
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

         Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 

tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan 

nepotisme serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), bahwa setiap instansi pemerintah sebagai 

unsur penyelenggara Negara, wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

tugas, fungsi dan kebijakan serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya 

yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang 

ditetapkan. 

         Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban 

suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan 

yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. 

         Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dalam rangka 

mewujudkan empat pilar pembangunan, yaitu pro-poor (pengentasan 

kemiskinan), pro-job (penyerapan tenaga kerja), pro-growth (pertumbuhan) 

dan pro-environment (pemulihan dan pelestarian lingkungan). Arah kebijakan 

KKP meliputi: peningkatan produktifitas usaha kelautan dan perikanan, 

pengembangan dan pengawasan sistem jaminan mutu dan traceability 

(penelusuran) produk hasil perikanan dan jaminan ketersediaan bahan baku 
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industri, konservasi dan rehabilitasi sumber daya kelautan dan perikanan serta 

pengolahan pulau-pulau kecil, pengawasan manfaat sumber daya kelautan dan 

perikanan, pengembangan sumber daya manusia dan iptek kelautan dan 

perikanan, peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat perikanan, serta 

percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi sektor kelautan dan 

perikanan. 

         Dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan, KKP sebagai 

unit kerja pemerintah semakin dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan 

sistem manajemen pemerintah yang menuntut azas akuntabilitas, dimana 

setiap penyelenggara Negara yang dijalankan di masing-masing daerah 

provinsi harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja atau hasil-hasil dari 

seluruh program dan kegiatan kepada masyarakat atas penggunaan dana dan 

kewenangan yang diberikan. 

         Potensi perikanan dan kelautan merupakan potensi ekonomi yang harus 

dikelola secara bertanggung jawab dan berkesinambungan, sehingga strategi 

yang diterapkan adalah pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan agar 

tetap terjaga kelestariannya, dan berorientasi pada kesejahteraan nelayan dan 

pembudidaya ikan. 

         Berdasarkan letak geografis Indonesia berada di dua benua dan berada di 

dua samudra, mempunyai pengaruh yang besar terhadap keadaan alam 

maupun kehidupan penduduk yaitu pengaruh letak geografis Indonesia 

terhadap keadaan alam karena Indonesia merupakan Negara kepulauan yang 

merupakan pertemuan dua samudra besar (Samudra pasifik dan hindia) dan 
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diapit daratan luas (Benua Asia dan Australia), hal itu menyebabkan pengaruh 

terhadap kondisi alam. Selain itu dilihat dari letak astronominya Indonesia 

berada di antara 6° LU – 11° LS dan antara 95° BT - 141° BB. Hal ini 

menjadikan Indonesia mengalami iklim tropis dan dilanda tiga musim waktu 

yang berbeda. 

         Provinsi Jawa Timur (Pusat Data Lingkungan Provinsi JATIM) terletak 

pada 111˚0’ hingga 114˚4’ Bujur Timur, dan 7˚12’ hingga 8˚48’ Lintang 

Selatan. Luas wilayah Provinsi Jawa Timur mencapai 46.428 km², terbagi ke 

dalam empat badan koordinasi wilayah (Bakorwil), 29 kabupaten, sembilan 

kota, dan 658 kecamatan dengan 8.457 desa/kelurahan (2.400 kelurahan dan 

6.097 desa). 

         Wilayah Jawa Timur terbagi dalam dua bagian besar, yaitu Jawa Timur 

daratan hampir mencakup 90% dari seluruh luas wilayah Provinsi Jawa Timur, 

dan wilayah Kepulauan Madura yang sekitar 10% dari luas wilayah Jawa 

Timur. Di sebelah utara, Provinsi Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa. 

Di sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali. Di sebelah selatan berbatasan 

dengan perairan terbuka, Samudera Indonesia, sedangkan di sebelah barat 

berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. 

