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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kebijakan dan Pembangunan adalah merupakan dua konsep yang saling 

berkaitan. Sebagai suatu proses pada peningkatan kualitas pada hidup manusia, 

dengan konsep pembangunan adalah sebuah konteks yang dimana kebijakan 

beroperasi pada tingkat sosial yang ada didaerah, oleh karena itu maka sebuah 

kebijakan memerlukan satu dorongan yang bisa membawa pada apa yang kita bisa 

untuk melakukan sebuah hal dorongan pada apa yang kita terapkan dengan 

berdasarkan mekanisme pembuatan kebijakan yang dimana dibuat langsung oleh 

pemerintah untuk meningkatkan kebersamaan bersama pada tingkat sosial yang 

sama, dengan pelaksanaan pada penerapan pola membangun rasa tingkat sosial 

yang tinggi pada masyarakat sebagaimana mestinya.1 

Kebijakan (policy) adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja 

dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan 

governance yang menyentuh pengelolaan pada sumberdaya publik. Kebijakan 

pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang 

secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, 

finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, 

masyarakat atau warga Negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, 

                                                
1 Suharto Edi, 2008, Analisis Kebijakan Publik; Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan 

Kebijakan Sosial, Alfabeta (edisi revisi), Bandung, hlm : 1. 
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kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan 

kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik pada suatu negara.2 

Salah satu tugas pemerintah adalah untuk sebagai perumusan pada 

kebijakan publik. Dengan suatu kebijakan publik maka dapat dirumuskan secara 

sistematik, dan dapat diperlukan sebagai sebuah proses yang sistematis pula. 

Meskipun dengan proses itu tidak selalu harus bersifat kaku, pada proses 

perumusan kebijakan yang memungkinkan sistem pemerintahan dalam 

merumuskan kebijakan menjadi teratur dan memiliki ritme yang jelas. Dalam 

proses perumusan kebijakan yang sering pula disebut sebagai lingkaran kebijakan 

(policy cycle).3 

Dengan terdapat pola keleluasaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat 

kepada Pemerinah Daerah yang memberikan kebijakan pada pembagian 

kekuasaan yang mutlak untuk dilakukan sebagaimana terdapat pada Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang lebih menekankan pemberian wewenang 

seluas-luasnya agar daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan untuk 

pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan, dengan 

mengutamakan kesejahteraan masyarakat di daerah dalam peningkatan sumber 

daya manusia.4 

Seiring pada masa reformasi, pemerintah melakukan suatu gerakan dalam 

meningkatkan kebebasan kepada rakyatnya untuk melakukan suatu kemandirian 

dalam beraktifitas sesuai dengan bidangnya di dalam masa demokrasi ini yang 

                                                
2 Suharto Edi, 2008, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung, hlm : 3. 
3 Ibid, hlm : 23. 
4 Sarundajang, S.H, Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara, Pustaka Sinar Harapan, 1996, hlm 

: 69. 
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membuat suatu kebijakan berupa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah yang mana telah memberikan otonomi yang luas, nyata, dan 

bertanggungjawab, yang diwujudkan dengan pembagian dan pemanfaatan 

sumberdaya nasional serta adanya perimbangan keuangan antara Pusat dan 

Daerah secara proporsional sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan 

pemerataan. 

Undang-Undang ini mengatur tentang Otonomi Daerah dalam pengelolaan 

sumberdaya kelautan, yang mencakup kewenangan sampai dengan 12 mil laut 

dari garis pantai pasang surut terendah untuk perairan dangkal, dan 12 mil laut 

dari garis pangkal ke laut lepas untuk Daerah Propinsi dan sepertiga dari batas 

propinsi untuk Daerah Kabupaten. Kewenangan Daerah terhadap sumberdaya 

kelautan meliputi kewenangan dalam:  

