
BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kebijakan Publik 

Sebagai suatu konsep, secara sederhana kita bisa menyatakan bahwa kebijakan publik 

merupakan tindakan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh pemerintah baik itu lembaga 

atau badan pemerintahan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat atau publik dengan 

menggunakan program-program atau bentuk upaya-upaya lainnya Bila melihat konsep dari 

kebijakan publik tersebut, kebijakan memiliki makna atau arti yang luas tergantung bagaimana 

melihat atau mendeskripsikannya, beberapa ahli mendefinisikan bahwa kebijakan publik 

berupa serangkaian tindakan atau kegiatan, maupun keputusan yang dilakukan pemerintah atau 

mendeskripsikannya dengan cara yang berbeda-beda.  

Perbedaan deskripsi dari kebijakan publik ini dapat dilihat dari bagaimana para ahli 

mendefinisikan kebijakan publik itu sendiri, seperti halnya Richard Rose yang menyatakan 

kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang sedikit banyak berhubungan beserta 

konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu 

keputusan tersendiri, hingga Thomas R dye yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai “is 

whatever government choose to do or not to do” (apapaun yang dipilih pemerintah untuk 

dilakukan atau untuk tidak dilakukan).25 

Perbedaan deskripsi dari definisi atau deskripsi dari kebijakan publik menurut Rose 

maupun Dye diatas merupakan suatu suatu bukti dimana setiap pakar atau ahli dalam 

menjelaskan kebijakan publik memiliki perbedaan. Definisi dari kebijakan publik yang 

dinyatakan oleh kedua ahli diatas bisa dikatakan sebagai suatu tindakan atau serangkaian 

tindakan yang dipilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dan memiliki 
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konsekuensi pada mereka yang terlibat, hanya saja dalam hal ini melihat bagaimana Rose 

maupun Dye mendefinisikan kebijakan publik masih bisa dikatakan cakupannya masih cukup 

luas. Dalam mendefinisikan kebijakan publik Rose tidak menegaskan bahwa pada kebijakan 

mengandung unsur tujuan didalamnya yakni seperti yang diketahui bahwa setiap kebijakan 

dilakukan agar tercapainya suatu tujuan tertentu, begitu pula dengan apa yang dinyatakan Dye 

yakni apa yang tidak dilakukan pemerintah juga merupakan suatu kebijakan publik yang 

pemaknaannya masih kurang jelas. 

Ahli lain seperti halnya W.I. Jenkins berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan 

sebuah keputusan, beliau mendefiniskan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang 

saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan 

dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. 

Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan 

kekuasaan dari aktor tersebut.26 

Dalam pemaknaan menurut W.I. Jenkins tersebut bisa terlihat bahwa beliau melihat 

kebijakan publik sebagai suatu keputusan lalu memiliki tujuan dan cara dalam mencapai tujuan, 

tetapi bila melihat lebih dalam seyogyanya suatu kebijakan publik yang dilakukan aktor dalam 

hal ini pemerintah nantinya akan melaksanakan keputusannya secara nyata, dan karena bentuk 

dari kebijakan publik yang bisa dikatakan variatif, bisa saja keputusan atau sekedar ucapan 

yang dilakukan aktor ini bisa saja hanya menjadi sekedar konsep dengan cara-cara tersendiri 

tetapi akhirnya tidak dilaksanakan atau tidak ditindak lanjuti karena hambatan-hambatan 

tertentu.  

Dari pemahaman yang dideskripsikan W.I. Jenkins diatas kita bisa menemukan bahwa 

suatu kebijakan publik selain mengandung unsur tujuan juga keputusan atau kebijakan yang 

diusulkan oleh aktor dalam hal ini memiliki ruang lingkup tertentu atau pada situasi tertentu, 
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dan masalah tertentu. Hal ini bisa terlihat juga pada pendapat ahli lainnya yakni dari Steven A. 

Peterson yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan atau aksi pemerintah dalam 

mengatasi suatu masalah.27 

 Memaknai apa yang dinyatakan beberapa pendapat ahli tersebut diatas, ditemukan 

bahwa dalam kebijakan publik terdapat unsur tujuan, dampak, ataupun aktor yakni pemerintah 

yang memiliki kewenangan, dan kebijakan publik ini dibuat untuk menyelesaikan 

permasalahan pada ruang lingkup tertentu. Bila melihat dari setiap perbedaan penjelasan 

tentang kebijakan publik menurut para ahli diatas, walaupun berbeda tidak ada yang bisa 

dikatakan salah, hanya saja pada setiap pemaknaan akan kebijakan publik ini ada beberapa 

yang dikatakan masih luas sehingga perlu pengambilan konsep yang tepat. 

Dalam Kaitannya dengan penelitian ini, peneliti lebih cenderung menganut kebijakan 

publik yang dijelaskan Carl J Federick mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian 

tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu 

lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan 

kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka 

mencapai tujuan tertentu.28  

Berangkat dari penjelasan dari beberapa ahli diatas kita bisa memahami bahwasannya 

kebijakan bisa dikatakan sebagai suatu arah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang 

memiliki kewenangan dalam mencapai tujuan tertentu dan mengatasi suatu permasalahan yang 

dilaksanakan pada ruang lingkup tertentu yang dimana didalamnya terdapat hambatan-

hambatan dan kesempatan-kesempatan. Jadi dalam hal ini pemerintah selaku yang memiliki 

kewenangan dituntut bisa memberikan kebijakan-kebijakan dengan tujuan yang pasti dalam 
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menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga nantinya memberikan dampak yang baik pada 

masyarakat. 

2.1.1 Tahap-Tahap Kebijakan 

Pada siklusnya, secara umum kebijakan terdiri dari formulasi, implementasi dan evaluasi. 