         Wilayah Provinsi Jawa Timur dapat dikelompokkan dalam tiga zona: 

zona selatan-barat (plato), merupakan pegunungan yang memiliki potensi 

tambang cukup besar; zona tengah (gunung berapi), merupakan daerah relatif 

subur terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi (dari Ngawi, Blitar, 

Malang, hingga Bondowoso); dan zona utara dan Madura (lipatan), 
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merupakan daerah relatif kurang subur (pantai, dataran rendah dan 

pegunungan). Di bagian utara (dari Bojonegoro, Tuban, Gresik, hingga Pulau 

Madura) ini terdapat Pegunungan Kapur Utara dan Pegunungan Kendeng yang 

relatif tandus. Dengan posisi letak geografis yang cukup luas ini, dapat 

menguntungkan bagi daerah itu sendiri yang memiliki potensi berlimpah 

khususnya dalam bidang perikanan tangkap wilayah Jawa timur. Berikut data 

nilai ekspor perikanan tangkap Jawa timur . 

         Provinsi Jawa Timur tergolong salah satu Provinsi di Indonesia yang 

ikut serta menyumbang nilai ekspor perikanan terbesar untuk Indonesia, akan 

tetapi belum tentu kondisi ekspor perikanan Tangkap Laut Provinsi Jawa 

Timur termasuk berdaya saing kuat. Dikarenakan ada faktor lain yang 

dijadikan pembanding ataupun tolak ukur dari daya saing daerah itu sendiri, 

misalkan nilai ekspor produk lainnya yang tergolong nilai ekspor nonmigas 

yang kemungkinan besar memiliki tingakat daya saing yang kuat di daerah itu 

sendiri. Sehingga perlu adanya pembuktian melalui pembanding atau tolak 

ukur tersebut.  

         Total nilai ekspor perikanan tangkap laut Provinsi Jawa Timur dapat 

dibandingkan dengan total nilai ekspor perikanan tangkap laut 27 Provinsi lain 

yang ada di Indonesia dengan masing-masing potensi sumber daya alam 

lautnya yang berbeda-beda untuk setiap Provinsinya dengan melihat tabel 

berikut : 
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Tabel 1.3 

Nilai Ekspor Perikanan Tangkap Menurut Provinsi (US$) Tahun 2009-

2013 

Provinsi 
Nilai total ekspor perikanan tangkap (US$) 

