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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Secara geografis Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa tepatnya berada di 

antara 94o45’BT – 141o01’BT dan 06o08’LU – 11o05’LS. Luas seluruh wilayah teritorial 

Indonesia adalah 7,7 juta km2. Luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta km2 atau sama 

dengan ¾ dari luas wilayah Indonesia. Luas perairan tersebut dari Zona Ekonomi Eksklusif 

(ZEE) 2,7 juta km2, laut Nusantara 2,3 juta Km2 dan perairan teritorial 0,8 juta km2. Luas 

wilayah perairan Indonesia tersebut telah diakui oleh United Nation Convention of the Sea 

(UNCLOS, 1982).1 

Kebijakan pemerintah pada bidang kelautan dan perikanan diarahkan pada perbaikan 

taraf hidup nelayan guna meningkatkan kesejahteraan nelayan. Pemerintah menyadari 

peran nelayan bagi perekonomian Indonesia sangat penting. Sekretaris Jenderal KKP, 

Rifky E. Hardijanto menyampaikan bahwa hasil perikanan tangkap sepanjang tahun lalu 

terus meningkat. Sebelum era pelarangan kapal asing dan eks asing, hasil tangkapan ikan 

Indonesia hanya 5,7 juta ton pada 2013. Namun, itu melonjak pada 2015 menjadi 6,05 juta 

ton dan 6,6 juta ton pada 2016. Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, mulai tahun 

2017 pihak KKP juga menata sistem logistik lewat pembangunan 12 sentra perikanan 

nasional terpadu di daerah pinggiran dan pulau terluar.2 

Salah satu wujud pengelolaan dan pengembangan sumberdaya alam dengam 

mengembangkan potensi perikanan yaitu dengan konsep Kota Perikanan. Kota Perikanan 

merupakan pengembangan kawasan perikanan tangkap dan budidaya yang berfungsi 

sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di 

sekitarnya dengan memaksimalkan potensi laut/perikanan. Kota Perikanan bisa 

merupakan kota kecil atau kota Kecamatan tertentu sebagai sistem produksi perikanan dan 

pengelolaan sumberdaya alam yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan 

hirarki keruangan satuan sistem minabisnis. 

Kota perikanan mempunyai fungsi utama ekonomi, yang terdiri dari sentra produksi, 

pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa dan pendukung lainnya. 

                                                           
1 Max Rizald Rompas, dkk. “Pengantar Ilmu Kelautan”. (Jakarta: Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia, 2015). 

Hal. 38 
2 Jessica Sihite., “Pemerintah Perbaiki Taraf Hidup Nelayan”, Media Indonesia, Sabtu, 27 Mei 2017. Hal. 14 
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Tujuan dari pengembangan konsep ini adalah untuk mendorong pengembangan wilayah 

khususnya wilayah pesisir dengan kegiatan/potensi utama adalah perikanan dalam 

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.  

Kebijakan Pemerintah Provinsi dalam pengembangan kawasan pesisir di Provinsi 

Banten yang memiliki potensi yang besar terutama di sektor perikanan adalah dengan 

Program Pemberdayaan Usaha Mina Pedesaan (PUMP).3 Dalam pelaksanaannya program 

ini, Provinsi Banten bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. 

Sasaran program ini adalah 138 kelompok usaha budidaya perikanan yang tersebar di 

seluruh wilayah Provinsi Banten. Sedangkan tujuan PUMP, yaitu mendorong peningkatan 

produksi, menumbuhkan wirausaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan 

dan perikanan di pedesaan.  

Pada tahun 2011, produksi perikanan tangkap dari perairan laut di Provinsi Banten 

mencapai 58.380,5 ton. Kabupaten Pandeglang memberikan kontribusi terbesar, yakni 

mencapai 41% dari total produksi, kemudian diikuti oleh Kabupaten Tangerang dengan 

nilai kontribusi  33%, dan Kabupaten Serang 14%.4 

Kabupaten Tangerang terletak di bagian Timur Provinsi Banten dengan luas wilayah 

1.110,38 Km2 atau 12,62% dari seluruh luas wilayah Provinsi Banten. Secara Topografi, 

Kabupaten Tangerang berada pada wilayah dataran yang terdiri dari wilayah dataran 

rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah sebagian besar berada pada wilayah Utara 

sedangkan dataran tinggi berada di wilayah Bagian Tengah ke arah Selatan.5 

Kabupaten Tangerang  terletak di bagian timur provinsi Banten pada koordinat 

antara 10620’ - 10643’ Bujur Timur 600’ - 620’ Lintang Selatan dengan Luas Wilayah 

1.110,38 km2 atau 2.51 % dari luas Provinsi Banten. Secara administratif, Kabupaten 

Tangerang terdiri dari 36 Kecamatan, 251 Desa, dan 77 Kelurahan. Terdapat 8 (delapan) 

Kecamatan yang terletak di pesisir pantai utara antara lain Kecamatan Teluknaga, Mauk, 

Kemiri, Sukadiri, Kresek, Kronjo, Paku Haji, dan Sepatan.  

