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1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan Negara kepulauan dengan sebagian besar wilayahnya terdiri dari 

pulau dan perairan. Indonesia yang merupakan negara dengan bentuk kepulauan mempunyai 

lebih dari 17,5 ribu buah pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km. Keseluruhan wilayah 

Indonesia terdiri dari perairan dan juga daratan yang mengandung potensi sumberdaya yang 

melimpah dan tersebar di seluruh Indonesia. Melihat luasnya wilayah yang ada, setelah 

reformasi, Indonesia yang mengusung pemerintahan sentralisasi pada rezim sebelumnya 

berganti arah menjadi sistem yang terdesentralisasi agar bisa menjangkau semua kalangan 

masyarakat disetiap daerahnya. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang menjadi landasan 

sistem desentralisasi merupakan langkah baru dalam tatakelola pemerintahan, dengan adanya 

UU tersebut pemerintah bisa dikatakan menjadi lebih dekat dan lebih mengetahui 

permasalahan yang ada di daerah serta aspirasi dari masyarakat melalui pemerintah daerah.  

Sistem desentralisasi yang diharapkan mampu meningkatkan efektifitas pengelolaan 

sumber daya yang ada disetiap daerah menjadi lebih baik terlihat masih kurang memberikan 

hasil yang yang signifikan. Perumusan kebijakan maupun kebijakan yang di implementasikan, 

seyogyanya bisa lebih efektif dan diharapakan tepat sasaran karena dekatnya pemerintah 

daerah dengan masyarakatnya masih dipertanyakan. Hal tersebut bisa dilihat bersama dari 

banyaknya masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan serta masih banyaknya daerah 



tertinggal, yang dimana tercatat pada Tahun 2013, sekitar 183 kabupaten masih dalam kategori 

daerah tertinggal karena tidak meratanya pembangunan.1 

Banyaknya kategori wilayah tertinggal selama beberapa tahun terakhir memang salah 

satunya bisa terlihat dari kesenjangan antar kawasan atau bisa dikatakan pembangunan yang 

ada di Indonesia lebih menitikberatkan pembangunan di darat dibandingkan dengan 

pembangunan yang bersifat kelautan, padahal sumberdaya yang dimiliki pada bidang kelautan 

dan perikanan bisa dikatakan sangat besar. KKP menghitung potensi perikanan tangkap 6,817 

Juta ton ikan per tahun (2005) dan potensi lahan budidaya 1.137.756 Ha (2005); sebanyak 70 

persen dari 60 cekungan migas Indonesia berada di laut; dan 9,1 milyar barel cadangan minyak 

bumi ada di laut (DKP, 2009).2 

Potensi bidang perikanan tersebut juga memliki kontribusi yang cukup meyakinkan bagi 

ekonomi nasional jika pemerintah lebih concern pada pengembangannya. Terhitung total 

kontribusi sektor perikanan dan kelautan terhadap PDB nasional mencapai 25% dan 

menyumbang lebih dari 15% lapangan pekerjaan (Burke,et al, 2002).3  

Dilihat dari kontribusi mapun potensi perikanan secara nasional tersebut Indonesia 

sebagai Negara yang dikategorikan berkembang selayaknya memanfaatkan potensi dari segi 

kelautan dan perikanan dengan lebih baik. Potensi yang dimiliki sektor perikanan yang sangat 

besar sampai dikenal dengan sebutan raksasa yang sedang tertidur kurang diperhatikan segi 

pembangunannya merupakan hal yang sangat di sayangkan. Potensi yang dimiliki dalam sektor 

perikanan tidak hanya sebatas pada besarmya SDA saja, potensi lain yang dimiliki dan perlu 

untuk terus dikembangkan dan disejahterakan ialah sumber daya manusianya terutama yang 

hidup di daerah pesisir, karena diperkirakan bahwa 60% dari penduduk Indonesia bermukim 
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diwilayah pesisir, dan jumlah penduduk miskin di kawasan pesisir sekitar 5.254.400 jiwa atau 

32,14% dari jumlah total masyarakat pesisir, yakni 16.420.000 yang masih benar-benar perlu 

untuk di sejahterkan.4   

Kesejahteraan masyarakat yang berada di wilayah pesisir dan notabene bekerja sebagai 

nelayan masih belum sejahtera, hal tersebut terlihat pada pendapatan nelayan kecil yang cukup 

banyak mendiami wilayah pesisir mempunyai pendapatan hanya sekitar Rp.300.000,-

/bulan/keluarga.5 Hal tersebut bila dilihat secara reflektif menyebabkan regenerasi akan profesi 

sebagai nelayan juga semakin menurun. Kemiskinan para nelayan bisa saja disebabkan oleh 

kurangnya kualitas SDM yang dimiliki maupun keterbatasan fasilitas yang dimiliki dan 

kendala lainnya sehingga berimplikasi juga pada tidak berjalan dengan baiknya suatu program 

maupun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.  