Menurut pandangan beberapa pakar politik tentang kebijakan publik, kebijakan dijelaskan 

dengan tahapan-tahapan yang berbeda-beda tapi dengan inti yang sama yakni didalamnya 

mencakup ketiga pokok proses kebijakan yakni formulasi, implementasi dan evaluasi. Proses 

kebijakan publik dikatakan sangat kompleks dan rumit, karena itu beberapa ahli membagi 

proses penyusunan kebijakan publik menjadi beberapa tahap dengan tujuan pembagian ini ialah 

untuk memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik.29 

Dalam hal ini menurut James Anderson sebagai salah satu pakar kebijakan publik, 

membagi proses kebijakan publik menjadi empat yakni yang terdiri dari Formulasi Masalah, 

Formulasi Kebijakan, Penentuan Kebijakan, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan.30 

Formulasi masalah yakni sebagai tahapan pertama dalam proses kebijakan publik 

menurut Anderson formulasi masalah ialah untuk mengetahui apa masalah yang dihadapi dan 

kenapa masalah tersebut menjadi prioritas dalam agenda pemerintah. Tahap yang kedua yakni 

formulasi kebijakan merupakan tahapan dimana pemerintah sebagai pelaku kebijakan 

mengembangkan pilihan atau alternatif dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi, yang 

selanjutnya diikuti tahap proses penentuan kebijakan yakni tentang bagaimana alternatif 

ditetapkan, kriteria yang harus dipenuhi, siapa yang akan melaksanakan kebijakan tersebut, 

bagaimana proses dalam melaksanakan kebijakan dan tentang apa isi kebijakan yang telah 

ditetapkan. 
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Tahap Selanjutnya yakni Implementasi berisi tentang siapa saja yang terlibat dalam 

implementasi kebijakan, apa yang mereka kerjakan dan apa dampak dari kebijakan tersebut. 

Evaluasi kebijakan sebagai tahapan terakhir dalam proses kebijakan publik menurut Anderson 

ialah tentang bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan tersebut diukur, lalu siapa 

yang menegevaluasi kebijakan, apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijkan tersebut dan 

adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan pada kebijakan atau secara 

sederhana bisa dikatakan kegiatan penilaian kebijakan. 

Kebijakan publik sendiri terdiri dari beberapa bentuk dan memiliki sifat yang hierarkis, 

dimana ada kebijakan yang lebih tinggi dan diikuti oleh kebijakan-kebijakan lain dibawahnya. 

Seperti yang diketahui bersama bahwa pemerintahan kita masih bersifat kontinental yang 

dimana suatu kebijakan bisa dikatakan sama dengan hukum meskipun tidak semua kebijakan 

yang diformalkan identik dengan hukum. Dengan kata lain jika pemerintah pusat 

mengeluarkan suatu bentuk kebijakan berupa perundang-undangan, undang-undang tersebut 

nantinya akan diikuti oleh kebijakan-kebijakan lain yang ada ditimgkatan yang lebih rendah, 

yakni seperti halnya peraturan daerah provinsi maupun peraturan yang ada diwilayah 

kabupaten atau kota tanpa mengesampingkan adanya inovasi-inovasi yang dilakukan daerah. 

Berikut akan di jelaskan bentuk dari kebijakan publik.  

2.1.2 Bentuk Kebijakan Publik 

Kita sudah mengetahui bersama bahwa kebijakan publik dibuat oleh lembaga publik atau 

seseorang yang memiliki otoritas dalam hal ini secara umum adalah pemerintah. Kebijakan 

publik tersebut adalah keputusan yang dibuat setelah adanya isu atau permasalahan pada 

masayarakat dengan isu-isu atau problem tertentu. Menurut Riant Nugroho dalam public policy 

secara generik terdapat empat bentuk kebijakan publik yakni:31 
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1. Kebijakan formal 

2. Kebiasaan umum lembaga lembaga publik yang sudah diterima bersama 

(konvensi) 

3. Pernyataan pejabat publik dalam forum publik 

4. Perilaku pejabat publik 

Kebijakan formal ialah keputusan-keputusan yang dikodifikasikan atau disusun secara 

tertulis dan disahkan atau diformalkan agar dapat berlaku. Seperti yang pernah dijelaskan 

sebelumnya tidak semua kebijakan publik yang sudah diformalkan identik dengan hukum, 

meskipun suatu kebijakan masih bersifat hierrarkis. Kebijakan formal seperti gambar yang 

diatas dikelompokkan menjadi tiga bagian yakni:32 

1. Perundang-undangan 

2. Hukum  

3. Regulasi 

Perundang-undangan merupakan bentuk kebijakan publik yang berkenaan dengan usaha-

usaha pembangunan, baik yang berkenaan dengan Negara maupun masyarakat. Perundang-

undangan bisanya bersifat menggerakkan, jadi dalam hal ini perundang-undangan bersifat 

mendinamiskan, mengantisipasi, dan memberi ruang bagi inovasi. Seperti yang telah 

dijelaskan, indonesia masih menganut system kontinental, hal ini bisa terlihat dan dibuktikan 

dari kebijakan tentang perundang-undangan berupa Undang-Undang No. 12 tahun 2011 

tentang pembentukan peraturan perudang-undangan, UU ini mengatur jenis dan hirarki 

peraturan perundang-undangan sebagai berikut:33 

a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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b. TAP MPR 

c. UU/Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang 

d. Peraturan Pemerintah 

e. Peraturan Presiden 

f. Peraturan Daerah Provinsi 

g. Peraturan Daerah Kabupaten/kota 

Kebijakan publik formal yang kedua adalah hukum, hukum merupakan aturan yang 

bersifat membatasi dan melarang dengan tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban 

publik. Terakhir, bentuk dari kebijakan publik formal adalah regulasi, dimana regulasi 

berkenaan dengan alokasi aset dan kekuasaan Negara oleh pemerintah sebagai wakil lembaga 

Negara kepada pihak non pemerintah, termasuk didalamnya lembaga bisnis dan nirlaba. 