Keadaan topografi Kabupaten Tangerang berdasarkan tipografi Jawa bagian Barat, 

memasukkan Kabupaten Tangerang ke dalam Zone I, yaitu daerah di bagian Utara dan 

                                                           
3 Maslah, “Pemprov Banten Targetkan Produksi Ikan Budidaya Sebanyak 157,76 Ton”, dalam Suara 

Pembaruan, 29 November 2016, Hal. 5 
4 Ibid., h. 70 
5 Kabupaten Tangerang dalam Angka 2015, Tigaraksa, 2015 
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daerah dataran rendah di bagian Selatan, dengan ketinggian rata-rata 0-10 meter di atas 

permukaan laut.6  Keadaan ini dilihat dari sudut pembangunan perikanan, merupakan 

wilayah yang baik untuk kegiatan budidaya maupun penangkapan ikan.  

Kegiatan sektor perikanan di Kabupaten Tangerang meliputi perikanan laut, 

perikanan perairan umum (rawa, situ, ex galian pasir, sungai), tambak, kolam dan mina 

padi. Pada tahun 2015 produksi perikanan laut mencapai 20.070,26 ton, produksi 

perikanan perairan umum mencapai 116,52 ton, produksi budidaya ikan tambak mencapai 

11.024,60 ton, dan produksi budidaya laut mencapai 4.721 ton.7 Namun dari potensi yang 

ada, tingkat pemanfaatannya belum optimal sehingga pengembangannya dapat dilakukan 

terutama dalam pengembangan budidaya ikan pada bekas galian pasir dan perairan umum 

lainnya serta pemanfaatan lahan pekarangan berupa kolam pekarangan. Apabila ditinjau 

dari aspek mata rantai produksi di sektor hilir masih belum mencerminkan mata rantai 

dalam satu rangkaian aktifitas satu kesatuan secara utuh antara sektor hulu dan sektor hilir. 

Dengan demikian, untuk tumbuh menjadi sentra-sentra produksi dari Kota Perikanan, 

masih perlu dikembangkan sesuai dengan karakteristik kawasan perikanan perdesaan.  

Kecamatan Kronjo merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten 

Tangerang Provinsi Banten, yang memiliki luas wilayah sebesar 4.529,7 Km2.8  

Kecamatan Kronjo merupakan areal Fishing Ground di Kabupaten Tangerang, area ini 

berada di sekitar PPI Kronjo yang diarahkan untuk menjadi PPI tipe A. Komoditas 

perikanan yang akan dikembangkan di Kecamatan Kronjo ini sesuai dengan potensi 

perikanannya, yakni Ikan Bandeng, Udang, dan Rumput Laut. Dengan jumlah produksi 

perikanan budidaya tambak Ikan Bandeng pada tahun 2014 yakni sebesar 1.613,7 

ton/tahun. Jumlah produksi ikan yang didaratkan (by landing) di PPI Kronjo pada tahun 

2010 mencapai 2.878 ton, jumlah ini telah melebihi standar jumlah produksi untuk PPI 

Tipe C9. 

Melimpahnya sumberdaya perikanan dan dengan karakteristik wilayah laut yang 

luas, wajar banyak penduduk di Kecamatan Kronjo berprofesi sebagai nelayan namun 

belum begitu memberikan dampak positif baik bagi masyarakat maupun bagi daerah 

sekitar. Mata rantai untuk memasarkan hasil perikanan maupun hasil pengolahan 

                                                           
6 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tangerang, “Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”. 

Tigaraksa, 2014 
7 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tangerang, Tangerang, 2012 
8 Kecamatan Kronjo dalam Angka 2015, Kronjo, 2015 
9 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tangerang, op. cit. Hal 8 
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perikanan terlalu panjang, masih banyak pihak ketiga yang berperan sehingga harga yang 

sampai ke tangan nelayan relatif rendah. Hal ini dikarenakan lemahnya informasi tentang 

segmen pasar, harga dan pesaing, serta terbatasnya investasi permodalan.  

