentuhan teknologi dan rendahnya 

modal untuk usaha. Sebagai masyarakat kepulauan, kebanyakan penduduk Maluku 

masih terisolasi dan menjalani pola hidup subsistem. 

Sama halnya dengan kesenjangan pembangunan yang terjadi di kepulauan 

Sumenep. Kebijakan pembangunan di kepulauan Sumenep cenderung lebih 

memprioritaskan Sumenep daratan daripada wilayah kepulauan. Hal itulah yang 

menyebabkan pembangunan di Pulau Kangean menjadi tidak merata. Padahal jika 

dilihat secara kasat mata saja, wilayah kepulauanlah yang sesungguhnya lebih 

membutuhkan sentuhan kebijakan pembangunan Pemda Sumenep. Fasilitas publik 

yang tersedia di Pulau Kangean sungguh memprihatinkan, hampir tidak ada fasilitas 

publik yang dapat dinikmati. Salah satu contohnya, di Pulau Kangean hanya 

tersedia satu Puskesmas, sehingga warga yang ingin mendapatkan pengobatan lebih 

lengkap harus ke Sumenep terlebih dahulu dengan jarak tempuh yang sangat jauh, 

dan harus menggunakan kapal laut selama sembilan jam. Kebutuhan utama 

masyarakat Pulau Kangean adalah infrastruktur yang layak sebagai alat mobilisasi 

mereka, seperti kapal laut, jalan, listrik dan sarana pendidikan, serta Rumah Sakit. 

Pada APBD Kabupaten Sumenep tahun 2014, perbandingan persentase 

anggaran pembangunan infrastruktur di daratan dan kepulauan cukup timpang. 

Daratan mendapatkan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur sebesar 

79%, sedangkan daerah kepulauan hanya sebesar 21%. Di RAPBD Kabupaten 

Sumenep tahun 2015, anggaran untuk pembangunan infrastruktur di kepulauan 
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hanya 26% berbanding 74% untuk daratan (Kompasiana.com). Rendahnya alokasi 

anggaran pembangunan infrastruktur di kepulauan berdampak pada lambatnya 

pembangunan infrastruktur baik sarana maupun prasana. Di kepulauan masih 

banyak ditemukan jalan yang rusak bahkan banyak jalan yang belum diaspal 

(Kangean.net). 

Sebagian besar pekerjaan masyarakat di Pulau Kangean adalah nelayan, 

tapi profesi ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari–hari. Pada 

tahun 2015, sekitar 371.422 jiwa di daerah kepulauan masih berada di garis 

kemiskinan (Sumenepkab.bps.go.id). Masalah pendidikan juga perlu mendapat 

perhatian Pemerintah Kabupaten. Di kepulauan hanya terdapat 281 sekolah negeri 

dan swasta dari tingkat taman kanak-kanak sampai tingkat SMA 

(Sumenepkab.bps.go.id). Jumlah yang sangat sedikit jika dibandingkan dengan 

jumlah penduduk usia 7–18 tahun di kepulauan yang sebanyak 48.081 jiwa 

(Sumenepkab.bps.go.id). Di wilayah kepulauan Sumenep, anak-anak kepulauan 

memiliki minat yang minim untuk pendidikan. Mereka lebih memilih bekerja 

dibanding menimba ilmu dibangku sekolah. Ditambah masalah guru yang sering 

membolos ketika mengajar, hal ini memperparah masalah pendidikan yang harus 

segera diatasi pemerintah. 

Pendidikan yang rendah dan minimnya lapangan kerja di kepulauan 

membuat masyarakat hanya menggantungkan pekerjaan sebagai nelayan. Karena 

hanya menggantungkan pekerjaan pada satu profesi, tingkat pengangguran di 

wilayah kepulauan cukup tinggi. Tercatat 21.354 jiwa tidak memiliki pekerjaan 

atau 36% dari seluruh pengangguran di Kabupaten Sumenep 

(Sumenepkab.bps.go.id). Ini sungguh bertolak belakang dengan kontribusi 
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kepulauan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2015. Daerah kepulauan 

meyumbangkan sebesar 7,2% dari sektor MIGAS dan 5,4% dari sektor perikanan. 

Dari sektor MIGAS saja pemkab Sumenep bisa meraup pendapatan yang 

nominalnya miliaran bahkan triliunan rupiah. Dari sektor perikanan daerah 

kepulauan bisa menghasilkan 39.394,80 ton ikan (Kompasiana.com). 

Menurut hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, pelabuhan dan kapal 

laut untuk menyokong kegiatan utama masyarakat pulau Kangean masih minim dan 

kurang memadai, di pulau Kangean hanya ada satu pelabuhan, jaringan listrik dan 

air bersih pun masih sangat minim. Hingga saat ini masyarakat di pulau Kangean 

tidak bisa menikmati listrik selama 24 jam, sebanyak 2.699 rumah masih 

menggunakan minyak tanah (Sumenepkab.bps.go.id). Terhambatnya 

pembangunan infrastruktur juga berdampak pada sisi perekonomian dan tingkat 

kesejahteraan masyarakat pulau Kangean khususnya Kecamatan Arjasa. Minimnya 

infrastruktur pembangunan di Kecamatan Arjasa Pulau Kangean memaksa 

masyarakatnya untuk menggantungkan perekonomiannya pada lautan. 