Nelayan merupakan profesi yang sumber daya manusianya perlu untuk terus 

dikembangkan serta diberdayakan, baik hal tersebut dengan memberdayakan melalui kebijakan 

maupun program-program yang membangun dan memberdayakan kaum nelayan tersebut. 

Pemerintah sebagai pemangku kekuasaan dan juga merupakan aktor penting dalam 

pengembangan bidang kelautan sudah melakukan upaya-upaya maupun beberapa kebijakan 

dalam memberdayakan masyarakat pesisir, salah satunya ialah Program Pemberdayaan 

Masyarakat Pesisir (PEMP). PEMP merupakan program yang ditujukan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kultur kewirausahaan, penguatan 

kelembagaan, serta penggalangan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan. 

Meskipun demikian, dibeberapa daerah tertentu ketidakberdayaan masyarakat pesisir dan 
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kemiskinan serta pengelolaaan potensi yang bisa dikatakan kurang optimal merupakan problem 

yang masih juga ditemukan. 

Pengelolaan potensi kelautan dan perikanan yang kurang optimal ini ditemukan di 

Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Indonesia, yang dimana dalam RPJMD 

(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tahun 2011-2015 kabupaten Lombok 

tengah, dinyatakan bahwa potensi kelautan dan pariwisata merupakan modal utama dan pemicu 

pembangunan tetapi produktifitas serta pengelolaannya masih belum maksimal.6 

   Merujuk pada pernyataan pemerintah dalam RPJMD tersebut, penulis menggali data 

produksi perikanan sebelum dan setelah adanya RPJMD yang ada di daerah kabupaten Lombok 

tengah yakni mulai pada tahun 2010-2012 sebagai pijakan awal dari diangkatnya pengkajian 

tentang pengembangan potensi kelautan dan perikanan di daerah Kabupaten Lombok tengah, 

penelti mengambil sampel mulai dari tahun 2010-2012 karena dalam hal ini penelti ingin 

membandingkan produksi perikanan sebelum dan setelah adanya kebijakan tata ruang wilayah 

Kabupaten Lombok tengah pada tahun 2011. Sebagai turunan dari permasalahan tersebut 

berikut data dari produksi perikanan di Kabupaten Lombok Tengah: 

Tabel 1.1 Produksi perikanan Kabupaten Lombok Tengah 2010-2012 

No Produksi Perikanan Satuan 2010 2011 2012 

1 Perikanan Tangkap 

1. Perairan Laut 

2. Perairan Umum 

 

Ton 

Ton 

 

1.469.32 

799.14 

 

1.645.80 

83.62 

 

1.665.79 

849.95 

2 Perikanan Budidaya 

1. Budidaya Laut 

2. Budidaya Air Payau 

3. Buddaya Air Tawar 

 

Ton 

Ton 

Ton 

 

27.000,40 

34.30 

27.894.00 

 

42.251,00 

34.60 

43.380.40 

 

44.570.00 

22.80 

45,320.90 
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 Sumber Data: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah7 

 Berdasarkan tabel di atas jumlah produksi yang dimiliki Kabupaten Lombok Tengah 

masih didominasi oleh kegiatan perikanan budidaya, yang dimana bisa dlihat bahwa sektor 

perikanan budidaya laut dan budidaya air tawar dalam jangka waktu tiga tahun tersebut selalu 

meningkat dan mendominasi pada setiap tahunnya. Bila dilihat dari produksinya sendiri dalam 

hal ini kabupaten Lombok tengah masih bisa dikatakan masih kurang atau belum terkelola 

dengan optimal. Hal ini bisa dibuktikan dan ditinjau dari perbandingan trend produksi 

perikanan tangkap dari masing-masing Kabupaten dan kota se-NTB pada tahun 2010-2012. 

