
BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Kabupaten Kepulauan Sula merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Maluku 

Utara yang memiliki potensi sumberdaya perikanan dan kelautan yang cukup besar. Potensi 

tersebut dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk sektor usaha, diantaranya adalah 

usaha perikanan tangkap. Menurut data olahan dari Kepmen KKP Nomor 

50/KEPMEN/2017, estimasi potensi sumber daya ikan sebesar 66.440,49 ton/tahun yang 

terdiri dari ikan pelagis besar sebesar 5.415,16 ton/tahun; pelagis kecil sebesar 39.905,54 

ton/tahun; demersal sebesar 12.012,21 ton/tahun; udang sebesar 641,57 ton/tahun; ikan 

karang konsumsi sebesar 7.372,96 ton/tahun; lobster sebesar 74,81 ton/tahun; dan cumi–

cumi sebesar 1.018,25 ton/tahun (DKP-KS, 2019). 

Berdasarkan data perikanan tangkap tahun 2019, tercatat produksi perikanan 

tangkap di Kabupaten Kepulauan Sula adalah sebesar 21.268,8 ton yang terdiri dari ikan 

pelagis dan demersal dengan nilai produksi sebesar Rp. 326,3 juta (DKP-MU 2019). Dengan 

demikian, berarti tingkat pemanfaatan potensi perikanan di Kabupaten Kepulauan Sula baru 

sebesar 32%. Potensi perikanan yang demikian besar tersebut memiliki arti penting dalam 

pembangunan perekonomian daerah, karena wilayah ini memiliki potensi sumberdaya 

perikanan dan kelautan yang besar. 

Salah satu desa yang memiliki potensi sumberdaya perikanan tangkap adalah Desa 

Bajo. Dengan potensi tersebut seharusnya mampu mensejahterakan masyarakat nelayan di 

Desa Bajo yang mengantungkan hidupnya pada potensi perikanan tangkap tersebut. Namun 

menurut BPS-KS (2021), jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2021 

adalah sebesar 8,81 ribu jiwa. Penduduk miskin ini sangat memungkinkan adalah nelayan, 

karena sebagian besar masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula berdomisili di daerah pesisir. 



Menurut Ardianti (2019), kehidupan nelayan umumnya sangat menggantungkan 

nasibnya kepada hasil laut dan pola mata pencahariannya masih menggunakan teknologi 

tradisional. Selain alat tangkap mereka sudah jauh tertinggal, mereka melaut juga pada area 

penangkapan yang terbatas di wilayah pesisir. Rendahnya daya jelajah nelayan ini, semakin 

menambah sulit nelayan memperbaiki kualitas hidupnya. Selain itu, sebagian besar anggota 

keluarga masyarakat pesisir tidak produktif dari segi ekonomi dalam arti anggota keluarga 

hanya menggantungkan nasib pada hasil tangkapan ikan. 

Secara langsung pemerintah bertanggung jawab atas kelangsungan dan 

kesejahteraan masyarakat nelayan yaitu melalui penyelenggaraan program bantuan (Arfan, 

2017). Tanggung jawab ini tertuang dalam konstitusi Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 

tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pasal 63 ayat 1 yang berbunyi, 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan masyarakat dalam 

meningkatkan kesejahteraan, dan ayat 2 yang berbunyi, Pemerintah wajib mendorong 

usaha masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang pengelolaan sumberdaya pesisir dan 

pulau-pulau kecil yang berdaya guna dan berhasil guna. 

Implementasi program-program pemberdayaan yang hingga saat ini telah dan 

sementara dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam memutus 

mata rantai belenggu kemiskinan masyarakat termasuk nelayan di kawasan pesisir antara lain 

program motorisasi armada nelayan skala kecil (Keppres No. 39 tahun 1980); program sistem 

rantai dingin (tahun 1980-an); program pembangunan prasarana perikanan, Protekan 2003 

yaitu gerakan peningkatan ekspor perikanan, koperasi perikanan KUD Mina; Program Ekonomi 

Masyarakat Pesisir (PEMP) bantuan langsung masyarakat kelautan dan perikanan; program 

pengembangan usaha mina perdesaan (PUMP) perikanan tangkap; program nasional 

pemberdayaan masyarakat (PNPM-mandiri); dan program Coastal Community Development–

International Fund for Agricultural Development (CCD-IFAD). 



Desa Bajo merupakan salah satu desa yang memperoleh program PUMP perikanan 

tangkap tahun 2016-2020. Terdapat 3 KUB penerima bantuan program PUMP perikanan 

tangkap di Desa Bajo diantaranya Tuna Sang Jaya, Tuna Bajo Sanana, dan Berkah Tuna. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu untuk mengetahui sampai sejauh mana dampak 

yang dihasilkan dari program PUMP di Desa Bajo Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten 

Kepulauan Sula. 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah  yang diangkat dalam 

penelitian ini yaitu:  

1) Bagaimana pelaksanaan program PUMP perikanan tangkap di Desa Bajo Kabupaten 

Kepulauan Sula ? 

2) Bagaimana efektifitas pelaksanaan program PUMP perikanan tangkap terhadap masyarakat 

di Desa Bajo Kabupaten Kepulauan Sula ? 

3) Apa dampak dari pelaksanaan program PUMP perikanan tangkap di Desa Bajo Kabupaten 

Kepulauan Sula ? 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini, yaitu: 

1) Mengevaluasi pelaksanaan program PUMP perikanan tangkap di Desa Bajo Kabupaten 

Kepulauan Sula. 

2) Menganalisis efektifitas pelaksanaan program PUMP perikanan tangkap di Desa Bajo 

Kabupaten Kepulauan Sula. 

3) Mengkaji dampak pelaksanaan program PUMP perikanan tangkap di Desa Bajo Kabupaten 

Kepulauan Sula. 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini, yaitu: 



1) Dapat menambah wawasan mengenai evaluasi program PUMP perikanan tangkap. 

2) Sebagai acuan atau referensi dalam penelitian lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.  

1.5.  Diagram Alur Masalah 

Salah satu bentuk kebijakan pemerintah daerah yang dilakukan di Desa Bajo yaitu 

program PUMP perikanan tangkap. Dalam mengevaluasi program PUMP perikanan tangkap 

maka perlu yang dianalisis adalah pelaksanaan, efektifitas, dan dampak program PUMP 

perikanan tangkap. Diagram alur masalah penelitian ini dapat dilihat melalui gambar 1.1 

sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Gambar 1.1 
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