Kesenjangan pembangunan yang terjadi di Kecamatan Arjasa Pulau 

Kangean berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya. Masyarakat Kecamatan 

Arjasa Pulau Kangean sebagai pihak yang merasa selalu dianak tirikan dalam 

orientasi kebijakan pembangunan Pemda Sumenep, kurang bisa merasakan 

kesejahteraan dalam kehidupan sehari-harinya, seperti halnya jalan raya yang 

kurang layak untuk digunakan sehari-hari karena kondisi jalan yang berlubang dan 

berbatu membuat masyarakat Kecamatan Arjasa Pulau Kangean merasa tidak 

nyaman. Selain kondisi jalan, listrik sebagai penerangan di Kecamatan Arjasa Pulau 

Kangean juga kurang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat karena listrik menyala 
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hanya pada malam hari dari pukul 17.00 hingga pukul 05.00 WIB. Selain itu masih 

banyak lagi pembangunan infrastruktur di Kecamatan Arjasa Pulau Kangean yang 

kurang bisa dinikmati oleh masyarakatnya. 

Hal tersebut menyebabkan terjadinya perselisihan antara masyarakat 

Kecamatan Arjasa Pulau Kangean dengan Pemerintah Kabupaten Sumenep. 

Masyarakat Kecamatan Arjas Pulau Kangean yang selama ini merasa dipandang 

sebelah mata dan dianak tirikan melakukan tindakan untuk memprotes dan 

menyuarakan ketidak adilan yang dirasakannya. Mereka membangun wacana untuk 

melakukan pemekaran daerah dari kepulauan Kangean menjadi Kabupaten 

Kepulauan Sumenep. Masyarakat Kecamatan Arjasa Pulau Kangean berusaha 

memobilisasi sumber daya alam dan manusianya untuk dapat lepas dari 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumenep. 

Dengan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mendalami dampak 

dari kesenjangan pembangunan yang terjadi di Kecamatan Arjasa Pulau Kangean, 

karena yang terjadi saat ini adalah masyarakat Kecamatan Arjasa Pulau Kangean 

merasakan kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah Sumenep serta hubungan 

sosial yang kurang baik antara masyarakat Kecamatan Arjasa Pulau Kangean 

dengan Pemerintah Daerah Sumenep. Oleh karena itu peneliti mengambil 

penelitian ini dengan judul “DAMPAK KESENJANGAN PEMBANGUNAN 

INFRASTRUKTUR TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 

KECAMATAN ARJASA PULAU KANGEAN”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah 

diatas, maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini adalah: 
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1. Bagaimana potret kesenjangan pembangunan infrastruktur di Kecamatan 

Arjasa Pulau Kangean? 

2. Apa penyebab kesenjangan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Arjasa 

Pulau Kangean? 

3. Bagaimana dampak kesenjangan pembangunan infrastruktur terhadap 

kesejahteraan masyarakat Kecamatan Arjasa Pulauan Kangean? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada perumusan masalah, tujuan untuk penelitian yang ingin 

dicapai yaitu: 

1. Untuk mengetahui potret kesenjangan pembangunan infrastruktur di 

Kecamatan Arjasa Pulau Kangean. 

2. Untuk mengetahui faktor penyebab kesenjangan pembangunan infrastruktur 

di Kecamatan Arjasa Pulau Kangean  

3. Untuk mengetahui dampak kesenjangan pembangunan infrstruktur terhadap 

kesejahteraan masyarakat Kecamatan Arjasa Pulau Kangean. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat ilmu yaitu untuk menambah pengetahuan khususnya mengenai 

dampak kesenjangan pembangunan yang bisa mengakibatkan kesengsaraan 

bagi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi 

rujukan bagi kebijakan-kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan 
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selanjutnya, sehingga kebijakan pembangunan tersebut nantinya benar-benar 

bisa mensejahterakan masyarakat baik secara sosial maupun ekonomi. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Sumenep dalam 

melaksanakan kebijakan dan pemerataan pembangunan didaerah kepulauan 

yang saat ini sedang tertinggal. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat 

dijadikan sebagai evaluasi terhadap kinerja dan tanggung jawab pemerintah 

daerah Sumenep. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Agar mempermudah dalam penulisan laporan skripsi ini dan supaya lebih 

terarah dalam isi pembahasannya serta demi untuk berjalan baiknya penulisan yang 

akan dilakukan oleh peneliti, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. 

Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi 

ini, diantaranya: 

1. Kondisi pembangunan di Kecamatan Arjasa Pulau Kangean 

2. Kesenjangan pembangunan infrastruktur yang terjadi di Kecamatan Arjasa 

Pulau Kangean 

3. Faktor penyebab kesenjangan pembangunan yang terjadi di Kecamatan 

Arjasa Pulau Kangean 

4. Dampak kesenjangan pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat di 

Kecamatan Arjasa Pulau Kangean. 

 

 