(a). Eksplorasi, Eksploitasi, Konservasi dan Pengelolaan kekayaan laut 

(b). Pengaturan kepentingan administratif 

(c). Pengaturan tata ruang 

(d). Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh 

Pemerintah daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh 

pemerintah  

(e). Bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan Negara khususnya di 

laut.5 

 
Didalam peraturan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 

tentang perikanan pada pasal 17 menyebutkan bahwa pemerintah mengatur dan 

mengembangkan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan dalam 

rangka pengembangan pembudidayaan ikan. Maka dengan itu, pemerintah sigap 

                                                
5 Rohmin Dahuri, 2001, Otonomi Pengelolaan Sumberdaya Laut, CIDS, Jakarta, hlm : 45. 
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dalam merespon dan melakukan peningkatan dan pengembangan dalam 

pengelolaan sumber potensi perikanan dan pembudidayaan ikan di suatu daerah 

tertentu agar terdapat suatu kesamaan yang merata pada tingkat daerah hasil 

potensi yang ada. 

Disisi lain ketangguhan dan kemampuan manusia untuk menjamin 

kelangsungan hidup menuju kejayaan dan kesejahteraan masyarakat pesisir 

nelayan ditentukan oleh perpaduan dari seluruh kondisi dinamik dari semua segi 

kehidupan. Salah satu faktor yang mempengaruhi hubungan manusia dengan 

lingkungan hidup adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap lingkungannya 

termasuk lingkungan sosial kebijakan atau pengaturan yang berhubungan dengan 

kehidupan masyarakat nelayan. Sebagaimana mestinya untuk ditingkatkan dalam 

pola pengawasan yang secara terpadu untuk ditingatkan demi kesejahteraan 

masyarakat daerah untuk kemajuan dan kebersamaan bersama. 

Maka sebagaimana dengan hasil potensi yang dimiliki Bangsa Indonesia 

di bidang kelautan sangatlah besar, namun belum ada penggalian yang lebih 

dalam terhadap potensi yang ada tersebut, sehingga perlu diadakan penggalian 

yang mendalam terhadap potensi di bidang kelautan tersebut. Dengan potensi 

yang demikian besar, agar pengembangan perikanan, termasuk nelayan 

tradisional, memberikan manfaat bagi pembangunan maka dalam pelaksanaannya 

dibutuhkan riset dan penelitian bagi masyarakat lokal untuk dapat memanfaatkan 

potensi yang ada tersebut dan dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya 
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adalah dengan mengeksploitasi biota laut secara efisien baik ikan maupun 

tumbuh-tumbuhan tanpa melupakan aspek kelestarian dari kehidupan laut.6 

Untuk itu, dengan ketidaktentuan berdasarkan lama waktu pergi melaut, 

maka nelayan pantai utara (Tuban, Lamongan dan Gresik) dikelompokkan 

menjadi dua bagian yaitu nelayan mingguan dan nelayan harian. Nelayan 

mingguan merupakan nelayan yang pergi ke laut minimal satu minggu sedangkan 

nelayan harian merupakan nelayan yang pergi melaut hanya dalam waktu sehari. 

Nelayan pantai utara dalam pergi melaut selalu berkelompok dalam mencari ikan 

dilaut, untuk itu maka nelayan yang masih menggunakan alat tradisional tentunya 

sangatlah jauh ketinggalan dengan hasil yang didapat dalam proses pendapatan 

hasil yang kurang maksimal dalam memperoleh tangkapan ikan laut jika 

dibandingkan dengan nelayan yang menggunakan peralatan alat tangkap modern. 

Masyarakat bagian utara yang berada di daerah Kecamatan Brondong, 

Kabupaten Lamongan mereka sebagian besar hidup sebagai nelayan. Kehidupan 

merekapun tergantung dari hasil tangkapan yang mereka dapatkan sehari-hari. 

Dalam pelaksanaan pembangunan di sektor perikanan dan kelautan sangatlah 

ditentukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengembangan sektor wilayah 

kelautan yang semaksimal mungkin untuk ditingkatkan pola demi peningkatan 

perekonomian daerah yang lebih maju dan bertambahnya pemasukan dalam 

APBD yang cukup untuk dinikmati oleh masyarakat dalam pengembangan yang 

lebih maju dan berkembang dalam sektor potensi kelautan yang ada. 

