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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak  potensi  sumber  

daya alam. Salah satu sumber daya alamnya yang melimpah adalah sektor 

kelautan dan perikanan. Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi 

kelautan dan perikanan yang cukup besar adalah Provinsi Riau dengan luas 

perairan sebesar 417,594 km, yang mana meliputi Selat Malaka, dengan panjang 

garis pantai 2,367,6 km. Panjangnya garis pantai yang memiliki potensi sumber 

daya kelautan dan perikanan terbesar dan salah satunya yaitu Kabupaten 

Bengkalis. Potensi sebesar ini harus bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan 

melaksanakan program-program pengembangan yang bertujuan untuk bisa 

mengangkat kesejahteraan masyarakat serta ikut menyumbang dalam retribusi 

guna kemajuan daerah ke depannya. 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

pemerintahan daerah menyebutkan bahwa setiap pemerintah daerah diberi 

kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi 

kecuali kewenangan bidang politik luar  negeri,  pertahanan keamanan, peradilan, 

moneter, fiskal, agama, dan kewenangan lain yang ditetapkan peraturan 

pemerintah. 
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Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, setiap 

pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan 

kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. 

Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi 

daerah yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi sumber 

daya keuangannya secara optimal. Pemerintah daerah  dalam  menyelenggarakan 

pemerintahannya dituntut untuk mampu menyelenggarakan proses pembangunan 

yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi guna terciptanya kesejahteraan 

masyarakat luas. 

Demi mancapai hal tersebut, maka daerah diberi hak dan kewenangan 

untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri agar mampu untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.  

Sebagaimana  yang telah  tercantum  dalam  Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2014 pada Bab ke-XI tentang Keuangan Daerah diketahui bahwa salah satu 

sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah pendapatan asli 

daerah (PAD), dimana dalam PAD terdapat pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli 

Daerah yang sah. 

Untuk bisa berkontribusi pada Pendapatan Daerah sektor kelautan dan 

perikanan yang harus mampu dimanfaatkan secara optimal, bilamana hal ini 

kurang maka akan mengakibatkan banyaknya budidaya-budidaya perikanan darat 

di pedesaan yang tidak akan mendapatkan perhatian serta bantuan dari Pemerintah 

Daerah Kabupaten Bengkalis. Proyek bantuan alat pagan ikan dari pemerintah 
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pusat pun juga tidak akan dapat digunakan oleh para  petani  ikan  karena  biaya  

produksi  yang tinggi. 

Kondisi para nelayan di Bengkalis ini masih perlu mendapatkan    

perhatian dari pemerintah kabupaten dan berhak mendapatkan peralatan ataupun 

fasilitas yang memadai untuk mendukung aktivitas mereka sehari-hari dalam 

melaut, namun hal ini tidak didukung dengan tidak adanya dana yang memadai 

untuk sektor kelautan dan perikanan. 

Apabila sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Bengkalis di 

kembangkan secara intensif melalui langkah-langkah yang tepat, maka sektor ini 

akan menghasilkan nilai produksi yang  besar  dan  dapat  dimanfaatkan untuk  

kemajuan perekonomian masyarakat di Bengkalis, khususnya petani ikan dan 

nelayan. Nilai produksi yang besar bisa digunakan untuk memberikan kontribusi 

yang maksimal untuk Pendapatan Daerah. Maka dari itu, di perlukannya 

pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Bengkalis untuk 

meningkatkan pendapatan daerah. 

Paradigma pembangunan nasional telah berubah dari kebijakan sentralistik 

menjadi desentralistik. Perubahan ini merupakan konsekuensi logis setelah 

lahirnya Undang-undang (UU) No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan 

UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang 

selanjutnya telah dirubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 34 Tahun 

2004. 

Pembangunan daerah sebagai bagian dari kegiatan pembangunan nasional 

tidak dapat dipisahkan dari prinsip otonomi daerah. Melalui otonomi daerah, 
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masyarakat di kabupaten/kota diberikan kesempatan mengatur diri sendiri dan 

melaksanakan pembangunan sesuai karakteristik daerah (kondisi geografis, 

sumber daya alam dan sosial budaya masyarakat) masing-masing. Oleh sebab itu 

jika setiap daerah berketetapan hati memfokuskan untuk membangun 

perekonomian daerah, maka tidak ada alternatif lain kecuali membangun 

perekonomian yang berbasis pada sumber daya lokal. 