Salah satu kendala yang ada di kawasan perikanan Kecamatan Kronjo yaitu 

keterbatasan penyediaan fasilitas infrastruktur dalam pengembangannya untuk menjadi 

Kota Perikanan. Kebijakan pelarangan Cantrang (salah satu jenis alat penangkapan ikan) 

lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 02/2015 telah menimbulkan 

kontroversi dan keresahan di kalangan nelayan. Karena menurut Nelayan di Kronjo, aturan 

ini tidak menyelesaikan masalah terlebih tidak ada penggantian maupun bantuan alat 

tangkap yang diperbolehkan dan disediakan oleh Pemerintah Pusat10.  

Cantrang adalah salah satu jenis alat penangkapan ikan yang termasuk dalam 

kelompok pukat tarik berkapal. Sejumlah nelayan, khususnya yang berada di Kronjo 

hampir semua memakai jenis alat tangkap ini yang lebih dikenal dengan istilah dogol atau 

pukat dogol. Alasan dilarangnya alat tangkap cantrang ini karena telah mengakibatkan 

menurunnya sumberdaya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumberdaya 

perikanan. hasil tangkapan cantrang dinilai kurang selektif terhadap ikan tangkapan, hal 

ini tentunya akan menyebabkan berkurangnya stok sumberdaya ikan di perairan Indonesia 

karena tidak memiliki kesempatan untuk beregenerasi. Upaya penangkapan ikan cantrang 

sejak 2004 – 2007 mengalami penurunan dari 8,66 (2014) ton menjadi 4,84 ton (2007). 

Artinya, Cantrang menyebabkan penurunan sumberdaya ikan di pantai utara jawa11.  

Dengan demikian, melalui penelitian ini diharapkan potensi perikanan yang ada di 

Kecamatan Kronjo dapat lebih terarah di dalam pengembangan sarana dan prasarana serta 

pengelolaan sumber daya di sektor perikanan harus berwawasan lingkungan dan 

berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat 

setempat. Maka diperlukan suatu konsep pengembangan kawasan yang tepat dalam 

mendukung dan memajukan pembangunan Kecamatan Kronjo melalui pendekatan 

pengembangan kawasan (wilayah), dengan kegiatan utama pada sektor perikanan dan 

kelautan yang difokuskan pada kawasan perikanan. 

 

                                                           
10 Karim Muhammad., “Pelarangan Cantrang”, Media Indonesia, Sabtu, 27 Mei 2017. Hal. 06 
11 Ibid., Hal. 06 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana tingkat ketersediaan fasilitas umum di Kecamatan Kronjo  untuk 

pengembangan sebagai Kota Perikanan? 

2. Bagaimana konsep pengembangan Kota Perikanan yang sesuai dalam 

memaksimalkan potensi perikanan dan pemasaran perikanan di Kecamatan Kronjo? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dijelaskan, maka  

tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Mengidentifikasi kebutuhan fasilitas umum dalam mendukung sebagai 

pengembangan Kota Perikanan; 

2. Merumuskan model pengembangan Kota Perikanan dan rencana zonasi sesuai 

dengan potensi perikanan tangkap dan budidaya serta potensi pemasaran perikanan 

di Kecamatan Kronjo. 

  

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat : 

a. Sebagai salah satu sumber informasi bagi pemerintah daerah untuk menyusun 

perencanaan pembangunan wilayah, khususnya pengembangan pembangunan 

kawasan Kota Perikanan di Kecamatan Kronjo. 

b. Memberikan kontribusi hasil pemikiran secara ilmiah bagi pemerintah daerah, 

pengusaha/investor agar menginvestasikan modalnya dalam pengelolaan dan 

pengembangan sektor perikanan di Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang.  
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1.5  Ruang Lingkup Penelitian 

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Lokasi penelitian Pengembangan Kawasan Kota Perikanan Kronjo, terdapat 

di Kecamatan Kronjo – Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Batas-batas dari 

lokasi penelitian adalah sebagai berikut : 

 Sebelah Utara   : Laut Jawa 

 Sebelah Selatan  : Kecamatan Kresek 

 Sebelah Barat   : Kecamatan Mekarbaru 

 Sebelah Timur  : Kecamatan Kemiri 

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai batasan wilayah penelitian dan lokasi 

studi dapat dilihat pada peta 1.1 

1.5.2 Ruang Lingkup Substansi 

Dalam studi “Konsep Pengembangan Kota Perikanan (Fishing Town) di 

Kecamatan Kronjo” merupakan kajian penelitian yang dibatasi pada aspek-aspek, 

yakni mengidentifikasi tingkat ketersediaan fasilitas eksisting, baik itu fasilitas 

perikanan, fasilitas umum, dan fasilitas sosial di Kecamatan Kronjo dan 

merumuskan konsep pengembangan Kecamatan Kronjo sebagai Kota Perikanan 

meliputi aspek Sosial Kependudukan, dan Perekonomian, dan Fisik Lingkungan.
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GAMBAR 1.1 
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