                                                
6 Mubyarto, dkk, Nelayan dan Kemiskinan, Jakarta, Penerbit Rajawali, 1994, hlm : 98. 
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Dimana pemerintah sangatlah berperan dalam pembangunan ditingkat 

daerah yang belum berkembang dalam sektor pelayanan yang kurang prima untuk 

peningkatan kewaspadaan dalam pengawasan yang belum dijangkau atau dicapai, 

maka dengan itu Pemerintah Daerah harus secara langsung turun untuk melihat 

kondisi ril lapangan yang belum sepenuhya ditanggani secara maksimal dalam 

mengembangkan daerah yang tertinggal untuk segera ditingkatkan. 

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 

2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Lamongan Tahun 2006-2010 bahwa visi Kabupaten Lamongan adalah 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat Lamongan melalui peningkatan 

perekonomian dan kualitas SDM yang lebih baik dan maju dengan dilandasi 

kebersamaan dan pemberdayaan masyarakat. 

Selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No.7 Tahun 2004, 

Tentang Retribusi izin usaha perikanan dan kelautan di Kabupaten Lamongan, 

bahwa guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan perikanan serta 

melindungi sumber daya alam di Kabupaten Lamongan, khususnya yang berada di 

perairan, maka perlu adanya pengaturan mengenai usaha perikanan di Kabupaten 

Lamongan.7 Mengingat potensi perikanan dan kelautan Kabupaten Lamongan 

cukup signifikan, meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya dan sektor 

usaha perikanan lainnya. Sedangkan indikator potensi perikanan dan kelautan 

                                                
7 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No.7 Tahun 2004, Tentang Retribusi izin usaha 

perikanan dan kelautan di Kabupaten Lamongan. 
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secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori:8 sumberdaya 

perikanan tangkap, budidaya tambak, budidaya laut, bioteknologi kelautan. 

Potensi perikanan dan kelautan Kabupaten Lamongan yang secara penuh 

dapat dikembangkan dengan hasil apa yang diperoleh dari apa yang didapat lewat 

hasil potensi laut yang cukup termanifestasi dari hasil yang sebenarnya cukup 

signifikan, terutama meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya dan sektor 

usaha perikanan lainnya, selain usaha penangkapan ikan dilaut dengan rata-rata 

produksi, 63.000 ton pertahun dengan jumlah armada kapal/perahu 5.617 unit dan 

jumlah nelayan sebanyak 23.807 orang, usaha penangkapan juga dilakukan 

diperairan umum berupa rawa-rawa dan waduk serta sungai dengan produksi rata 

rata 2.192 ton pertahun atau sekitar 10.155 ha rupiah. Dalam pengembangan 

setiap tahunnya Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan yang khususya bagian 

daerah Kecamatan Brondong dan sekitarnya yang terletak pada wilayah pesisir 

yang dimana seluruh warga sebagian besar bermata pencarian sebagai nelayan.9 

Dari uraian diatas maka penyusun tertarik untuk mengetahuai bagaimana 

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menangani potensi bahari tersebut, maka 

untuk itu judul skripsi yang kami angkat yaitu: Kebijakan Pemerintah Daerah 

Dalam Mengembangkan Potensi Bahari (Studi di Kabupaten Lamongan). 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam 

mengembangkan potensi bahari di Kabupaten Lamongan? 

                                                
8 http://herihery.blogspot.com/2009/01/prospek-jasa-kelautan-nusantara-yang.html 
9 Potensi-Hasil-Perikanan-Laut-http://www.lamongankab.go.id/view.php?mode=9&sort. Diakses 

pada tanggal 27 September 2010. 
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2. Bagaimanakah hasil-hasil yang telah dicapai Pemerintah Daerah dalam 

mengembangkan potensi bahari di Kabupaten Lamongan sampai 2010? 

3. Apa saja yang menjadi kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan 

dalam mengelola dan mengembangkan Potensi Bahari ? 

C. Tujuan Penelitian 

Dengan  tujuan merupakan unsur yang diharapkan sebagai faktor penentu 

agar orang lain bisa mengetahui apa yang menjadi keinginan dari peneliti. Untuk 

itu maka dari suatu tujuan tersebut bisa merupakan hasil usaha yang mendasar 

atas penulisan dari sang penelitian. Penelitian ini dilakukan agar dapat 

mengeksplorasi secara mendasar dan mendalam terhadap bahan yang akan dikaji 

untuk mendapat teori dan gagasan konsep yang ingin dicapai, maka untuk itu 

penulis ingin melakukan tujuan berdasar dari penelitian agar apa yang didapat 

bermanfaat. Adapun hasil yang ingin dicapai dari penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan 

dalam mengembangkan potensi bahari di Kabupaten Lamongan. 

2. Untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai Pemerintah Daerah dalam 

mengembangkan potensi bahari di Kabupaten Lamongan sampai 2010. 

3. Untuk mengetahui kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan 

dalam mengelola dan mengembangkan Potensi Bahari. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian merupakan komitmen dimana aktifitas penelitian agar 

penelitian memiliki guna dalam pengetahuan: 

1. Secara Akademis 
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a) Sebagai suatu wahana pada peningkatan suatu wawasan dan 

pengalaman pada peneliti pada saat di lapangan. 

b) Menambah pengetahuan pola peningkatan pada bidang Ilmu 

Pemerintahan dalam memberikan manfaat yang selebihnya. 

c) Dapat membantu kepada Pemerintah Daerah dalam menangani sumber 

potensi daerah untuk dikembangkan sebagai mestinya dalam sektor 

kelautan dan perikanan yang ada. 

2. Secara Praktis 

a) Dapat memberikan suatu deskriptif kepada Pemerintah Daerah dalam 

mengembangkan potensi bahari yang ada. 

b) Menambah daya hasil potensi bahari dalam meningkatkan 

perekonomian Daerah yang semaksimal mungkin untuk didapat. 

E. Definisi Konseptual 

Konsep adalah istilah, terdiri dari suatu kata atau lebih yang 

menggambarkan suatu gajala atau menyatakan suatu ide (gagasan) tertentu. Bailey 

(1982) menyebutnya sebagai persepsi (mental image) atau abstraksi yang dibentuk 

dengan mengenaralisasikan hal-hal khusus.10 Dalam melakukan suatu penelitian 

yang tentunya saja ada sebuah konsep dasar dalam pemikiran, untuk itu maka, hal 

ini sangatlah penting untuk memberikan suatu batasan-batasan yang berkaitan 

dengan suatu konsep dasar apa yang telah dimaksud oleh peneliti. Maka konsep 

yang akan dipakai oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Kebijakan Pemerintah Daerah 

                                                
10 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, Bumi Aksara, 2004, hlm : 12. 
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Kebijakan pemerintah Daerah adalah serangkaian program yang dipilih 

oleh pemerintah Daerah untuk segera dilaksanakan atau tidak 

dilaksanakannya dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.11 

2. Potensi Bahari 

Potensi bahari  adalah suatu potensi organisme air dibawah 

pengontrolan/pengelolaan manusia untuk memanipulasi paling tidak satu 

tingkat kehidupan organisme yang dipelihara sebelum mereka dipanen 

untuk tujuan peningkatan produksi. Akhir-akhir in kegiatan budidaya ikan, 

baik yang bersifat menyokong maupun yang langsung terlibat dalam 

kegiatan budidaya itu sendiri, mulai banyak menarik perhatian masyarakat 

dan pemerintah.12 

3. Mengembangkan Potensi Bahari 

Pada masa Orde Baru Pemerintah Daerah selalu ditekan untuk melakukan 

kemauan yang diiginkan, untuk itu jika selama ini terdapat kesan bahwa 

Pemerintah Daerah tidak peduli terhadap pengelolaan sumberdaya 

kelautan termasuk pesisir secara berkelanjutan sangatlah wajar mengingat 

manfaat terbesar dari sumberdaya tersebut tidak mereka nikmati, 

melainkan dinikmati oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan Otonomi Daerah 

ini, Pemerintah Daerah sudah memiliki landasan yang kuat untuk 

mengimplementasikan dengan pengembangan pola pembangunan kelautan 

secara terpadu mulai dari aspek perencanaan, pemanfaatan, pengawasan 
                                                
11 Sholichin Abdul, Wahab S. 2005, Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi 

Kebijaksanaan Negara, Edisi 2, cetakan 5, Bumi Aksara, Jakarta, hlm : 2 
12 Handajani.staff.umm.ac.id/files/2010/02/Budidaya_laut.doc 
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dan pengendalian sumberdaya kelautan dalam upaya menerapkan 

pembangunan kelautan secara berkelanjutan. 