Bentuk kedua dari kebijakan publik adalah konvensi atau kebiasaan atau kesepakatan 

umum. Kebijakan ini biasanya ditumbuhkan dari proses manajemen organisasi publik yakni 

upacara rutin, SOP-SOP tidak tertulis, maupun tertulis tetapi tidak diformalkan. Ada beberapa 

konvensi yang ditumbuhkan dari aktor organisasi publik, sebagai contoh pidato presiden 

tanggal 16 agustus, selain itu ada konvensi yang ditumbuhkan dari publik sendiri yakni 

selamatan pada 17 agustus, selamatan atas kejadian yang berkenaan dengan kelembagaan 

publik.34  

Bentuk yang ketiga dan keempat adalah pernyataan pejabat publik dan perilaku pejabat 

publik. Bentuk ketiga yakni pernyataan pejabat publik di depan publik. Pernyataan pejabat 

publik harus dan selalu mewakili lembaga publik yang diwakili atau dipimnnya, jadi dalam hal 

ini, pejabat publik memang dituntut bijaksana dalam mengemukakan pernyataan-

pernyataannya. Bentuk yang terakhri yakni perilaku pejabat publik dan memang yang menjadi 
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paling jarang diangkat sebagi isu kebijakan publik, tapi perlu diketahui dalam praktek setiap 

perilaku dari pejabat publik akan ditiru oleh rakyatnya. Sebagai contoh perilaku korupsi yang 

dilakukan oleh kepala daerah akan mengembangkan perilaku korup di daerahnya karena 

korupsi dianggap sebagai kebijakan publik secara konvensi. 

2.1.3 Jenis Kebijakan Publik 

Diketahui bersama bahwa suatu kebijakan publik dikodifikasi setelah adanya isu atau 

permasalahan yang terjadi pada ruang lingkup atau masayarakat dan wilayah tertentu. Dari hal 

tersebut setiap isu memerlukan respon kebijakan tertentu. Berangkat dari hal tersebut kebijakan 

publik memiliki beberapa jenis. Anderson (2011) mempromosikan lima jenis kebijakan publik 

yaitu:35 

1) Constituent 

2) Distributive 

3) Regulatory 

4) Self regulatory 

5) Redistributive 

Kebijakan constituent difahami sebagai kebijakan formal dan tegas yang memperhatikan 

pembentukan struktur pemerintahan, dengan pembentukan peraturan atau prosedur dalam 

memimpin pemerintahan, dengan peraturan yang menyalurkan kewenangan dan yuridiksi baik 

itu untuk saat ini ataupun utntuk pembuatan kebijakan kedepannya yang akan dibuat. Melihat 

hal tersebut, jenis kebijakan ini merupakan jenis kebijakan yang membuktikan keberadaan dari 

suatu Negara, yang termasuk diddalamnya adalah kebijakan tentang keamanan Negara. 
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Kedua, yakni kebijakan distributive, kebijakan ini berkenaan dengan alokasi layanan atau 

manfaat untuk segmen atau kelompok masyarakat tertentu dari suatu populasi. Sebagai contoh 

yang termasuk dalam kebijakan distributive adalah kebijakan pembangunan irigasi oleh 

pemerintahn untuk kelompok petani. Ketiga, kebijakan regulatory yang maksudnya adalah 

kebijakan yang memaksakan batasan atau larangan perilaku tertentu bagi individu ataupun 

kelompok seperti contohnya yakni kebijakan dalam mengatasi konflik yang terjadi dalam 

kelompok. 

Keempat, kebijakan self regulatory yang maknanya agak mirip dengan regulatory hanya 

saja perbedaannya kebijakan ini dirumuskan atau dibuat oleh pelakunya sendiri, seperti halnya 

tentang praktek dokter bagi mereka yang menjadi anggota dokter professional dan banyak lagi 

lainnya yang dimana kebijakan ini untuk membatasi perilaku dari pelakunya sendiri. Jenis 

kebijakan publik selanjutnya dan yang terakhir adalah redistributive yang dimana kebijakan 

publik ini berkenaan dengan upaya pemerintah untuk memberikan pemindahan alokasi 

kesejahteraan, kekayaan, atau hak-hak dari kelompok tertentu di masyarakat, yaitu kelompok 

kaya atau bisa dikatakan sejahtera, ke kelompok lain, yaitu kelompok miskin atau 

berkekurangan. Dari jenis jenis yang telah disebutkan kita bisa menyimpulkan bahwa setiap 

bentuk kebijakan juga memiliki tujuan sendiri didalamnya, tanpa tujuan yang jelas tentu saja 

suatu kebijakan publik tidak akan terlaksana dengan baik. 

 

2.1.4 Tujuan Kebijakan 

Unsur tujuan dari suatu kebijakan merupakan hal penting dalam kebijakan, seperti halnya 

yang dinyatakan Hogerwerf (1983) bahwasannya kebijakan publik ialah usaha untuk mencapai 

tujuan-tujuan tertentu. Sebagaimana definisi kebijakan publik yang dinyatakan, dalam konsep 



tersebut terdapat kandungan usnsur tujuan didalamnya yang dimana tujuan tersebut tentu untuk 

mendapatkan kebaikan bersama dan kesejahteraan masyarakatnya. 

Pernyataan kehendak yang dinyatakan atas dasar pengaturan melalui kebijakan yang 

dilakukan oleh pemerintah tentu berbeda dengan pelaku non pemerintah. Pemerintah dapat 

berbuat sesuatu karena kekuasaan yang dimilikinya disuatu daerah maupun dalam ruang 

lingkup Negara. Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan tentu harus berorientasi 

pada kepentingan masyarakat dan karena itu pula dalam melaksanakan kebijakan harus 

berorientasi pada tujuaanya. Hogewerf (1983) menegaskan bahwa pada umumnya tujuan 

kebijakan adalah untuk:36 

1. Memelihara ketertiban umum (Negara sebagai stabilisator) 

2. Melancarkan perkembangan masyarakat dalam berbagai hal (Negara sebagai 

koordinator) 

3. Memperuntukkan dan membagi berbagai materi (Negara sebagai pembagi alokasi) 

Dari penjabaran yang dikemukakan oleh Hogwerf diatas sudah jelas adanya bahwa setiap 

tujuan dari pembuatan kebijakan publik harus pro rakyat atau demi kepentingan publik (publik 

interest). Setelah adanya tujuan yang jelas dalam kebijakan diharapakan pelaksanaannya nanti 

juga selaras dengan apa yang dikehendaki sehingga memberikan dampak yang diharapkan. 