Data pada produksi perikanan tangkap pada masing-masing kabupaten se-NTB menunjukkan 

bahwa Kabupaten Lombok tengah berada pada urutan nomor dua terbawah dari keseluruhan 

kabupaten yang ada di provinsi NTB. Berikut tabel trend produksi perikanan laut se-NTB: 

Tabel 1.2 Perbandingan trend produksi perikanan laut menurut Kabupaten/ Kota se-

NTB Tahun 2010-2012 

No Kabupaten/Kota Produksi (Ton) 

2010 2011 2012 

1 Lombok Barat 9,211.10 9,202.44 9,358.2 

2 Lombok Tengah 1.469,32 1,645.75 1,665.8 

3 Lombok Timur 15,683.52 13,095,34 12,585.1 

4 Sumbawa 41,099,02 43,176.62 44,551.3 

5 Sumbawa Barat 3,133.60 3,084.37 21,940.3 

6 Dompu 6,631.70 37,659.52 29,200.5 

7 Bima 24,592.85 21,986.72 3,337.2 

8 Kota Mataram 1,706.86 1,764.24 1,639.5 

9 Kota Bima 1,373.50 1,483.70 1,517.8 

10 Lombok Utara 6,983.90 7,071.30 6,985.6 

Sumber Data: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah8 

Dilihat dari hal tersebut sudah jelas adanya bahwa Kabupaten Lombok Tengah dalam 

segi produktifitas pada sektor perikanannya masih perlu untuk terus diperhatikan. Bila ditinjau 
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dari segi pemanfaatannya pun masih belum optimal, dimana dalam hal ini jika dilihat dari luas 

total potensi lestari pengembangan yang dimiliki khususnya pada sektor perikanan budidaya, 

potensi lahan lestari yang dimiliki Kabupaten Lombok Tengah dalam Hal ini mencapai 

13,030,37 Ha dengan jenis budidaya laut, budidaya air payau, dan budidaya air tawar yang 

masih kurang dimanfaatkan dengan optimal. Berikut penelti akan memaparkan data dari tabel 

potensi lestari lahan yang dimiliki serta pemanfaatan potensi lahan perikanan budidaya yang 

ada di Kabupaten Lombok Tengah: 

Tabel 1.3 Persentase pemanfaatan perikanan budidaya Kabupaten Lombok Tengah 

tahun 2012  

No Jenis budidaya Potensi 

(Ha) 

Pemanfaatan (Ha) 

2010 2011 2012 

1 Budidaya laut 2.988,00  120,50 188,50 198,60 

2 Budidaya air payau 530,60  55,95 56,70 56,70 

3 Budidaya air tawar 9.512,37  393,35 661,96 956.98 

 Jumlah 13.030,37 569,80 907,16 1.011,90 

 Persentase pemanfaatan (%) 4,37 6,97 7,76 

Sumber Data: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah9 

 Bisa dilihat dari tabel diatas bahwa pemanfaatan pada sektor kelautan dan perikanan di 

Lombok tengah masih bisa dikatakan kurang optimal dilihat dari potensi lestari lahan yang 

dimiliki. Bila merujuk pada kegiatan dengan nilai produksi di daerah ini yang paling tinggi 

atau sektor unggulannya ialah pada kegiatan budidaya rumput laut yakni mencapai 45,320.90 

ton. Kenyataan bahwa perikanan merupakan modal utama dalam memicu pembangunan yang 

ada di daerah terkait, menyebabkan perlu adanya kajian terkait pengembangan potensi 

unggulan perikanan yang dimiliki di Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan budidaya di laut 
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masih merupakan kegiatan yang dominan di sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Lombok 

Tengah, dengan rata-rata peningkatan produksi per tahun sebesar 26,7% sedangkan untuk 

produksi perikanan tangkap adalah 6,7%.10 

Kurang optimalnya pengembangan kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok 

Tengah diperkirakan terjadi karena beberapa faktor mulai dari cuaca, keterbatasan modal serta 

sarana dan prasarana ataupun infrastruktur dasar yang menjadi penghambat nelayan dalam 

menjalankan usahanya. Hal ini dipertegas dengan adanya isu-isu strategis Kabupaten Lombok 