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional berfungsi untuk data yang dikumpulkan agar peneliti 

ini mendapat sebuah perspektif dalam penelitian dan untuk bisa lebih mendalami. 

Berdasarkan dengan beberapa sebuah indikator yang akan dibahas dalam definisi 

operasional tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam 

mengembangkan potensi bahari di Kabupaten Lamongan. 

a. Bentuk-bentuk kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan 

dalam mengembangkan potensi bahari di Kabupaten Lamongan 

b. Sosialisasi kebijakan kepada masyarakat Kabupaten Lamongan dalam 

mengembangkan potensi bahari. 

c. Pelaksanaan kebijakan dalam mengembangkan potensi daerah yang 

berupa kelautan dan perikanan 

2. Hasil-hasil yang telah dicapai Pemerintah Daerah dalam mengembangkan 

potensi bahari di Kabupaten Lamongan sampai 2010 

a. Pembangunan Pariwisata Bahari Lamongan 

b. Perkembangan Sektor perikanan 

3. Kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam mengelola dan 

mengembangkan Potensi Bahari. 

a. Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam 

mengembangkan potensi bahari di Kabupaten Lamongan 
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b. Kesadaran masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan Potensi 

Bahari 

c. Monitoring implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Lamongan dalam mengembangkan potensi bahari di Kabupaten 

Lamongan  

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan adalah metode deskriptif yakni upaya penulis 

secara terperinci dengan menjelaskan suatu objek penelitian agar dapat dipahami 

sesuai dengan apa yang didapat dilapangan. Untuk itu peneliti mengunakan 

penelitian deskriptif yaitu penelitan yang berusaha untuk menuturkan pemecahan 

masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, juga menyajikan data, 

menganalisa dan menginterpretasi. Penggunaan penelitian deskriptif kualitatif 

yang bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai 

fakta dan sifat populasi.13 

Dalam penelitian ini menggunakan metode diskriptif dengan alasan bahwa 

dalam penelitian ini berupaya menggali data, yaitu data berupa pandangan 

responden dalam bentuk cerita rinci atau asli. Kemudian responden dan peneliti 

memberikan penafsiran, sehingga dapat memunculkan suatu temuan atau 

mengembangkan temuan dan memberikan informasi serta gambaran tentang 

implementasi kebijakan Pemda dalam mengembangkan potensi bahari di 

Kabupaten Lamongan. Metode ini dapat juga digunakan untuk mendapatkan 
                                                
13 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian Memberi Bekal Teoritis Pada 

Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian 
Dengan Langkah-langkah yang Benar, Bumi Aksara, 2003, hlm : 82. 
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wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui. Metode kualitatif juga dapat 

memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan.  

2. Lokasi Penelitian 

Tempat lokasi penelitian merupakan tempat dimana wilayah yang akan 

menjadi tempat peneliti sebagai objek lapangan dimana peneliti mendapatkan 

informasi, gambaran, data-data yang diteliti dari tempat tersebut. Tempat 

penelitian yang dimaksud adalah di Kabupaten Lamongan yang sebagaimana 

tempat yang ditujuh peneliti merupakan tempat yang sangat ideal untuk diteliti, 

dan sebagaimana yang dimaksudkan didalam penelitian tersebut adalah di sebuah 

instansi dan lembaga dari Pemerintah Kabupaten Lamongan tersebut. Untuk 

mempermudah mendapatkan informasi, gambaran dan data yang valid dari 

mereka. 