2.1.5 Dampak Kebijakan 

Kebijakan yang diformulasikan atau dibuat untuk kepentingan masyarakat seperti yang 

diketahui memliki tujuan yang ingin dicapai. Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai 

kebijakan maka setelah dilakukannya implementasi pada akhirnya juga akan memiliki dampak, 

dampak dari sebuah kebijakan tersebut nantinya akan menjadi pertimbangan dalam perumusan 

kebijakan selanjutnya, jadi bisa dikatakan bahwa dampak dari suatu kebijakan merupakan hal 
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yang penting dalam kebijakan itu sendiri, seperti yang dinyatakan R Dye dalam Understanding 

Public Policy yakni:37 

’’ We are concerned not only with policies governments pursue, but why governments 

pursue the policies they do, and what the consequences of these policies are‘’. 

 Dari pernyataan R Dye diatas kita mengetahui betapa pentingnya memahami dampak 

dari sebuah kebijakan atau konsekuensi dari kebijakan yang diimplementasikan, bukan hanya 

tertarik pada kebijakannnya saja tetapi kenapa pemerintah melakukan kebijakan tersebut dan 

apa konsekuensi atau dampak dari kebijakan tersebut, baik dampak yang sesuai dengan apa 

yang diinginkan maupun sebaliknya. 

 Dampak atau biasa disebut impact merupakan suatu pencerminan hasil dari 

implementasi kebijakan, maksudnya ialah dalam kebijakan publik dampak merupakan suatu 

kajian untuk melihat efektifitas implementasi kebijakan publik itu sendiri. Terkadang 

kebijakan dalam implementasinya bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan bisa juga tidak. 

Jadi, dalam hal ini melihat tujuan suatu kebijakan merupakan hal yang patut dilakukan tetapi 

hasil dari suatu kebijakan tidak bisa diketahui tanpa implementasi, dan jika implementasi dari 

suatu kebijakan sudah dilaksanakan, dari situ akan menyebabkan dampak pada target 

kebijakan, dampak tersebut nanti yang akan diselaraskan dengan tujuan kebijakan dan menjadi 

pertimbangan. Berangkat dari hal tersebut melihat hasil bukan batasan dalam menilai efektif 

tidaknya suatu kebijakan tetapi juga melihat konsekuensi dari kebijakan tersebut atau 

dampaknya (Policy Impact). Menurut Dye beberapa dampak kebijakan pada kondisi nyata 

berupa:38 

1. Dampak pada situasi target atau kelompok 
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2. Dampak pada situasi atau kelompok lain yang bukan target (Spillover effects) 

3. Dampak pada masa yang akan datang serta kondisi langsungnya 

4. Biaya langsung, dalam hal sumber daya yang ditujukan untuk program 

5. Biaya tidak langsung, termasuk hilangnya kesempatan untuk melakukan hal lain 

Dari penjelasan diatas kita mengetahui bahwa dampak memang merupakan komponen 

penting dalam menilai suatu kebijakan yang telah diimplementasikan, seperti yang telah 

jelaskan dari awal bahwa kadang implementasi kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan 

maupun sebaliknya atau bisa dikatakan gagal. Menurut Hogwood dan gunn kegagalan 

kebijakan dikategorikan menjadi dua yakni Non Implementation (kebijakan yang tidak 

terimplementasi) dan Unsuccesfull Implementation (implementasi kebijakan yang gagal).39 

Kebijakan yang tidak terimplementasikan maksudnya adalah kebijakan yang tidak 

dilaksanakan sesuai dengan rencana, bisa karena dalam pelaksanaannya pihak yang terlibat 

tidak mau bekerja sama, atau adanya hambatan-hambatan yang tidak bisa ditanggulangi 

sehingga menyebabkan kebijakan tersebut tidak terimplementasi dengan efektif. Sedangkan 

pada implementasi kebijakan yang gagal, kebijakan sudah dilaksanakan sesuai dengan apa 

yang direncanakan, tapi kondisi eksternal yang tidak memungkinkan menyebabkan hasil yang 

diinginkan tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan terjadi. 

Perlu diketahui bahwa dampak kebijakan dibedakan menjadi dua, yakni Policy Impact 

dan Policy Output. Policy impact adalah akibat-akibat dan konsekuensi yang timbul dengan 

dilakukannya suatu kebijakan, sedangkan policy output merupakan apa yang telah dihasilkan 

proses dalam perumusan kebijakan. Jadi dalam hal ini dampak merupakan hasil atau akibat 
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setelah kebijakan terimplementasi sedangkan policy output merupakan hasil dari kebijakan itu 

sendiri. Kedua hal ini harus bisa dibedakan, 

Terkait dampak kebijakan dan keselarasannya dengan tujuan kebijakan, setiap kebijakan 

memiliki dampak yang berbeda-beda pada kondisi nyata setelah implementasi dilakukan. 

Dampak dan implementasi kebijakan merupakan hal yang bisa dikatakan saling berkaitan 

karena seyogyanya implementasi kebijakan merupakan proses kebijakan dalam merealisasikan 

tujuan dan dengan direalisasikannya tujuan, dampak dari kegiatan pemerintah akan terlihat 

setelah dilaksanakannya implementasi.  