Tengah yang tertuang pada RPJMD tahun 2011-2015 yang dimana dinyatakan bahwa 

rendahnya peningkatan produksi dibidang perikanan disebabkan karena tingginya 

ketergantungan nelayan terhadap cuaca, sarana dan biaya operasional yang tinggi serta belum 

terpenuhinya infrastruktur dasar.11 

`Angka kemiskinan yang masih tergolong cukup tinggi di Kabupaten Lombok tengah 

juga menjadi salah satu pertimbangan terkait adanya kajian tentang pengembangan potensi 

perikanan di daerah ini, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa kebanyakan 

masyarakat tinggal di wilayah pesisir masih bisa dikatakan kurang sejahtera. Angka 

kemiskinan di daerah Lombok tengah saat ini masih berada pada kisaran 16.20% yang artinya 

masyarakat yang tergolong miskin masih cukup tinggi.12 Secara empiris peneliti juga melihat 

sendiri masyarakat nelayan yang ada di Kabupaten Lombok tengah khususnya masyarakat 

yang bekerja sebagai nelayan masih banyak yang dikategorikan miskin dengan kemampuan 

investasi yang kecil.  

Menurut BPS, 2005 jumlah penduduk miskin dipesisir Kabupaten lombok tengah sekitar 

4,50 % atau sekitar 37.071 RT. Mereka hanya mampu bekerja sebagai nelayan kecil, buruh 
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nelayan, pengolah ikan skala kecil dan pedagang kecil karena memiliki kemampuan investasi 

yang sangat kecil.13 Sehingga dalam hal ini pemerintah dituntut mampu meningkatkan 

kesejahteraan maupun suatu perubahan yang dapat meningkatkan kesejahteraan serta nilai dari 

produksi perikanan maupun peningkatan pendapatan nelayan yang ada di daerahnya dengan 

kebijakan maupun langkah-langkah strategisnya sesuai dengan amanat dari Undang-undang 

No. 31 tahun 2004 yang mengalami perubahan menjadi Undang-undang no. 45 tahun 2009 

yang menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan sektor perikanan harus berpedoman pada 

prinsip-prinsip keberpihakan pada masyarakat miskin (pro poor), peningkatan lapangan kerja 

(pro job), dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi (pro growth).14  

Dari hal tersebut Kabupaten Lombok Tengah dalam hal ini memerlukan kebijakan 

pengembangan yang mengedepankan prinsip-prinsip keberpihakannya dalam pengembangan 

potensi kelautan dan perikanan yang terususun rapi atau terfokus pada suatu lokasi dalam 

kegiatan pengembangan sesuai dengan potensi unggulan dari wilayah tersebut sehingga 

kesejahteraan dari pelaku bisa terangkat maupun terfokus.  

Perlu adanya kebijakan yang mampu mengangkat keberadaan atau pendapatan nelayan 

yang ada di daerah-daerah pesisir yang hanya mampu bekerja sebagai nelayan dan 

pembudidaya kecil. Dalam hal ini, diperkirakan dalam beberapa periode sebelumnya 

pemerintah daerah terkait belum menyusun atau belum bisa dikatakan terlalu concern dan 

fokus pada pengembangan perikanan yang berbasis kawasan, atau diperkirakan dalam 

beberapa periode terakhir dalam melaksanakan program-program terkait pengembangan pada 

sektor ini masih terdapat kendala-kendala atau hambatan-hambatan lain dalam 

pengembangannya, misalnya pada implementasi kebijakan, yang dimana terkadang walaupun 

kebijakan sudah jelas tetapi dalam pelaksanaanya masih belum terlaksana dengan optimal, 
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untuk itu dalam pelaksanaan kebijakan perlu dikaji unsur-unsur yang mempengaruhi seperti 

disposisi, komunikasi, struktur birokrasi maupun sumberdayanya.15  

Setelah ditinjau, memang Lombok Tengah sendiri baru-baru ini mengeluarkan kebijakan 

yang berkaitan dengan pengembangan kelautan dan perikanan berbasis kawasan melalui Perda 

No. 7 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten yang dimana pada pasal 6 

huruf g yang juga mengatur tentang pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung 

pengembangan dan pemantapan pariwisata, sistem agropolitan dan minapolitan. 

Pengembangan kawasan dengan system minapolitan merupakan suatu program yang 

dicanangkan oleh Kementrian Kelautan Dan Perikanan yakni melalui Peraturan Menteri No. 

12 Tahun 2010 dan Kabupaten Lombok Tengah yang dalam hal ini merupakan salah satu 

kawasan yang ditetapkan sebagai salah satu Kabupaten/kota pengembangan minapolitan 

melalui MKP No. KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan, yang telah 

menetapkan 223 Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia sebagai Kawasan Minapolitan yang 

sebelumnya berjumlah 197 Kawasan.  

