
 

 

BAB 1. PENDAHULUAN 
 
                                             Latar Belakang Penelitian   
             

           Dalam peningkatan serta pembangunan daya saing daerah dibutuhkan 
usaha untuk mengoptimalkan potensi setempat. Ini juga berlaku bagi wilayah 
perbatasan dan tertinggal seperti kabupaten Natuna di kawasan Laut Cina Selatan. 
Hal ini antara lain dilakukan dengan mewujudkan industri daerah yang 
berkeunggulan kompetitif melalui pengembangan basis produksi dan distribusi 
yang bertumpu pada potensi komoditas terbaik dan berkarakteristik lokal. 
Kabupaten Natuna yang berada di kawasan Laut Cina Selatan memiliki potensi 
wilayah yang strategis secara global karena terletak pada alur pelayaran 
internasional, serta memiliki potensi ekonomi dari  sektor pertambangan dan 
pertanian, khususnya perikanan dan perkebunan. Cadangan minyak dan gas bumi, 
khususnya gas yang terkandung di area Blok D-Alpha/East Natuna, berada di 
wilayah Kabupaten Natuna. Penduduk yang berkembang jumlanya di sentra 
industri minyak dan gas bumi tersebut akan membutuhkan bahan pangan dan 
pelayanan jasa yang lebih besar.  

         Selain minyak bumi dan gas alam, potensi strategis yang dapat 
dikembangkan dari Kabupaten Natuna sebagai basis penggerak ekonomi lokal 
adalah sektor pertanian, khususnya perikanan dan pertanian yang berbasiskan 
perkebunan. Pendapatan dari subsektor perikanan mendominasi PDRB sektor 
pertanian Natuna (Tabel 1.1 dan Gambar 1.2).  
 

Tabel 1.1 Distribusi presentase PDRB Kabupaten Natuna 2006-2010 
                          ( atas harga berlaku ) 

Lapangan Usaha 2006 2007 2008 2009 2010 
            

1. PERTANIAN 68.79 66.03 63.62 62.04 60.70 
    a, Tanaman Bahan Makanan 2.84 2.68 3.70 3.53 3.42 
    b, Tanaman  Perkebunan 3.71 3.55 5.30 4.86 4.52 
    c, Peternakan & Hasil-  
hasilnya 2.30 2.10 2.88 2.67 2.55 
    d, Kehutanan 1.45 1.35 1.75 1.66 1.58 
    e, Perikanan 58.49 56.34 49.98 49.32 48.62 

2.Pertambangan & Penggalian 0.34 0.35 0.42 0.43 0.44 
3. Industri Pengolahan 1.81 1.73 2.27 2.19 2.17 
4. Listrik dan Air Minum 0.08 0.08 0.10 0.10 0.10 
5. Bangunan 2.89 3.08 4.44 5.16 5.76 
6. Perdagangan,  Hotel  & 
Restauran 

13.90 15.21 15.20 16.13 16.90 

7. Angkutan  & Komunikasi 3.59 3.95 4.10 4.22 4.31 
8, Keuangan, Persewaan & Jasa 2.85 3.05 2.88 2.89 2.90 
9, Jasa-jasa 5.76 6.51 6.98 6.85 6.73 

PDRB 100 100 100 100 100 
 

  Sumber : dikutip dari Natuna dalam Angka 2011 , BPS Natuna 2011 
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         Menurut data Direktorat Jenderal Migas (2010) dalam Yuhanes (2011), 
Kabupaten Natuna yang merupakan bagian provinsi Kepulauan Riau sebenarnya 
berada di wilayah yang memiliki kegiatan hulu minyak lepas pantai atau block 
offshore sejak tahun 1996 dengan hasil yang sangat banyak. Blok minyak bumi 
yang sudah dieksploitasi antara lain adalah Natuna Sea block A, Natuna Sea block 
B, dan South Natuna Sea block A. Semua blok dikelola oleh “kontraktor kontrak 
kerja sama” dengan dominasi perusahaan migas asing seperti Conoco Philips dan 
Star Energy. Sejak tahun 2007 kawasan blok minyak Natuna mampu 
menghasilkan 61 575 barrel per harinya yang terdiri dari 59 210 barrel minyak 
mentah dan 2 365 barrel kondensat. Selain menghasilkan banyak minyak bumi, 
kawasan Laut Natuna juga mempunyai cadangan gas bumi terbesar di Indonesia  
yang disalurkan melalui pipa ke Singapura (Yuhanes 2011).  Hal ini dijelaskan 
dalam Gambar 1.1. 
 