2.1.6 Implementasi kebijakan 

Salah satu tahapan penting dalam kebijakan yakni implementasi kebijakan, setelah 

formulasi dan perumusan maka kebijakan yang telah ditetapkan akan dieksekusi dalam tahap 

implementasi. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam kebijakan publik 

karena hasil dari kebijakan sendiri nantinya akan ditentukan setelah implementasi kebijakan 

tersebut. Riant nugroho dalam public policy menyatakan betapa pentingnya implementasi 

kebijakan, beliau menyatatakan bahwa rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 

60%, dan 20% sisanya adalah bagiamana kita mengendalikan implementasi tersebut.40 

Dari pernyataan diatas kita mengetahui bahwa tahap implementasi merupakan tahapan 

yang bahkan bisa dikatakan lebih penting dibandingkan suatu perencanaan walaupun dalam 

studi kebijakan perencanaan tidak bisa dikesampingkan begitu saja karena pelaksanaan atau 

implementasi merupakan tahapan yang penting. 

Pentingnya implementasi kebijakan juga dinyatakan dengan jelas oleh Odoji (1981) 

yakni dimana pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan lebih penting dari 
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pembuatan kebijakan dan kebijakan hanya sekedar berupa impian atau rencana yang bagus 

yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak diimplementasikan.41 

Pengertian implementasi oleh Odoji tersebut menegaskan bahwa implementasi dalam 

ranah kebijakan publik, merupakan tahapan yang memiliki keterkaitan penting dengan rencana 

awal dari pembuatan kebijakan. Implementasi suatu kebijakan pada prinsipnya merupakan cara 

agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Merujuk pada apa yang dinyatakan Van Meter 

Van Horn (1975) bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan baik oleh 

individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah ataupun swasta yang 

diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.42 

Model implementasi yang diperkenalkan oleh pakar kebijakan publik seperti model 

klasik yang dinyatakan oleh Van Meter Van Horn diatas kita mengetahui bahwa implementasi 

kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengeksekusi tujuan 

yang telah ditetapkan dalam perencanaannya, meskipun demikian implementasi kebijakan 

merupakan hal yang paling berat dilakukan karena kadang hal-hal yang tidak dijumpai dalam 

suatu konsep bisa terjadi di lapangan dan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. 

Terkait dengan penelitian ini, model implementasi kebijakan yang dipakai oleh peneliti 

dalam meneliti kebijakan pengembangan potensi kelautan dan perikanan merujuk pada model 

implementasi kebijakan dari George Edward III (1980) yang beperspektif Top Down, dimana 

beliau menayatakan bahwa implementasi kebijakan adalah krusial bagi public administration 

dan public policy. Ditegaskan juga olehnya bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan 

dari pembuat kebijakan atau kebijakannya takkan bisa berjalan sukses.43 

Tidak berjalan dengan suksesnya kebijakan atau inefektifitas implementasi kebijakan 

publik biasanya karena kurangnya koordinasi dan kerjasama diantara lembaga-lembaga dalam 
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pemerintahan maupun koordinasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. 

Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan melalui komunikasi 

antara pelaksana kebijakan dengan target atau kelompok sasaran sehingga nantinya jika 

kelompok sasaran sudah memahami kebijakan yang akan dilakukan pemerintah, efektifitas dari 

implementasi diperkirakan akan menjadi lebih baik.  

Dari penjelasan diatas kita mengetahui dan bisa menyimpulkan bahwa implementasi 

kebijakan merupakan hal yang krusial pada kebijakan publik yang dimana implementasi 

kebijakan merupakan tahap pelaksanaan dari suatu kebijakan yang menentukan keberhasilan 

dari kebijakan publik itu sendiri. Keberhasilan suatu kebijakan bisa dilihat dari berhasil 

tidaknya implementasi seperti yang dikatakan sebelumnya, tetapi implementasi kebijakan tidak 

hanya bisa dipandang dari bagaimana perumusan yang bisa dikatakan baik tetapi juga tentang 

bagaimana pelaksanaannya, dimana setiap jajaran yang terlibat dalam suatu kebijakan juga 

saling berkoordinasi agar implementasi menjadi lebih baik.  

Selanjutnya, tahap implementasi dinyatakan merupakan tahapan yang sulit, tetapi tidak 

menutup kemungkinan kebijakan berjalan dengan baik. Suatu kebijakan mungkin bisa 

diimplementasikan secara efektif, tetapi gagal memeperoleh dampak substansial karena 

kebijakan tidak disusun dengan baik maupun karena keadaan-keadaan lainnya. Oleh karena 

itu, pelaksanaan program yang baik sangat diperlukan untuk merealisasikan tujuan yang 

diinginkan, baik dengan komitmen yang dimiliki badan pelaksananya maupun koordinasi yang 

baik dalam melaksanakan kebijakan Target kebijakan juga merupakan faktor yang bisa 

menentukan bagaimana suatu implementasi kebijakan bisa berhasil atau tidak, target kebijakan 

yang dimaksudkan ialah kelompok sasaran yang nantinya akan merasakan hasil dari kebijakan 

tersebut. 

2.1.7 Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik 



Dalam terlaksananya suatu kebijakan tentu pada tahap pelaksanaannya terdapat 

hambatan-hambatan yang mempengaruhinya. Merujuk pada implementasi kebijakan menurut 

Edwards, ada empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi ialah komunikasi, resources, disposition, dan kecendrungan-

kecendrungan atau tingkah laku dan struktur birokrasi.44  

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana suatu informasi tentang kebijakan tersebut 

diinformasikan kepada organisasi dan/atau publik dan sikap atau tanggapan dari para pihak 

yang terlibat. Jika kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka dalam 

petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya dipahami, melainkan juga petunjuk-

petunjuk itu harus jelas. Jika kejelasan dari kebijakan tersebut tidak dipahami dengan baik 

petugas pelaksana atau implementor tentu akan mengalami kebingungan dan bisa 

menyebabkan mereka memaksakan kehendak mereka sendiri pada implementasi kebijakan 

yang mungkin berbeda dengan pandangan-pandangan yang seharusnya menjadi acuan dalam 

kebijakan tersebut. Informasi dari kebijakan juga tentunya akan menimbulkan dampak pada 

target kebijakan, jika kelompok sasaran tersebut tidak memahami kebijakan yang akan 

dilakukan pemerintah, hal ini nantinya bisa menyebabkan resistensi dari kelompok sasaran. 