Menurut Hamidi penjelasan lokasi penelitian pertama, menyebut tempat 

penelitian misalnya desa, komunitas atau lembaga tertentu. Kedua, yang lebih 

penting adalah mengemukakan alasan adanya fenomena sosial atau peristiwa yang 

dimaksud oleh kata kunci penelitian, terjadi di lokasi tersebut (yakni tindakan 

kontroversi). Ketiga, adanya kekhasan lokasi itu yang tidak dimiliki oleh lokasi 

lain sehubungan dengan atau yang terkait dengan penelitian.14 

3. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah sebuah informasi dimana orang dapat 

mengetahui dan mengerti tentang situasi dan kondisi yang diteliti untuk dapat 

                                                
14 Hamidi, Metode Penelitian Kualititatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan 

Penelitian, UMM Press, 2004, hlm : 69. 
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memberikan sebuah informasi apa yang telah diteliti.15 Maka dengan suatu pula 

peneliti menginginkan agar penelitian ini bisa semaksimal mungkin untuk bisa 

mendapatkan data yang benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan peneliti, 

maka dengan itu obyek dari penelitian ini yang ingin dicapai dari beberapa orang 

yang dianggap sebagai aktor regulasi dari semua ini. Maka dari itu, sebagaimana 

yang terdapat judul diatas tentang kebijakan Pemerintah Daerah dalam 

mengembangkan potensi daerah. Adapun ada beberapa subyek yang peneliti 

inginkan untuk bisa mencapai apa yang diharapkan, diantaranya sebagai berikut : 

1. BAPPEDA 

2. Kasubbid Perikanan, Kelautan dan Peternakan 

3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan 

4. Kepala Bidang Perikanan 

5. Kepala Bidang Sumberdaya Kelautan 

6. Masyarakat nelayan 

7. Pengelola lembaga Ekonomi Mikro 

4. Sumber Data 

Dalam hal ini, peneliti menggunakan sumber data atau informasi yang 

menjadi perhatian untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka sumber 

data yang akan digunakan untuk menyediakan informasi ada dua sumber yaitu: 

a) Data Primer 

Data primer merupakan data dari sumber informasi yang diperoleh 

langsung dari sumber pertama yang memahami seluruh tentang masalah yang 

                                                
15 J Lexy. Moeleong 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 

hlm : 90. 
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diangkat dalam penelitian ini, khususnya informan yang memahami tentang 

implementasi kebijakan Pemda dalam mengembangkan potensi bahari di 

Kabupaten Lamongan. Data primer dalam penelitian ini seperti pejabat yang 

terlibat langsung di dalamnya, yaitu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. 

b) Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data-data pembantu untuk menguatkan sumber 

informasi yang di dapatkan dari sumber primer. Banyak macamnya mengenai 

data-data sekunder menurut Nasution tentang sumber-sumber sekunder dapat 

terdiri atas berbagai macam, dari surat menyurat pribadi, kitab harian, notula rapat 

perkumpulan sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah 

tersebut.16 

Data sekunder merupakan data yang dipergunakan dalam penelitian untuk 

melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer. Data sekunder dapat 

berupa dokumen yang berupa literatur, jurnal dan sebagainya yang berkaitan 

dengan permasalahan serta tujuan penelitian. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpula data adalah  proses untuk menghimpun data yang 

diperhatikan serta dapat memberikan suatu gambaran aspek yang akan diteliti. 

Oleh sebab itu diperlukan alat dalam pengumpulan data agar diperoleh data yang 

valid. Adapun alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi (observation) 

                                                
16 Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah) “Usul, Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, 

Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, dan Angket”,  Bumi Aksara, 2004, hlm : 
143. 
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Observasi (observation) adalah suatu kegiatan mengumpulkan data yang 

dilakukan dengan mengadakan pengamatan dari dekat obyek penelitian secara 

lansung untuk memperoleh gambaran dari penelitian secara konkrit. Dengan 

pengamatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat dan mengamati sendiri, 

kemudian mencatat, memperhatikan, dan mendengarkan suatu fenomena dimana 

kejadian itu berada. Dalam penelitian ini menggunakan observasi non-partisipan, 

yaitu peneliti tidak terlibat lansung dalam aktifitas kelompok yang diteliti tetapi 

bersikap seabagai observer yang pasif, memperhatikan dan mendengarkan 

berbagai aktifitas mereka dan menarik kesimpulan dari pengamatan tersebut.17 

2. Wawancara (interview) 

Metode ini dilakukan dengan menggunakan wawancara secara langsung 

dengan subyek yang diteliti. Selain itu untuk mengetahui tujuan dan makna 

penelitian, wawancara dimaksudkan untuk mengetahui lebih jelas tentang 

berbagai hal secara langsung dari sumber-sumber yang berkepentingan dan 

berkompeten serta untuk merekonstruksi mengenai orang, kegiatan, kejadian, 

organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain kebenarannya. 