 
Gambar 1.1  Proyeksi neraca gas Indonesia  region Natuna - 

                                      Kepulauan Riau tahun 2010 sampai 2025   
                                      Sumber: Ditjen MIGAS, 2010          

          Menurut Direktorat Jenderal Migas (2010) dalam RPJM Kabupaten Natuna 
(2011), cadangan gas alam Natuna mencapai  volume 222 triliun kaki kubik 
(trillion cubic feet) ditambah potensi gas hidrokarbon yang dapat ditambang 
hingga 46 TC (trillion cubic). Meski begitu, proyeksi produksi  gas alam akan 
menurun. Kabupaten Natuna -juga Indonesia- tidak dapat terus menerus 
mengandalkan kegiatan hulu migas tersebut dalam jangka panjang. Selain itu, 
meski pendapatan dari kegiatan hulu migas di seluruh sumur ekploitasi di Laut 
Natuna pada tahun 2007 (RPJM Natuna 2011) mencapai 21.8 triliun rupiah, 
Natuna hanya memperoleh “dana bagi hasil” atau DBH sumber daya alam dari 
migas sebesar 225 miliar rupiah, sedangkan pemerintah pusat mendapat porsi 
sekitar 525 miliar rupiah. Pada tahun 2011 pendapatan sektor hulu migas di 
wilayah Natuna sudah mencapai 40 triliun rupiah, tetapi  provinsi Kepulauan Riau 
termasuk Kabupaten Natuna secara total hanya mendapat 1.2 triliun rupiah.  
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Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam di kawasan Natuna hanya mendapat 
sedikit keuntungan dari pendapatan pajak penghasilan perusahaan asing yang 
beroperasi pada kegiatan hulu migas di sana. 

       Selain migas,  kepulauan Natuna juga memiliki potensi hasil perikanan laut 
lepas yang cukup besar. Wilayah Kabupaten Natuna merupakan kawasan 
kepulauan dengan luas laut sebesar 99.24% dari total wilayah kabupaten. Selain 
itu, 48.2% dari tenaga kerja terjun di sektor pertanian (perkebunan, perikanan,  
dan kehutanan). Secara khusus, subsektor perikanan menyerap 25.01% dari 
seluruh tenaga kerja (Natuna dalam Angka, 2011) yang mana 19.22% dari angka 
tersebut merupakan nelayan dan 5.79% merupakan buruh nelayan.  

Potensi kekayaan hasil Laut Natuna diperkirakan lebih dari satu juta 
ton/tahun. Sayangnya pemanfaatan potensi ini oleh masyarakat Kabupaten 
Natuna, baik dari perikanan budi daya maupun tangkap,  masih sangat kecil, 
hanya sebesar 7.6%  (Natuna dalam Angka 2011). Pasar perikanan global 
diperkirakan akan  melihat wilayah Kabupaten Natuna sebagai sentra produksi 
perikanan tangkap, budi daya serta olahan bila pembangunan industri perikanan  
disiapkan secara baik. Prospek tersebut berada di wilayah Pulau Natuna Besar 
atau Bunguran, terutama dari wilayah Kecamatan Bunguran Barat, Bunguran 
Timur dan juga Pulau Tiga yang sekarang mendominasi hasil perikanan tangkap 
dan budi daya. 
 
. 

 
Gambar 1.2   Struktur ekonomi PDRB Kabupaten Natuna tanpa minyak dan gas  bumi,  
                       rata-rata tahun 2000 sampai 2008 
                      Sumber: Rencana Aksi Pengembangan Wilayah Perbatasan  
                                      tahun 2009 sampai 2014, KPDT, 2009 
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        Hasil laut yang melimpah di Kabupaten Natuna (seperti  tergambar dalam 
tabel 1.2)  ternyata telah mengundang  berbagai kapal asing secara ilegal maupun 
legal untuk memanfaatkan sumber daya perikanan Laut Natuna. Kapal-kapal yang 
umumnya modern dari para nelayan asing tersebut menjadi ancaman bagi para 
nelayan lokal. Secara nasional hal ini juga mengancam kedaulatan laut wilayah 
perbatasan Indonesia. Kabupaten Natuna berada di  wilayah perbatasan  NKRI di 
kawasan laut Cina Selatan yang mempunyai peranan penting dalam penentuan 
batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam serta penjagaan 
keamanan dan keutuhan wilayah. Karena itu, pembangunan ekonomi wilayah 
perbatasan seperti di Kabupaten Natuna seharusnya menjadi bagian integral dari 
pembangunan nasional. 