Sektor perikanan merupakan salah satu sasaran perikanan dalam usaha 

meninggkatkan ekspor non-migas, penyediaan lapangan kerja, sumber devisa dan 

untuk gizi makan, tetapi dari sisi lain dapat juga dilihat bahwa masyarakat yang 

mendiami pesisir pantai yang berperan aktif dalam usaha perikanan sebagian 

besar belum terlepas dari lingkaran kemiskinan yang perlu penanganan serius. 

Sebagai sebuah sistem dari keseluruhan pengelolaan potensi laut yang ada 

tersebut, bidang perikanan dapat dijadikan sebagai indikator yang baik bagi 

pengelolaan laut. Dikarnakan disektor tersebut terdapat sumber daya ikan yang 

sangat besar. Sehingga perikanan sebagai salah satu sumber daya alam yang 

mempunyai peranan penting sebagai anggaran pendapatan daerah. Dalam 

pembangunan perekonomian nasional terutama dalam meningkatkan perluasan 

kesepakatan kerja, pemerataan pendapatan dan peningkatan taraf hidup bangsa 

(pada umumnya), nelayan kecil dan sumber daya perikanan sebenarnya secara 

potensial dapat dimanfaatkan untuk nelayan, namun pada kenyataannya masih 

cukup banyak nelayan yang belum dapat meningkatkan hasil tangkapannya, 

sehingga tinggkat pendapatan nelayan tidak meningkat. 
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Tujuan pembangunan perikanan di Indonesia ini pada prinsipnya memiliki 

dua sasaran pokok yaitu menaikkan produksi dan meningkatkan pendapatan pada 

sektor perikanan. Hal ini sejalan dengan upaya memperbaiki taraf hidup nelayan 

dan meningkatkan produksi perikanan nasional yang secara langsung ataupun 

tidak langsung dipengaruhi oleh faktor modal kerja, pengalaman kerja yang 

dimiliki dan sebagainya. 

Upaya yang dilakukan dalam kaitannya dengan rencana kebijaksanaan 

khususnya sektor perikanan bertujuan untuk : 

a. Meningkatkan produksi dan mutu hasil perikanan baik untuk memenuhi 

pangan, gizi dan bahan baku industri dalam negara serta ekspor hasil 

perikanan. 

b. Meningkatkan produktivitas usaha perikanan sebagai pendapatan daerah 

(APBN). 

c. Meningkatkan pendapatan nelayan. 

d. Memperluas lapangan kerja serta kesempatan berusaha dalam menunjang 

pembangunan daerah. 

e. Meningkatkan pembinaan kelestarian sumber daya perikanan dan 

lingkungan hidup. 

Hal ini tentunya sangat bermanfaat bagi Negara Indonesia khusunya 

Kabupaten Bengkalis. Seperti yang kita ketahui sumber daya minyak dan gas 

adalah sumber daya alam yang tidak dapat di perbaharui dan pada suatu saat, 

sedangkan berbagai potensi yang menjanjikan dapat menjadi sumber pendapatan 

keuangan Bengkalis dan belum di kelola dan di kembangkan secara  maksimal 
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oleh pemerintah daerah seperti sektor perikanan dan kelautan, Potensi sektor 

kelautan dan perikanan di bengkalis sangat besar terutama di Kecamatan Rupat 

Utara, yaitu kecamatan yang memiliki laut yang luar dan letak strateginya di 

pinggir selat malaka, juga sebagian masyarakat yang tinggal di Kecamatan Rupat 

Utara kebanyakan penghasilannya adalah nelayan yang sehari-hari menangkap 

ikan di laut. 

Ada tiga hierarki perikanan berkelanjutan, perikanan pesisir, perikanan 

dilaut lepas diperairkan internasional, sedangkan perikanan dilaut lepas dan 

perikanan internasional di gerakkan oleh para pengguna sumber daya perikanan 

yang lebih moderen (Dirja perikanan tangkap 2009). 