Dalam menghindari penolakan dari kelompok sasaran yang bersangkutan diperlukan tiga 

hal seperti yang dinyatkan Edward dan dijelaskan kembali oleh namawi ismail (2009) dalam 

public policy sebagai berikut:45 

1) Penyaluran (transmisi) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula 

2) Kejelasan, adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak 

membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan 
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3) Adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan, jika yang 

dikomunikasikan berunah-ubah akan membingungkan dalam pelaksanaan yang 

bersangkutan 

Selanjutnya faktor kedua yang mempengaruhi kebijakan adalah sumberdaya, dalam 

implementasi kebijkan tentu saja harus didukung dengan adanya sumberdaya yang 

mendukung, seperti halnya sumber daya manusia, material, maupun sumberdaya-sumberdaya 

lainnya. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dijelaskann dengan baik, tanpa 

adanya sumberdaya yang mendukung implementasi tidak akan berjalan dengan efektif dan 

efisien karena implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakannya. 

Dalam rangka implementasi yang efektif, sikap dari implementor merupakan faktor yang 

dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, seperti yang akan dibahas berikut ini yakni 

disposisi yang menurut Edward merupakan faktor yang berpengaruh dalam implementasi. 

Disposisi atau dalam hal ini bisa dikatakan kecendrungan-kecendrungan merupakan faktor 

ketiga yang memiliki konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang 

efektif. Sikap yang dimiliki implementor seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, sifat yang 

demokratis sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, karena implementor yang 

baik harus pula memiliki disposisi yang baik, sehingga nantinya bisa menjalankan kebijakan 

seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan pembuat kebijakan. Demikian pula sebaliknya, bila 

tingkah laku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka 

proses pelaksanaan kebijakan akan menjadi sulit. 

Interpretasi terhadap kebijakan merupakan hal yang patut diperhitungkan, sebab bila 

interpretasi yang terlalu bebas terhadap kebijakan akan semakin mempersulit implementasi 

yang efektif dan besar kemungkinan implementasi yang dijalankan menyimpang dari tujuan 

awal. Pentingnya kecendrungan-kecendrungan ini bagi implementasi kebijakan tentu akan 



menimbulkan dampak pada implementasi kebijakan pula. Seperti yang dinyatakan Edwards 

banyak kebijakan yang masuk pada “zona ketidakacuhan” dalam implementasi kebijakan 

karena pandangan yang berbeda dari pelaksana, ada beberapa kebijakan yang dilaksanakan 

tidak efektif karena bertentangan dengan pandangan-pandangan atau kepentingan pribadi atau 

organisasi dari pelaksana.46 

Lalu selanjutnya ialah faktor terkahir yang mempengaruhi implementasi kebijakan dari 

Edward ialah struktur birokrasi. Birokrasi seperti yang diketahui bersama merupakan suatu 

badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan tertentu. 

Dalam implementasi kebijakan struktur birokrasi mempunyai peranan yang penting, struktur 

organisasi yang panjang cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, 

yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.47 

Dalam melihat betapa pentingnya struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan, 

Edward menyatakan dua karakteristik utama dalam pengaruh struktur organisasi dalam 

implementasi kebijakan yakni pengaruh dari Standart Operating Procedures (SOP) dan 

fragmentasi. Salah satu aspek struktur birokrasi adalah adanya SOP, SOP merupakan prosedur-

prosedur kerja dalam ukuran dasar, fungsi dari SOP sendiri ialah menjadi pedoman bagi setiap 

implementor dalam bertindak, sekali prosedur ditetapkan biasanya cenderung tetap berlaku. 

SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan 

cara-cara kerja baru dalam melaksanakan kebijakan apalagi karena kecendrungan SOP yang 

bisanya setelah ditetapkan akan terus berlaku seperti yang telah dikatakan diatas.  

Karakteristik selanjutnya dalam pengaruh struktur organisasi dalam implementasi 

kebijakan ialah fragmentasi organisasi. Konsekuensi yang paling buruk dari fragmrntasi 

birokrasi adalah usaha untuk menghambat koordinasi, maksudnya ialah tanggung jawab bagi 
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suatu bidang kebijakan sering tersebar diantara beberapa organisasi. Para birokrat dengan 

alasan dan prioritas dari badan-badan yang berbeda mendorong birokrat untuk menghindari 

koordinasi dengan badan-badan lain. Hal tersebut akan berpengaruh pada tidak berjalannya 

proses implementasi yang kurang maksimal   

2.2 Pemerintah Daerah 

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 

Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka yang 

dimaksud pemerintah daerah disini adalah penyelenggaraan daerah otonom yakni oleh 

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dan unsur penyelenggara pemerintah 

daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah. Pemerintah daerah 

mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan, serta 

mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

yang menjadi kewenangannya.  

Berangkat dari hal tersebut, penyelenggaraan dari otonomi daerah sudah dengan jelas 

ditekankan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur rumah tangganya 

sendiri, meskipun demikian terdapat beberapa kewenangan yang sifatnya bisa dikatakan masih 

hirarkis yang dimana dalam hal ini merupakan asas dari pelaksanaan pemerintah daerah yakni 

asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. 



 Menurut UU No. 12 tahun 2008 pasal 1 angka 7 tentang perubahan kedua atas UU No. 