Seiring kebijakan di Dirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya 
Kelautan Perikanan (P2SDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan 
(Kementerian Kelautan dan Perikanan 2009), beberapa masalah perikanan 
tangkap juga mendorong inisiasi rencana klaster industri perikanan di wilayah 
pulau sekitar  perairan Indonesia yang memiliki area tangkap, yaitu di Perairan 
Natuna, Arafura, dan Laut Jawa. Di wilayah laut tersebut terjadi penangkapan 
ikan yang sangat tinggi. Maximum sustainable yield (MSY) atau batas maksimum 
penangkapan ikan untuk menjaga kesinambungan perikanan Indonesia mencapai 
6.4 juta ton per-tahun (Bisnis Indonesia, Juli 2009). Pada tahun 2007, jumlah hasil 
perikanan tangkap Indonesia mencapai 4.97 juta ton. Jumlah tersebut belum 
ditambah dengan penangkapan secara ilegal dari kapal-kapal yang tidak berizin 
(Tambunan 2008). 
 

Tabel 1.2  Produksi perikanan per komoditas di Kabupaten Natuna 

No Komoditi 
Jumlah Produksi( Ton) 

Nilai Produksi (Dalam Juta Rp. 
/Thn) 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

1 Perikanan 
Tangkap 

22.892 24.450  62.452 58.207,08  

2 Budidaya 
Perikanan Laut 

21.576 22.311  20.309 20.833,67 - 

3 Budidaya 
Rumput Laut 

- 115,20 61,60 - 921,60 739,2 

4 Pengolahan - 0,291 0,335 - 93,12 107,2 

           Sumber : Natuna Dalam Angka, 2011, BPS Natuna  2011 
 

Gambar 1.3 adalah matriks hasil olahan  data LQ dan SSA(shift share 
analysis) sesuai data PDRB  tahun 2008 dan tahun 2010 di Kabupaten Natuna 
yang menunjukkan bahwa sektor usaha yang berada pada kuadran II merupakan 
sektor usaha yang memiliki keunggulan komparatif dan juga keunggulan 
kompetitif untuk dikembangkan sebagai sektor usaha unggulan di Kabupaten 
Natuna.  
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Sektor usaha yang berada pada kuadran II ini di antaranya adalah sektor pertanian  
(peternakan, kehutanan, dan perikanan); sektor usaha angkutan dan komunikasi; 
dan jasa-jasa. Penelitian ini berupaya merumuskan strategi dan kebijakan 
pembangunan yang tepat dalam meningkatkan daya saing industri perikanan 
Natuna sesuai konsep keunggulan kompetitif dan komparatif (Gambar 1.3). 
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Gambar 1.3 Matriks kombinasi hasil analisis LQ dan SSA terhadap sembilan sektor usaha        
        di Kabupaten Natuna 

       Sumber : Diolah dari PDRB Natuna tahun 2008 sampai 2010 
 

Rumusan Masalah 
               
              Sebagai kabupaten yang masih berkategori berstatus daerah tertinggal 
(KPDT 2010) dan berada di wilayah strategis alur laut internasional (ALKI 1), 
Natuna juga berada di wilayah perbatasan yang berlimpah ikan di Laut Cina 
Selatan yang berpotensi masuk dalam persaingan global. Sebagai kawasan 
perbatasan dan daerah tertinggal dalam Koridor Ekonomi Sumatera  (MP3EI 
2011) yang secara spasial lebih mendekati wilayah Koridor Kalimantan, Natuna 
ternyata masih diprioritaskan untuk menjadi basis  produksi energi dan sumber 
daya alam walaupun sebenarnya memiliki potensi perikanan dan perkebunan  
yang cukup prospektif. Kemampuan  dan potensi migas  di kabupaten Natuna 
semestinya juga akan berdampak pada sektor yang lain,  sehingga hal ini 
memberikan Kabupaten Natuna  kesempatan untuk difokuskan sebagai kawasan 
andalan masa depan melalui peningkatan potensi sektor perikanan. Pendapatan 
migas dapat mendorong pembangunan infrastruktur, dan dengan  menyiapkan 
kebijakan dan strategi  industri yang tepat serta seiring dapat mendorong 
terbentuknya klaster berbasiskan keunggulan sektor dan industri  perikanan. 