Dalam manfaatkan sumber daya perikanan di wilayah pesisir, para nelayan 

tradisional umumnya memiliki keterbatasan baik dari segi modal dan 

keterampilan. Disisi lain, kelestarian ekosistem pesisir merupakan kunci utama 

bagi keberlanjutan perikanan pesisir yang digerakkan oleh nelayan tradisional. 

Adanya berbagai potensi sumber daya yang dapat dikembangkan tersebut 

membutuhkan pengelolaan yang baik dari pihak pemerintah dan peran serta 

masyarakat sekitar agar pemanfaatan potensi laut tersebut dapat memberikan 

keuntungan bagi masyarakat sekitar dan pemerintah daerah tentunya serta 

pemanfaatan tersebut tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang sangat 

rentan terjadi pada wilayah-wilayah pesisir pantai. Sektor perikanan belum bisa 

menunjukkan giginya sebagai sektor yang dapat di unggulkan, meski realitas 

potensi fisik dan geografis sumber daya ikan jauh lebih baik daripada negara-

negara di Asia lainya. 
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Dari berbagai permasalahan  diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian di Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis dengan 

judul “Analisis Potensi Perikanan Sebagai Sumber Pendapatan Daerah Di 

Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis” 

 

 

1.2. Rumusan Masalah 

a. Bagaimanakah Potensi Perikanan di Kecamatan Rupat Utara Kabupaten 

Bengkalis? 

b. Apa Kontribusi Perikanan Kecamatan Rupat Utara Terhadap Pendapatan 

Daerah di Kabupaten Bengkalis? 

c. Apa Program Yang Di Lakukan Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan 

Kabupaten Bngkalis Di Kecamatan Rupat Utara? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

a. Untuk Mengetahui Potensi Perikanan Di Kecamatan Rupat Utara 

Kabupaten Bengkalis 

b. Untuk Mengetahui Konstribusi Perikanan Kecamatan Rupat Utara 

Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Bengkalis 

c. Untuk Mengetahui Program Yang Di Laksanakan Oleh Dinas Kelautan 

Dan Perikanan Di Kecamatan Rupat Utara 

 

1.4. Manfaat Penelitian 
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a. Sebagai penambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang 

diperoleh selama berada di bangku perkuliahan  untuk diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

b. Sebagai distribusi untuk perpustakaan dan bahan acuan bagi penulis 

selanjutnya untuk meneliti masalah atau objek yang sama dilain 

kesempatan. 

c. Sebagai bahan masukan dan informasi daerah terkait yaitu Kecamatan 

Rupat Utara Kabupaten Bengkalis tentang potensi perikanan sebagai 

sumber pendapatan daerah 

 

1.5. Sistematika Penulisan Penelitian 

Secara garis besar, pembahasan dalam penulisan ini dibagi atas enam 

pokok bahasan (bab) dan masing-masing bab dalam sub-bab sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab pembuka dari penulisan skripsi ini, yang antara 

lain berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, 

manfaat penelitian serta sitematika penulisan. 

 

BAB II :  TELAAH PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis akan menyajikan teori yang melandasi 

penulisan, Peraturan yang melandasi kebijakan, pandangan islam 

tentang konsep penelitian, Definisi Konsep, Konsep Operasional, 

kerangka pemikiran, dan penelitian terdahulu. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis akan mencantumkan jenis penelitian, lokasi dan 

waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, 

populasi dan sampel, serta analisa data. 

 

BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Berisikan mengenai gambaran umum lokasi penelitian yaitu daerah 

Kabupaten Bengkalis dan Kecamatan Rupat Utara, kemudian juga 

memaparkan gambaran perikanan dan lain sebagainya yang menjadi 

fokus penelitian peneliti. 

 

BAB V : ANALISA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menganalisa mengenai 

hasil penelitian berdasarkan penelitian di lapangan. 

 

BAB VI : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan 

saran yang diperoleh dari bab-bab sebelumnya. 

 

 

 