Pengembangan berbasis kawasan ini, ditetapkan dengan adanya komoditas unggulan di 

Kabupaten terkait, yang dimana di Kabupaten Lombok Tengah komoditas unggulan atau 

potensi unggulannya ialah pada komoditas rumput laut yang terletak di tiga kecamatan yakni 

Kecamatan Praya Tmur, Praya Barat dan Kecamatan Pujut dengan luas potensi lahan 

khususnya pada komoditas rumput laut ini mencapai 1,200.00 Ha dengan jumlah pembudidaya 

sebanyak 316 orang dan terdiri dari 30 POKDAKAN (Kelompok Pembudidaya Ikan) yang 

tersebar di setiap kecamatan melalui sentra pada pengembangan kawasan minapolitan dengan 
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komoditas rumput laut yang terletak di Kecamatan Pujut tepatnya di dusun gerupuk desa 

sengkol Kabupaten Lombok Tengah.16 

Berangkat dari beberapa hal yang telah dipaparkan maka peneliti ingin mengkaji tentang 

bagaimana kebijakan pengembangan potensi kelautan dan perikanan melalui program 

minapolitan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah di wilayah yang 

menjadi sentra minapolitan yakni di Kecamatan Pujut desa sengkol tersebut dengan potensi 

perikanan unggulan yang dimiliki berupa rumput laut dengan judul “Kebijakan Pengembangan 

Potensi Kelautan Dan Perikanan (Studi Di Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lombok 

Tengah)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kebijakan pengembangan potensi kelautan dan perikanan di sentra 

minapolitan Kabupaten Lombok Tengah ? 

2. Apa hambatan dalam pengembangan potensi kelautan dan perikanan di sentra 

minapolitan Kabupaten Lombok Tengah ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui kebijakan dalam pengembangan potensi kelautan dan perikanan di 

sentra minapolitan Kabupaten Lombok Tengah 

2. Untuk mengetahui hambatan pada pengembangan potensi kelautan dan perikanan di 

sentra minapolitan Kabupaten Lombok Tengah 

1.4 Manfaat penelitian 
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Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi pada masyarakat 

maupun manfaat-manfaat secara akademis. Adapun penelitian ini diharapkan bermanfaat, 

antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

a) Untuk mengembangkan kajian terkait ilmu pemerintahan terutama dalam 

kebijakan bidang pengembangan potensi kelautan dan perikanan. 

b) Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bisa menjadi 

bacaan atau bahan pertimbangan lain bagi penelitian yang serupa. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi peneliti sendiri, penelitian ini diharapkan memberi wawasan baru 

mengenai kebijakan, pengelolaan maupun pengembangan perikanan serta 

sebagai sarana menerapkan displin ilmu yang telah dipelajari 

b) Sebagai bahan evaluasi maupun diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah 

setempat yang terkait khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Lombok Tengah. 

1.5 Definisi Konseptual  

Konsep merupakan suatu batasan umum yang dipakai dan berguna dalam upaya 

memberikan kejelasan bagi arah dari suatu penelitian, maka dari hal tersebut berikut definisi 

konseptual dari peneilitian terkait kebijakan pengembangan potensi kelautan dan perikanan 

dalam penelitian ini: 

1) Kebijakan Pengembangan potensi kelautan dan perikanan 

Carl J. Friederich mendefinisikan kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang 

diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan adanya 



hambatan-hambatan tertentu dalam mencapai tujuan atau mewujudkan sebuah sasaran yang 

diinginkan.17 

Dilihat dari konsep kebijakan diatas, kebijakan merupakan suatu usaha yang dilakukan 

oleh pemerintah dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada, kebijakan tersebut juga 

diikuti dengan serangkaian kegiatan atau tindakan sehingga mencapai tujuan yang diinginkan 

dalam memecahkan suatu permasalahan, sehingga dalam penelitian ini kebijakan yang 

dimaksud ialah kebijakan ataupun program yang dilakukan dan dilaksanakan pemerintah 

Daerah terkait dalam mengembangkan potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok 

Tengah. Potensi yang dimaksud dalam penelitian ini ialah potensi-potensi sumberdaya 

kelautan dan perikanan berupa potensi unggulan dalam bidang kelautan dan perikanan maupun 

potensi sumberdaya manusianya. 