Kuadran 
I 
 

Kuadran IV 
 

Kuadran III 
 

Kuadran 
II 

1. Sektor pertanian, 

peternakan, kehutanan, 

dan perikanan 

7. Angkutan dan Komunikasi 

9. Jasa-Jasa 

2. Pertambangan dan penggalian 
3. Industri pengolahan 
4. Listrik dan air minum 
5. Bangunan 
6. Perdagangan hotel dan restaurant 
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           Kabupaten Natuna juga berada di kawasan andalan menurut RTRWN 
(PP26/2008).  Sebagai kawasan andalan, kawasan Laut Natuna menghadapi 
persaingan di wilayah Kepulauan Riau yang didominasi pebisnis perikanan dari 
Batam. Maka, perlu dibuat kebijakan pembangunan daya saing yang mendukung 
sektor perikanan berbasis industri perikanan di Kabupaten Natuna agar berdaya 
saing dalam arena pasar regional dan global seiring kemajuan industri perikanan 
Laut Cina Selatan di Batam, Kabupaten Kepulauan Anambas, yang didominasi 
para pelaku kegiatan bisnis perikanan tangkap Vietnam dan asing lain. Hasil 
penelitian LPPM-IPB (2006) terkait model perikanan tangkap di wilayah 
perbatasan Natuna, Nunukan, dan Aceh menemukan bahwa sebagian besar 
wilayah perbatasan menggantungkan perekonomiannya pada sektor primer, yaitu 
sektor yang mengeksploitasi sumber daya alam baik perikanan dan pertanian 
maupun pertambangan dan galian. Sektor perikanan mempunyai prospek 
pengembangan yang baik di masa mendatang. Hal ini diindikasikan oleh besarnya 
kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB maupun oleh laju pertumbuhan 
ekonominya yang senantiasa positif di daerah perbatasan, termasuk di Kabupaten 
Natuna.  

          Potensi ikan pelagis kecil di Laut Natuna dan Laut Cina Selatan di sekitar 
wilayah Kabupaten Natuna belum termanfaatkan secara optimal. Kondisi ini 
disebabkan kurangnya informasi tentang kondisi perairan yang sesuai untuk 
daerah penangkapan ikan di Laut Natuna (Prayogo 2008). Riset COREMAP (KKP 
2010) menunjukkan bahwa sektor perikanan juga merupakan potensi utama di 
Kabupaten Natuna. Produksi ikan laut yang terdiri dari jenis napoleon, kerapu, 
tongkol, sardin serta berbagai hasil laut lainnya seperti udang dan kepiting 
sebagian besar ditangkap di perairan dekat Bunguran Barat dan Bunguran Timur. 
Menurut Pertiwi dan Haluan (2002), masalah kelautan dan pembangunan 
perikanan di Indonesia antara lain adalah bahwa penangkapan ikan didominasi 
oleh kapal-kapal kecil (nelayan kecil) yang ditandai dengan pendapatan rendah 
akibat teknologi dan produktivitas yang rendah. Untuk memberdayakan mereka, 
penyediaan informasi yang terintegrasi mengenai sumber daya kelautan dan 
pemanfaatannya dianggap penting. Menurut Kurniawan (2010), pembangunan  
sektor kelautan dan perikanan tidak dapat dipandang hanya sebagai bentuk 
kebijakan untuk menghilangkan kemiskinan dan pengangguran di suatu daerah 
saja, tetapi dapat menjadi basis perekonomian nasional. Oleh karenanya, sektor 
perikanan dan kelautan -termasuk di Kabupaten Natuna- punya peluang untuk 
dikembangkan menjadi sektor unggulan dalam kancah perdagangan internasional. 
Dengan demikian, dukungan sektor industri terhadap pembangunan di sektor 
perikanan Natuna akan menjadi suatu hal yang bersifat keharusan, terutama dalam 
mendorong percepatan pembangunan daerah perbatasan di wilayah kepulauan 
yang terpencil. Karena itu, pembangunan perikanan dengan konsep industri di 
Kabupaten Natuna dapat menjadi suatu strategi bagi pembangunan daya saing 
perikanan Natuna. 