Wawancara tersebut dapat dilakukan secara lisan, sehingga dengan demikian 

dapat direkam informasi yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian. Karena 

metode yang digunakan metode wawancara, maka yang peneliti gunakan sebagai 

alat pengumpul data adalah pedoman wawancara. Secara teknis, peneliti lebih 

cendderung kedalam bentuk baku yang telah disiapkan sejak awal. Wawancara 

                                                
17 Zaenuri Muchamad, Diktat Kuliah Metode Penelitian Sosial, Jogjakarta, FISIP Universitas 

Muhammadiyah Jogjakarta, 1999, hlm : 58. 
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dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, guna memperoleh data 

yang terarah, dan langsung mengenai fokus permasalahan.18 

3. Dokumentasi (documentation) 

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan 

dokumen sebagai sumber data. Menurut Winarno Surakhmad mengatakan bahwa 

“Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkrip, buku dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah”.19 

6. Teknik Analisa Data 

Analisa Data adalah proses yang merinci usaha formal untuk menemukan 

tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data dan 

sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis yang ada. 

Bentuk analisa data yang digunakan yaitu analisa kualitatif yaitu analisis yang 

tidak menggunakan model matematika, model statistic, dan ekonometrik atau 

model-model tertentu lainnya. Analisis data yang dilakukan terbatas pada tehnik 

pengelolaan datanya, seperti pada pengecekan data dan tabulasi. Dalam hal ini 

sekedar membaca tabel-tabel, grafik-grafik, atau angka-angka yang tersedia , 

kemudian melakukan uraian dan penafsiran.20 Adapun langkah yang diambil 

dalam melakukan analisa data dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Reduksi Data 

Merupakan suatu bentuk analisa yang dapat menyeleksi data lapangan 

sesuai dengan apa yang diperoleh dari penelitian, dengan maksud bahwa, 

                                                
18 Suharsini Ari Kunto, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktek, Jakarta, Rhinika Cipta 2002. 
19 Winarno Surakhmad, 1980, Dasar dan Tehnik Research, Pengantar Metode Ilmiah, Bandung: 

Tarsito, hlm : 30. 
20 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, Bumi Aksara, 2004, hlm : 29-30. 
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penelitian yang dapat menyeleksi data-data yang diperoleh dari observasi, 

wawancara, dokumentasi, dan pokoknya berkaitan dengan yang diteliti. 

b. Display Data 

Merupakan sebuah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, penyajian 

data biasanya berupa kata-kata, tabel dan sebagainya. Adapun tujuan adanya 

metode ini adalah untuk mengklasifikasi data yang sesuai dengan rumusan 

masalah dalam penelitian ini, sehingga data akan lebih mudah untuk dipahami. 

c. Menarik Kesimpulan 

Penarikan suatu kesimpulan merupakan suatu kegiatan dari adanya 

konfigurasi yang utuh selama penelitian berlangsung. Dengan menganalisis dan 

menguji kebenaran validitas data yang ada dan merupakan suatu hasil analisis data 

yang dapat diartikan sebagai proses pemeriksaan terhadap alur analisis data untuk 

mengetahui proses munculnya kesimpulan penelitian. 

Pada dasarnya tujuan dari analisa data dalam suatu penelitian adalah untuk 

menyempitkan dan membatasi suatu penelitian sehingga menjadi data yang teratur 

dan dapat diambil kebenarannya sesuai dengan apa yang telah dilakukan 

penelitian oleh peneliti untuk dapat dipahami  sesuai dengan apa yang diperoleh 

dan dikerjakan oleh peneliti, sehingga penelitian ini bisa bermanfaat bagi 

semuanya. Dengan metode tersebut, peneliti berharap bahwa permasalahan yang 

peneliti kemukakan dalam penelitian ini dapat terjawab dengan baik dan tepat 

sesuai dengan apa yang didapat dilapangan. 