32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yang dimaksud dengan desentralisasi adalah 

penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur 

urusan pemerintahan dalam sistem NKRI, sedangkan asas dekonsentrasi yang juga masih 

merujuk pada UU 12 tahun 2008 pasal 1 angka 8, menyatakan bahwa dekonsentrasi adalah 

pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah 

dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Jadi, dalam dekonsentrasi yang 

dilimpahkan hanya kebijakan administrasi (implementasi kebijakan), sedangkan kebijakan 

politiknya tetap berada pada Pemerintah Pusat. 48 

Asas terakhir adalah asas tugas pembantuan yang dimana tugas pembantuan dalam pasal 

1 angka 9 UU No.12 tahun 2008 adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau 

desa dari pemerintah provinsi kepada kota dan atau desa serta dari pemerintahan kabupaten 

atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.49 

Asas-asas tersebut bisa dikatakan sebagai pokok hukum dalam pembagian kewenangan 

pemerintah pusat dan daerah. Dengan adanya asas desentralisasi maupun asas-asas lain seperti 

yang telah dinyatakan tersebut, sekarang Pemerintah daerah tidak lagi sekedar sebagai 

pelaksana operasional kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh pusat, 

tetapi lebih dari itu diharapkan dapat menjadi agen penggerak pembangunan di tingkat daerah 

atau lokal.  

Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah tersebut diarahkan dalam rangka 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 

pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi seluas-luasnya 
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daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip 

demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan 

keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2.2.1 Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Laut 

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka pelimpahan kewenangan 

pemerintahan diserahkan kepada daerah. Dalam Penjelasan Umum UU No. 32 Tahun 2004 

tersebut, dinyatakan bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan 

pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang 

ini.  

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan 

bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan 

pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya 

telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi yang 

dimiliki oleh daerah. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah 

otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud 

pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.50 

Khusus berkaitan dengan kewenangan pengelolaan wilayah laut, Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) s.d. ayat (4) dijelaskan 

kewenangan daerah sebagai berikut: 

1) Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola 

sumberdaya di wilayah laut.  

                                                           
50 Kementerian Hukum dan HAM, 2015. Pengkajian Hukum Tentang Pembagian Kewenangan Pusat dan 

Daerah Dalam Pengelolaan Laut. Hal 36 



2) Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar 

dan/atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundang- undangan.  

3)  Kewenangan Daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi:   

a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;  

b. pengaturan administrasi;  

c. pengaturan tata ruang;  

d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau 

yang melimpahkan kewenangannya oleh pemerintah;  

e. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan  

f. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan Negara.  

4) Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari  

5) garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk Provinsi 

dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan Provinsi untuk Kabupaten Kota. 

2.3 Kelautan dan Perikanan 

Kegiatan dari perikanan sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, perikanan memegang 

peranan yang penting dalam peradaban dan sejarah manusia dari zaman ke zaman, mulai dari 

peradaban prasejarah hingga sekarang perikanan merupakan bentuk kegiatan yang penting 

dalam kehidupan manusia. Untuk itu kita perlu mengetahui definisi dari perikanan itu sendiri. 

Secara umum Merriam-Webster dictionary mendefinisikan bahwa perikanan sebagai kegiatan, 

industri atau musim pemanenan ikan atau hewan laut lainnya. Sementara itu Hempel dan Pauly 

(2004) mendefinisikan perikanan sebagai kegiatan eksploitasi sumberdaya hayati dari laut.51 
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Beberapa definisi diatas menujukkan bahwa perikanan merupakan suatu kegiatan yang 

berbuhubungan dengan sumberdaya yang ada di laut, bila kita membandingkannya dengan 

keadaan saat ini, definisi diatas memberikan pengertian perikanan yang bisa dikatakan sempit, 

definisi diatas membatasi perikanan hanya kegiatan dalam mengeksploitasi biota yang ada 

dilaut. Dalam penelitian ini kita akan lebih merujuk pada kondisi perikanan yang ada di 

Indonesia. Definisi dari perikanan di Indonesia yang tertuang dalam peraturan perundangan 

yakni Undang-Undang no 31 tahun 2004 tentang perikanan yang di ubah dalam Undang-

Undang No. 45/2009 yang menyatakan perikanan sebagai:52 

“semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya 

ikan mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang 

dilakukan dalam suatu system bisnis perikanan” 

Dari definisi perikanan diatas bisa disimpulkan bahwa perikanan merupakan kegiatan 

yang dilakukan dalam memanfaatkan sumber daya ikan maupun sumber daya laut yang 

termasuk dalam ruang lingkup perikanan. Berangkat dari hal tersebut kita harus mengetahui 

jenis-jenis pemanfaatan sumberdaya perikanan. 

2.3.1 Jenis-jenis pemanfaatan sumberdaya perikanan 

Dalam mengenal konsep perikanan lebih mendalam kita akan melihat jenis-jenis 

perikanan daro copes (1992) yang mengenalkan konsep perikanan berdasarkan beberapa 

kategori pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan. Konsep pembagian kategori 

pemanfaatan menurut copes dibagi menjadi tipologi pemanfaatan berdasarkan proses 

eksploitasi, mobilitas sumberdaya, struktur kepemilikan dan klasifikasi sektor atau kelompok 

kegiatan. Proses eksploitasi terbagi menjadi berburu (hunting), mengumpulkan (gathering), 

dan beternak (husbandry) atau disebut juga farming. Dilihat dari aspek mobilitas sumberdaya 

maka hunting atau berburu berhubungan dengan sumberdaya perairan yang bergerak, 
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sementara gathering berhubungan dengan sumberdaya yang menetap, jika kemudian 

sumberdaya tersebut bisa dikendalikan maka ia termasuk dalam kategori beternak.53 

Berlanjut pada struktur hak kepemilikan, terbagi menjadi dua bagian yakni milik bersama 

atau common property dan milik pribadi atau private property, yang dimana dalam hal ini 

hunting dan gathering merupakan common property atau milik bersama meskipun sebagian 

dari kegiatan gathering juga bisa dimiliki secara individu (private property). Beternak atau 

farming disisi lain memiliki kepemilikan yang jelas yang termasuk dalam kepemilikan secara 

private. 

