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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia berada di posisi 94o40’BT–141o BT dan 6oLU–11oLS, terletak di 

antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia; dan antara Benua Asia dan Benua 

Australia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki sekitar 

14.572 pulau, dan garis pantai sepanjang 95.181 km, yang disatukan oleh laut seluas 

5,8 juta km2, dengan wilayah daratan seluas 1.860.359,67 km2. Indonesia memiliki 

potensi sumberdaya perikanan yang sangat besar baik dari segi kuantitas maupun 

keanekaragamannya. Potensi lestari (maximum sustainable yield / MSY) 

sumberdaya perikanan tangkap diperkirakan sebesar 6,4 juta ton per tahun. 

Sedangkan potensi yang dapat dimanfaatkan (allowable catch) sebesar 80% dari 

MSY yaitu 5,12 juta ton per tahun (Adisanjaya, 2009). 

Potensi sumber daya kelautan yang besar yakni 75% wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah laut dan selama ini telah memberikan 

sumbangan yang sangat berarti bagi keberhasilan pembangunan nasional antara lain 

berupa penyediaan bahan kebutuhan dasar, peningkatan pendapatan masyarakat, 

kesempatan kerja, perolehan divisa dan pembangunan daerah. Potensi wilayah laut 

yang sangat luas dan sumberdaya alam serta sumberdaya manusia yang dimiliki 

Indonesia. Kelautan sesungguhnya memiliki keunggulan komperatif, keunggulan 

kooperatif dan keunggulan kompetitif untuk  menjadi sektor unggulan dalam kiprah 

pembangunan nasional dimasa depan (Kusumastanto ,2003). 

 Memasuki abad ke-21, pembangunan pesisir dan kelautan Indonesia 

dihadapkan pada beberapa realitas dan kecenderungan kedepan. Beberapa realitas 

dan kecenderungan kedepan tersebut adalah daya dukung sumber daya di darat dari 

waktu kewaktu semakin berkurang, sementara jumlah penduduk serta pendapatan 

masyarakat semakin meningkat. Oleh karena itu, permintaan barang dan jasa 

dimasa mendatang akan terus meningkat yang semakin tidak dapat dipenuhi lagi 

dari hasil-hasil pendayagunaan sumberdaya daratan. Sebagai konsekuensinya, 



2 
 

tuntutan untuk memanfaat sumberdaya air tawar dimasa mendatang akan 

meningkat. 

 

 Potensi terbesar Bontang adalah wilayah pesisir dan laut yang kaya akan 

sumber daya laut. Bontang memiliki wilayah laut yang luas, yakni 70,29 persen. 

Ikan laut, rumput laut, padang lamun, hutang magrove, teripang, dan biota laut 

lainnya banyak terdapat di pesisir dan laut Bontang itu sendiri. Keanekaragaman 

itu secara langsung memberi mannfaat ekonomi bagi masyarakatnya, yakni sebagai 

penyedia bahan pangan, serta penyerapan tenaga kerja serta menunjang sektor 

pariwisata. Selama ini pemanfaatan sumberdaya alam di pesisir dan laut masih 

bersifat eksploitatif dan belum mengarah keusaha-usaha budidaya laut. 

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul : Strategi Pengembangan Perikanan 

Budidaya Air Laut di Kota Bontang Kalimantan Timur. 

1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Apa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam perikanan budidaya 

air laut yang ada di Kota Bontang Kalimantan Timur ? 

2. Bagaimana strategi dalam pengembangan perikanan budidaya air laut yang 

ada di Kota Bontang Kalimantan Timur ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini dibuat yaitu : 

1. Untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam 

perikanan budidaya air laut di Kota Bontang Kalimantan Timur. 

2. Untuk mengetahui strategi pengembangan perikanan budidaya air laut di 

Kota Bontang Kalimantan Timur. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat penelitian yang dapat diharapkan dan diperoleh dari hasil 

penelitian ini yaitu : 
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1. Bagi penulis adalah penambahan wawasan dan pengetahuan tentang strategi

pengembangan perikanan budidaya air laut di Kota Bontang Kalimantan

Timur dan sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan berpikir secara

ilmiah, sistematis, dan metodologis dalam menyusun berbagai kajian

literatur untuk menjadikan suatu wacana baru kedepan.

2. Bagi pemerintah atau pihak lainnya yaitu sebagai informasi, arahan dan

dukungan yang baik, sehingga akan mendapatkan gambaran yang secara

global dari pemerintah dan pihak lainnya  dalam pengembangan perikanan

budidaya air laut di Kota Bontang.
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