Selanjutnya ialah konsep dari perikanan Dalam Undang-undang No. 45 Tahun 2009 

tentang perubahan atas undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang perikanan, perikanan 

didefinisikan sebagai semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan 

sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai 

dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan.18  

1.6 Definisi operasional 

Definisi operasional merupakan uraian konsep yang sudah dirumuskan dalam bentuk 

indikator untuk mempermudah operasionalisasi dari suatu penelitian. Secara tidak langsung 

definisi operasional akan menunjuk alat pengambil data yang cocok digunakan atau mengacu 

pada bagaimana mengukur suatu variabel. Dengan demikian, variabel atau indikator tersebut 

nantinya akan memberikan arti serta memberikan operasionalisasi pada kegiatan-kegiatan yang 
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dilakukan dalam mengukur variabel tersebut. Dengan demikian berikut akan dipaparkan 

variabel terkait dalam penelitian ini, yakni: 

1. Kebijakan pengembangan potensi kelautan dan perikanan melalui program minapolitan 

a. Bentuk kebijakan 

b. Pelaksanaan kebijakan pengembangan potensi kelautan dan perikanan 

c. Hasil pengembangan potensi kelautan dan perikanan 

2. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan program minapolitan 

1. Faktor Internal 

a. Jumlah dan kemampuan personil di Dinas Kelautan dan Perikanan  

b. Koordinasi antar lembaga dalam Kelompok Kerja minapolitan 

 

2. Faktor eksternal 

a. Kurangnya sarana dan prasarana 

Variable operasional tersebut di atas dapat dijadikan tolak ukur dalam melihat kebijakan 

terkait pengembangan potensi perikanan Kabupaten Lombok Tengah dan merupakan fokus 

penelitian atau ruang lingkup dari penelitian ini. Berjalan dengan baiknya kebijakan serta 

upaya dalam pengembangan dapat dilihat dari keberhasilan maupun kegagalan dari program-

program yang dilakukan dan peningkatan target produksi dalam pelaksanaan kegiatan yang 

dilakukan oleh pemerintah yakni Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pengembangan 

potensi kelautan dan perikanan. 

1.7 Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk 

menggambarkan serta menuturkan data, situasi maupun fenomena-fenomena sosial yang 

terjadi. Menurut Sanapiah faisal, penelitian deskriptif disebut juga penelitian taksomonik 



yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi suatu fenomena atau 

kenyataan sosial, dengan jalan mendiskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan 

masalah dan unit yang di teliti.19 Jadi dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan 

kebijakan, strategi yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengeksplorasi dan 

mengembangkan potensi perikanan di Kabupaten Lombok Tengah. 

 

2. Lokasi Penelitian. 

Lokasi penelitian ini dilakukan di kota praya Kabupaten Lombok Tengah yakni di 

Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah dan di wilayah yang 

menjadi sentra pengembangan minapolitan yakni desa sengol, dusun gerupuk kecamatan 

pujut. Pemilihan lokasi sengaja dilakukan oleh penulis di daerah terkait dengan 

pertimbangan bahwa Dinas kelautan dan Perikanan merupakan pelaksana teknis dalam 

pengembangan sumber daya perikanan dan lebih mengetahui kondisi perikanan. Pemilihan 

lokasi juga dilakukan peneliti dengan pertimbangan bahwa secara reflektif melihat masih 

banyaknya masyarakat di daerah Kabupaten Lombok Tengah terutama masyarakat yang 

berprofesi sebagai nelayan yang masih berada dibawah garis kemiskinan serta pemanfaatan 

potensi perikanan yang dimiliki masih bisa dikatakan belum maksimal. 

3. Subjek Penelitian 

Pada penelitian ini, subyek yang diteliti atau koresponden dalam mendapatkan 

informasi ialah beberapa aparatur yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Lombok Tengah dan salah satu ketua dari kelompok perikanan. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik Purposive Sampling dikarenakan peneliti langsung menentukan 

sampel dengan pertimbangan khusus.20 Peneliti secara sengaja langsung menentukan 
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sampel yang ingin diambil dan memiliki kesesuaian dengan penelitian yang dilakukan untuk 

mendapatkan informasi yang tepat sehingga dengan pertimbangan tersebutlah peneliti 

memilih beberapa aparatur yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan dan salah satu ketua 