Pendefinisian karakteristik atau jenis-jenis pemanfaatan yang terakhir yakni pada 

klasifikasi sektornya dimana dibagi menjadi dua jenis yakni fishing dan aquaculture, yakni 

dimana gathering dan hunting masuk pada kategori fishing dan kebanyakan bersifat common 

property. Hal tersebut berbeda dengan aquaculture atau bisa dikatakan budidaya yang dimana 

farming yang juga memiliki sumberdaya yang bisa di kendalikan dimiliki secara private.54  

Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada farming yang dimana bersifat 

aquaculture atau budidaya dimana dalam hal ini Lombok Tengah melaksanakan kebijakan 

minapolitan dengan sektor rumput laut sebagai sektor unggulannya dalam menjalankan 

kebijakan minapolitan tersebut. 

2.3.2 Tujuan Pembangunan perikanan 

Sumber daya perikanan merupakan aset penting bagi manusia yang nantinya akan 

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia juga. Kompleksitas dari manfaat 

perikanan terlihat pada banyaknya aspek manfaat perikanan ini sendiri, manfaat perikanan 

memiliki berbagai dimensi, baik ekonomi, ekologi maupun sosial. Hal tersebut menyebabkan 

tujuan perikanan juga menjadi semakin kompleks. 

                                                           
53 Ibid hal 18 
54 Ibid hal 19 



Tujuan perikanan menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang direvisi menjadi 

Undang-Undang No. 45 tahun 2009 menyatakan bahwa pengelolaan perikanan ditujukan untuk 

tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta kelestarian sumberdaya ikan. Lebih 

jelasnya, berikut tujuan pengelolaan perikanan menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 2004:55 

1) Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil 

2) Meningkatkan penerimaan devisa Negara 

3) Mendorong perluasan dan kesempatan kerja 

4) Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan 

5) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan 

6) Meningkatkan produktivitas mutu, nilai tambah dan daya saing 

7) Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industry pengolahan ikan 

8) Mencapai pemanfaatan sumberdaya ikan, lahan pembudidaya ikan, dan lingkungan 

sumber ikan secara optimal 

9) Menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidaya ikan dan tata ruang. 

Dengan melihat tujuan-tujuan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan diatas kita 

mengetahui bahwa walaupun tujuan dari pembangunan perikanan memiliki dimensi yang luas, 

kita bisa menyatakan bahwa pengembangan dari sektor perikanan merupakan pengembangan 

yang ditujukan demi kebaikan bersama, baik hal tersebut dalam ekonomi Negara maupun demi 

kesejahteraan masyarakatnya. 

 

 

2.4 Kerangka fikir 

                                                           
55 Ibid hal 27 



Indonesia sebagai salah satu Negara yang memiliki garis pantai terpanjang kedua setelah 

kanada dari semua Negara yang ada di dunia dengan sebagian besar sumberdaya yang 

dimilikinya juga tentu berada di laut harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Negara. 

Kabupaten Lombok Tengah yang juga merupakan salah satu Kabupaten yang ada Indonesia 

dan pemerintahnya memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri serta sebagai 

penyelenggara pemerintahan yang berada ditingkat yang lebih rendah juga memiliki tanggung 

jawab dalam membangun, mengembangkan potensi yang dimiliki daerahnya serta 

mensejahterakan masyakarat yang ada diwilayah kewenangannya dengan kebijakan ataupun 

bentuk upaya-upaya lainnya dalam wilayah kewenangannya sesuai dengan asas desentralisasi, 

dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan yang telah tertera dalam perundang-undangan 

Negara. 

Kebijakan seperti yang diketahui merupakan apa yang dilakukan maupun tidak dilakukan 

oleh pemerintah dengan tujuan-tujuan tertentu dan memberikan perubahan atau hasil terhadap 

objek dan tujuan kebijakan tersebut. Dalam hal ini kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan 

atau upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok tengah dalam mengoptimalkan 

pemenfaatan potensi perikanan yang ada didaerah terkait.  

Setelah adanya kebijakan, tahap yang penting dan krusial dalam mendapatkan hasil yang 

diinginkan ialah pada tahap implementasi dari kebijakan yang telah dibuat. Dalam tahap ini 

diharapkan adanya pelaksanaan yang baik dan professional sehingga nantinya hasil yang 

diharapkan sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini 

ialah bagaimana kebijakan serta implementasi dari kebijakan yang dilakukan pemerintah 

daerah dalam mengelola dan memenfaatkan potensi perikanan yang ada di daerah 

pengembangann kawasan serta apakah hasilnya akan sesuai dengan apa yang diharapkan dan 

faktor apa saja yang mempengaruhi atau menghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. 
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Realitas masalah 

1. Pengelolaan potensi kelautan 

dan perikanan masih kurang 

optimal (dilihat dari tingkat 

pemanfaatan potensi) 

2. Tingkat kesejahteraan 

masyarakat pesisir Lombok 

tengah masih kurang 

3. Ketersediaan sarana dan 

prasarana yang kurang 

Teori 

a. Kebijakan publik 

b. Konteks implementasi 

kebijakan  

 

Tujuan penelitian 

1. Mendeskripsikan kebijakan 

pengembangan potensi kelautan 

dan perikanan yang ada di  

sentra minapolitan Lombok 

tengah 

2. Mendeskripsikan faktor-faktor 

penghambat dalam 

pengembangan potensi kelautan 

dan perikanan di sentra 

minapolitan Lombok tengah 

Fokus penelitian 

1. Kebijakan 

a. Bentuk kebijakan 

b. Pelaksanaan kebijakan 

1) Pelaksanaan 

kebijakan 

(komunikasi, 

resources, 

disposition, dan 

kecendrungan-

kecendrungan atau 

tingkah laku dan 

struktur birokrasi) 

2. Faktor penghambat dalam 

pengembangan potensi 

kelautan dan perikanan 

Rumusan masalah 

1. Bagaimana kebijakan 

pengembangan potensi 

kelautan dan perikanan 

di sentra minapolitan 

kabupaten Lombok 

tengah? 

2. Apa hambatan dalam 

pengembangan potensi 

di sentra minapolitan 

kabupaten Lombok 

tengah ? 