          

 

 



7 
 

 

 
 

         Diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) 
Nomor PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas dan 
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang 
Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik 
Indonesia (WPP-NRI) tidak terlepas dari beberapa pertimbangan strategis yang 
sudah dikaji Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Permen ini ditetapkan 
untuk mendorong investor dalam negeri melakukan usaha penangkapan ikan di 
laut lepas. Tujuan akhirnya diharapkan akan  mendorong peningkatan volume 
produksi perikanan yang otomatis memberi dampak bagi peningkatan 
kesejahteraan rakyat. Hal ini menjadi tantangan Kabupaten Natuna dalam  
mendorong usaha perikanan tangkap agar semakin berkembang, dan terutama 
mendukung para pelaku usaha untuk memanfaatkan potensi perikanan yang ada di 
ZEE dan laut lepas kawasan Laut Cina Selatan. 
. 

 

 
Gambar 1.4 Kawasan perbatasan Laut Natuna dan Kabupaten Natuna 

                              Sumber: UNCLOS, 2011 
 

          Beberapa pulau terluar dan terpencil di Laut Cina Selatan yang termasuk 
di Kabupaten Natuna, di antaranya Pulau Laut dan Pulau Sekatung, berpotensi 
menimbulkan konflik dengan negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia 
karena sebagian pulau belum berpenghuni. Selain itu laut di sekitar pulau-pulau 
tersebut juga memiliki kekayaan sumber daya alam berupa gas sehingga dapat 
memancing pihak asing untuk mengklaim pulau-pulau di gugusan Kepulauan 
Natuna tersebut sebagai daerah kekuasaan mereka. Selain berpotensi 
menimbulkan konflik kepemilikan, ketidakjelasan batas wilayah perairan 
Indonesia dan negara tetangga juga telah menyebabkan maraknya aksi pencurian 
ikan di Perairan Natuna yang kaya dengan sumber daya ikan berkualitas tinggi, 
terutama ikan pelagis kecil  dan pelagis sedang seperti ikan tongkol batik. Kasus 
pencurian ikan oleh nelayan asing hampir tiap hari terjadi di wilayah perairan 
kawasan Laut Natuna.  
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Hal ini terutama dilakukan nelayan Thailand dan Cina (LPPM IPB,2006). Maka, 
diharapkan adanya suatu kebijakan dan strategi pembangunan daya saing sektor  
industri perikanan melalui industrialisasi guna menjadikan Natuna sebagai basis 
industri perikanan dan kelautan global milik Indonesia di kawasan Laut Cina 
Selatan. Karena itu,  permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

• Bagaimana dapat dirumuskan strategi dan  kebijakan yang tepat guna 
membangun daya saing industri perikanan Kabupaten Natuna berdasarkan 
potensi keunggulan sektor perikanan dengan meninjau aspek manfaat, 
peluang, risiko dan  biaya seiring dengan pemanfaatan potensi migas 
Natuna yang berada wilayah strategis di kawasan Laut Cina Selatan. 

• Bagaimana strategi dan kebijakan pembangunan daya saing industri 
perikanan Kabupaten Natuna yang tepat dikaitkan dengan tinjauan historis 
berbagai kebijakan yang telah ada dan dilaksanakan di Indonesia terkait 
perikanan tangkap, klaster industri, budi daya perikanan, pembangunan 
wilayah serta daerah tertinggal dan lainnya,  khususnya yang berhubungan 
dengan upaya peningkatan daya saing industri perikanan dan juga yang 
berhubungan dengan pembangunan daerah tertinggal seperti Kabupaten 
Natuna. 