kelompok nelayan dikawasan pengembangan minapolitan. Beberapa subjek yang akan 

diteliti terkait kebijakan pengembangan potensi kelautan dan perikanan adalah sebagai 

berikut: 

a. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah 

b. Kepala Bidang Perikanan budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Lombok Tengah 

c. Penyuluh perikanan 

d. Ketua kelompok nelayan dusun gerupuk   

4. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sekunder 

yang dimana sumber data primer ialah sumber data yang didapatkan peneliti secara langsung 

dari sumber datanya yakni pada aparatur di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Lombok tengah. Menurut Lexy Moloeng, kata-kata serta tindakan objek yang diamati dan 

diwawancarai merupakan sumber data utama atau primer.21 Jadi, dalam penelitian ini 

peneliti akan menggali data-data primer terkait kebijakan pengembangan kelautan dan 

perikanan, hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, dan bagaiman hasil dari program 

pengembangan perikanan itu sendiri dikabupaten Lombok tengah. 

Selanjutnya sumber data sekunder ialah sumber data yang akan didapatkan peneliti 

yang diperoleh dari literatur yang dipelajari maupun dokumen-dokumen lain yang akan 

didapatkan mulai dari internet maupun dari lokasi penelitian yani di Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Lombok Tengah yang memiliki keterkaitan dengan yang diteliti. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ditujukan dan berkaitan dengan 

ketepatan serta cara-cara dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumen. Wawancara atau 

interview yang nantinya dilakukan peneliti ialah wawancara tidak terstruktur, dengan 

melakukan tanya jawab secara langsung terkait pokok permasalahan dengan subjek 

penelitian. Wawancara atau interview adalah suatu teknik pengumpulan data untuk 

mendapatkan sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.22     

Sedangkan teknik observasi dilakukan untuk mengamati fakta yang terjadi dilapangan 

lalu melakukan pencatatan mengenai fakta yang ditemukan tersebut. Menurut Alawasilah 

C. Djam’an Satori menyatakan pendapat beliau bahwa observasi adalah penelitian atau 

pengamatan yang sistematis dan terencana yang diniati untuk perolehan data yang dikontrol 

validitas dan realibitasnya.23  

Pada teknik dokumentasi, peneliti mengumpulkan data-data tertulis. Seperti halnya 

catatan arsip-arsip atau dokumen dan bahan-bahan yang berkaitan dengan objek pada 

penelitian ini. Dengan melakukan serangkaian metode tersebut peneliti dapat mendapatkan 

data-data yang lebih valid dan mendapatkan gambaran lebih jelas terkait kebijakan 

pengembangan potensi dari perikanan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. 

6. Analisa Data 

Selanjutnya, akan dijelaskan teknik analisa data yang akan digunakan peneliti dalam 

penelitian ini.  Teknik analisa data yang digunakan peneliti pada penelitian adalah teknik 

analisa data secara kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai sumber informasi 

dan data yang kemudian digeneralisasikan yakni dengan reduksi data, display data, serta 
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penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Reduksi data merupakan poses pengumpulan data 

penelitian, yakni dimana dalam penelitian ini peneliti mengelompokkan data atau 

menggolongkan data yang diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, maupun 

dokumentasi kepada subyek penelitian yang memiliki relevansi dengan rumusan masalah 

atau data yang dininginkan yang terkait dengan judul penelitian.  

Tahap selanjutnya ialah penyajian data atau display data, yang dimana hal ini 

merupakan langkah kedua setelah reduksi data yang dilakukan peneliti. Dalam penyajian 

data ini, data yang diperoleh akan diorganisir agar dapat memberikan deskripsi kearah 

pengambilan kesimpulan. Tahap terakhir adalah kesimpulan dan verifikasi data yang dalam 

hal ini peneliti menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh untuk menjawab 

rumusan masalah. Penarikan kesimpulan ini bermaksud pula untuk menganalisis dan 

mencari makna dari data yang ada sehingga nantinya dapat ditemukan permasalahan apa 

yang ada dalam penelitian yang dilakukan dan dipertimbangkan lagi kepada berbagai pihak 

mengenai data-data yang diperoleh dilapangan. Metode analisa data diatas dapat di 

gambarkan melalui alur model penelitian yang di kenal dengan model interaktif (Miles dan 

Huberman, 1994) seperti gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 1.1 

Model Interaktif Analisa Data 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Metodologi Penelitian Sosial, Bumi Akasara: Jakarta24 
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