2009 2010 2011 2012 2013 

Aceh 139,183 216,880 167,885 115,613 223,964 

Sumatera Utara 220,651,771 228,185,608 265,104,831 281,918,373 307,355,977 

Sumatera Barat 205,716 394,575 1,320,445 535,409 211,290 

Riau 4,372,023 4,261,111 3,274,928 3,790,149 6,063,010 

Sumatera Selatan 17,361,987 16,903,310 10,384,942 10,264,026 15,682,610 

Lampung 230,653,343 210,597,738 306,149,380 250,745,451 298,845,246 

Kep Bangka 

Belitung 
9,356,524 8,696,865 9,039,957 8,524,497 12,062,084 

Kep Riau 23,803,978 29,313,264 28,496,597 27,104,986 33,860,851 

DKI Jakarta 522,156,826 642,842,939 849,048,435 1,035,651,654 1,147,788,658 

Jawa Barat 124,925 270,458 307,769 419,626 502,516 

Jawa Tengah  81,592,911 95,806,428 123,652,531 132,584,045 117,609,771 

DI Yogyakarta 66,095 7,314 26,702 38,274 318,293 

Jawa Timur 967,243,620 1,090,979,541 1,307,350,762 1,364,269,459 1,474,754,378 

Bali 76,965,799 107,419,404 94,255,364 101,029,759 104,729,342 

NTB 328,523 265,137 307,406 223,308 248,114 

NTT 71,871 82,481 67,636 1,199,276 1,491,141 

Kalimantan Barat 6,105,256 4,762,498 9,561,973 9,521,868 7,088,323 

Kalimantan Tengah 101,619 332,837 5,545 4,410 6,645 

Kalimantan Selatan 1,625,867 1,192,863 918,163 2,591,171 2,102,321 

Kalimantan Timur 53,826,104 61,040,211 49,837,780 79,785,195 103,784,035 

Sulawesi Utara  81,409,769 53,515,044 113,471,289 163,333,489 140,275,288 

Sulawesi Tengah 8,781,101 3,799,373 4,382,113 45,000 46,000 

Sulawesi Selatan 109,261,762 152,849,681 187,626,345 204,382,252 210,580,612 

Sulawesi Tenggara 578,756 700,300 518,340 3,983,169 7,260,185 

Maluku 46,391,414 73,000,757 89,176,969 105,700,642 124,756,420 

Maluku Utara 651,578 309,579 270,280 41,000 155,640 

Papua Barat 223,236 40,192,031 46,592,094 49,654,871 40,914,654 

Papua 464,707 35,381,175 19,774,984 16,200,877 21,953,394 

Indonesia 2,466,202,000 2,863,831,000 3,521,091,000 3,853,658,000 4,181,857,000 

Somber: KKP dalam angka 2014 

         Tabel 1.3 Jawa Timur menduduki peringkat tertinggi dalam bidang 

ekspor perikanan tangkap dibandingkan dengan hasil ekspor perikanan 

tangkap laut di 28 provinsi lain di Indonesia. Adapun provinsi lain yang tidak 
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dicantumkan dalam penelitian ini yaitu Provinsi Banten, Bengkulu, Gorontalo, 

Jambi, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Utara yang dikarenakan tidak 

memiliki data yang akurat serta potensi dalam hal ekspor perikanan tangkap 

laut. Dan provinsi dengan ekspor perikanan tangkap laut terendah ialah 

Kalimantan Tengah dengan total nilai ekspor sebesar 6.645 US$ di tahun 

2013. Nilai ekspor perikanan tangkap Jawa Timur mencapai hingga 

1.474.754.378 US$ di tahun 2013. Hal ini dapat menjadikan Provinsi Jawa 

Timur sebagai pengekspor perikanan tangkap yang berdaya saing kuat di pasar 

Internasional. 

         Salah satu kegiatan yang berperan penting dalam perekonomian suatu 

Negara adalah kegiatan perdagangan Internasional. Sehingga perdagangan 

Internasional harus terus diupayakan untuk dapat meraih peluang dan 

kesempatan yang ada. Perdagangan intenasional ialah kegiatan untuk 

memperdagangkan berbagai ouput berupa barang dan jasa yang dihasilkan 

oleh suatu Negara untuk dapat dijual ke luar negeri serta mendatangkan 

barang dan jasa dari luar negeri untuk kemudian didatangkan ke Negara 

tersebut dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kegiatan 

untuk menjual barang ke luar negeri dinamakan kegiatan ekspor, sedangkan 

kegiatan untuk mendatangkan barang ke dalam negeri dinamakan kegiatan 

impor. Apabila ekspor lebih besar dari pada impor akan menyebabkan surplus 

pada neraca perdagangan, sebaliknya apabila ekspor lebih kecil dari pada 

impor maka akan mengalami devisit pada neraca perdaganga internasional 

(Wilhelmina 2013). Oleh sebab itu, untuk menghadapi perekonomian di era 
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perdagangan bebas Indonesia harus memperhatikan komoditi unggulannya di 

masing-masing daerah yang akan di ekspor sehinggga dapat bersaing di pasar 

Internasional. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang ada sebagai 

berikut: Bagaimana Kondisi daya saing ekspor hasil perikanan tangkap 

laut Provinsi Di Indonesia? 

2. Daerah Provinsi mana saja yang memiliki potesi daya saing kuat dalam 

ekspor perikanan tangkap laut Provinsi di Indonesia? 

 

C. Batasan Masalah 

         Penelitian ini membahas daya saing ekspor yang diteliti mencakup sub-

sektor nilai ekspor perikanan tangkap laut 28 Provinsi Di Indonesia periode 

2009-2013 dan tidak meliputi Provinsi Banten, Bengkulu, Gorontalo, Jambi, 

Sulawesi Barat, dan Kalimantan Utara. 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis daya saing ekspor hasil perikanan 

tangkap laut Provinsi Di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui daerah provinsi mana saja yang memiliki potensi daya 

saing kuat dalam ekspor perikanan tangkap laut Provinsi di Indonesia. 
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E. Manfaat Penelitian  

         Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti, pengusaha dan masyarakat umum dapat memberikan 

informasi volume produksi serta daya saing ekspor yang baik dan dapat 

menciptakan peluang usaha ekspor khususnya di sektor perikanan 

sehingga dapat meningkatkan volume ekspor.  

2. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia, hasil penelitian ini dapat 

dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan strategi yang 

berkaitan dengan perencanaan pengembangan sub-sektor perikanan. 

 