      
 

Tujuan Penelitian 
 
       Tujuan utama disertasi ini adalah untuk  membuat strategi kebijakan terkait 
pembangunan industri perikanan di Kabupaten Natuna melalui pendekatan daya 
saing model Porter (1990) serta konsep industrialisasi perikanan berbasis daya 
saing kawasan dan komoditas unggulan Kent (1986), konsep minapolitan yang 
dibahas Suhana (2012) dan Subandono (2010) dengan  dibantu metode ANP 
(analytic network process) BOCR (benefit, opportunity, cost and risk) menurut 
Saaty (2006), serta mengacu tinjauan historis implementasi kebijakan 
pengembangan daerah dan perikanan di Indonesia yang berdampak pada 
Kabupaten Natuna. Berdasarkan itu, maka tujuan disertasi ini adalah : 

1. Mengidentifikasi dan mengukur daya saing sektor industri perikanan 
Kabupaten Natuna dengan data sekunder . 

2. Mengidentifikasi dan menganalisis penentuan posisi daya saing perikanan 
Kabupaten Natuna dengan pendekatan Porter (1990) baik dari aspek 
industri perikanan tangkap maupun budidaya perikanan seiring potensi, 
situasi pasar domestik dan pasar sekitar kawasan Laut Cina Selatan. 

3. Merumuskan dan menganalisis strategi dan kebijakan pembangunan yang 
tepat terkait situasi Natuna dalam pasar global, kondisi daya saing dan 
arah kebijakan industrialisasi perikanan. 

 
 
                                                   Manfaat Penelitian 
 
Bagi Ilmu Pengetahuan :   

• Sumbangan terkait perluasan metode sistem lunak perumusan strategi 
dalam membangun daya saing industri berbasiskan potensi perikanan di 
wilayah Kabupaten Natuna . 
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• Sumbangan terkait konsep kebijakan pembangunan industri perikanan di 
wilayah perbatasan di kawasan andalan laut Natuna yang menjadi bagian 
wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Laut Cina Selatan.  

 
Bagi stakeholders lokal: masyarakat bisnis dan pemerintah daerah Natuna serta 
asosiasi usaha  mendapat masukan  atas peran mereka dalam  strategi peningkatan 
daya saing perikanan melalui industrialisasi perikanan Natuna.  
 
Bagi perumusan dan implementasi kebijakan publik: sumbangan untuk 
penyempurnaan kebijakan dan lembaga  industri di daerah, khususnya di 
Kabupaten Natuna. 
 
 

                                Ruang Lingkup Penelitian 
 

             Pembangunan strategi daya saing perikanan  memiliki aspek yang sangat 
luas serta  kompleks. Karena mencakup berbagai faktor indikator daya saing 
industri, maka penelitian difokuskan pada  aspek industri perikanan tangkap,  budi 
daya dan olahan di Kabupaten Natuna, khususnya berdasarkan data PDRB Natuna 
tahun 2008 sampai 2010 untuk mendukung strategi yang tepat. Penelitian juga 
menggunakan pendekatan konsep daya saing Porter (1990) serta manajemen 
strategis dengan merumuskan prioritas dan sasaran strategis daya saing  perikanan 
Natuna. Penelitian dimulai dengan menganalisis serta mengaji daya saing dari 
aspek keunggulan komparatif dan kompetitif sektor industri perikanan serta 
lingkungan bisnis terkait. Juga dilakukan kajian historis kebijakan pembangunan 
wilayah dan industri di Indonesia, khususnya bidang perikanan di wilayah Laut 
Natuna, Kabupaten Natuna dan WPP (wilayah pengelolaan perikanan) Laut Cina 
Selatan. Selain itu, penelitian ini juga membatasi pada analisis historis kebijakan 
yang mendukung perekonomian daerah  serta menggerakkan industri perikanan 
laut, khususnya perikanan tangkap dan perikanan budidaya, serta terkait dalam 
pembangunan wilayah di Kabupaten Natuna.  
 
 
                                        Prospek Kebaruan (Novelty) 
 
       Kebaruan penelitian ini menyangkut konsepsi dan pemikiran tentang  
perumusan strategi kebijakan pembangunan dalam meningkatkan daya saing 
perikanan di Kabupaten Natuna.  Hal ini didasarkan pada faktor peluang, potensi  
dan hambatan yang  mendorong peningkatan daya saing industrialisasi perikanan 
yang didorong untuk semakin baik (terarah dan tertata) dan berkelanjutan. Yang 
digunakan adalah pendekatan sistem berbasiskan ANP (analytic network process) 
BOCR (benefit, opportunity, cost & risk) serta historis kebijakan yang pernah 
dibuat terkait dengan pembangunan berbasiskan wilayah, pertumbuhan serta 
klaster seiring terbentuknya Kabupaten Natuna sejak tahun 1999 
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