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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas 

wilayah laut yang dapat dikelola sebesar 5,8 juta km2 yang memiliki 

keanekaragaman sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat besar salah 

satunya adalah Kabupaten Lamongan. Secara geografis Kabupaten Lamongan 

berada di pesisir pantai yang terletak disebelah utara, sehingga Kabupaten 

Lamongan mempunyai hasil sumber daya laut yang sangat berlimpah. 

Kabupaten Lamongan mempunyai kekayaan laut dengan 47 km pantai yang 

meliputi 17 desa pesisir, dari Lohgung, Brondong Lor, Weru dan Kecamatan 

Paciran. Kondisi alam ini membuat masyarakat banyak yang memilih nelayan 

sebagai mata pencahariannya dengan 23.186 nelayan aktif.1 

Collaborative governance merupakan dimana suatu peraturan 

pemerintahan yang secara langsung melibatkan para penyelenggara 

kepentingan non pemerintah pada suatu proses mengambil keputusan secara 

bersama-sama yang sebagaimana sesuai dengan peraturan yang sah, mengarah 

pada kesepakatan bersama, membuat keputusan dan menjalankan kebijakan 

serta menyelenggarakan program yang telah dibuat dengan kesepakatan 

                                                             
1 Adhinda Dewi Agustine, Irwan Noor dan Abdullah Said, “Pengembangan Sektor Kelautan Dan Perikanan 
Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten 
Banyuwangi)”. Administrasi Publik (JAP). Vol. 2, No.2. Hlm. 276-280. 
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bersama.2 Ansell and Gash menjelaskan strategi baru dari Pemerintahan 

dikatakan secara pemerintahan kolaborasi atau collaborative governance. 

Wujud dari pemerintahan yang banyak melibatkan beberapa stakeholder yang 

terkait dalam kepentingan secara bersama dalam sebuah lembaga/badan 

dengan perangkat pemerintah bertujuan menghasilkan kesepakatan bersama.3  

Kolaborasi pemerintahan dikatakan bahwa dalam kepentingan untuk 

bekerjasama itu dapat menimbulkan saling bergantung satu sama lain dalam 

pihak antar stakeholders. Kolaborasi pemerintahan adalah suatu cara yang 

melibatkan peraturan bersama dan kolerasi saling mendapatkan keuntungan 

antar pelaku pemerintah. Oleh sebab itu, semua antar aktor pemerintahan 

maupun antar stakeholders baik lintas pemerintah, swasta dan masyarakat 

dapat menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan perannya masing-masing 

dengan menciptakan kerjasama yang baik. Jadi, adanya kolaborasi tersebut 

dapat terciptanya tata kelola pemerintah yang baik dan teratur dalam proses 

kolaborasi yang melibatkan para pemangku kepentingan.  

Pengelolaan perikanan tangkap adalah pengendalian jumlah tangkapan 

dan ukuran ikan sebagai respon terhadap kondisi perikanan yang tingkat 

eksploitasinya relatif sudah berlebih. Pengendalian tersebut dilakukan dalam 

empat cara, yaitu (1) pembatasan jumlah hasil tangkapan (2) pengaturan jumlah 

upaya penangkapan, (3) menentukan bulan penangkapan berdasarkan ukuran 

ikan layak tangkap dan (4) menentukan bulan penangkapan berdasarkan 

                                                             
2 Afful Komson. Collaborative Industries In Extractive Industries In Africa. (Africa: United Nations University 
Institute For Natural Resources In Africa (UNU-INRA), Ghana, 2014) Hlm. 13 
3 Alison G dan Ansell, C, Collaborativ Governance In Theory And Practice Journal Of Public Administration 

Reseaech And Theory. (Universitas Of California: Berkeley, 2007), Hlm. 543 
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kelimpahan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya sektor perikanan laut 

secara alami serta pemberdayaan masyarakat lokal yang berhubungan langsung 

dengan sumberdaya tersebut merupakan bagian dari pengelolaan dan 

pemanfaatan sumberdaya alam yang telah menjadi agenda internasional. 

Pihak Pemerintah yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan yang 

merupakan pengelola sumber daya perikanan masih terus mencari dan 

menyempurnakan cara yang tepat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan 

dan pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia, karena selama ini strategi 

atau cara pembangunan yang berbasis sumber daya alam lebih mengutamakan 

kepada sektor pertanian dan pertambangan. Pembangunan pada sektor 

perikanan kurang mendapatkan perhatian dan selalu diposisikan sebagai sektor 

yang pinggiran. Padahal sumber daya sektor perikanan dapat dikatakan sebagai 

salah satu sumber daya yang penting bagi hajat hidup masyarakat dan memiliki 

potensi yang dapat dijadikan sebagai penggerak utama dalam ekonomi.4 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah di perbaharui pada 

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perikanan dinyatakan bahwa 

pengelolaan perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi 

dalam memanfaatkan, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, 

pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian dan pembangunan 

yang berkelanjutan serta penegakan hukum dari peraturan perundang-

undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas 

                                                             
4 Irsa Dwi Utami, “Perkembangan Perikanan Lamongan Tahun 1998 – 2008”. Avatara, E-Journal Pendidikan 
Sejarah. Volume 4, No. 3, Oktober 2016, Hlm. 833 
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lain yang diarahkan untuk mencapai kemampuan dalam menghasilkan sumber 

daya hayati perairan dengan tujuan yang telah disepakati.5 

Menurut Dendi, Pengembangan ekonomi lokal adalah sebuah proses 

yang membentuk kemitraan pelaku (stakeholders) ekonomi, yakni pemerintah 

daerah, kelompok-kelompok berbasis masyarakat dan sektor swasta dalam 

mengelola sumber daya yang tersedia untuk menciptakan lapangan kerja dan 

menggiatkan ekonomi daerah.6 Jadi, pengembangan ekonomi lokal itu dimana 

suatu proses pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang 

ada dengan membentuk kemitraan bersama pihak swasta untuk menciptakan 

lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi wilayah, dengan tujuan 

meningkatkan jumlah dan bermacam bentuk lapangan kerja yang tersedia bagi 

masyarakat setempat. Dalam pengembangannya, pemerintah dan masyarakat 

dituntut untuk menuangkan ide terhadap pengembangan yang akan dilakukan.7 

Sebagai bagian dari pembangunan sektor keluatan dan perikanan dalam 

upaya penguatan ekonomi, subsektor perikanan tangkap sudah seharusnya 

mampu memberikan solusi bagi permasalahan ekonomi lokal dalam rangka 

mewujudkan Kabupaten Lamongan yang maju, adil, makmur, dan dengan 

masyarakat yang sejahtera. Permasalahan ekonomi yang menjadi isu urgent 

dan segera memerlukan aktualisasi penyelesaian adalah peningkatan kuantitas 

                                                             
5 Muhammad Jamal1, Fedi A. Sondita dkk, “Konsep Pengelolaan Perikanan Tangkap Cakalang (Katsuwonus 
Pelamis) Di Kawasan Teluk Bone Dalam Perspektif Keberlanjutan”. Ipteks Psp. Vol. 1 No. 2 Oktober 2014. 
Hlm. 196-207. 
6 Dendi, et al, Menanggulangi Kemiskinan melalui Pengembangan Ekonomi Lokal: Beberapa Pelajaran dari 

Nusa Tenggara, (Jakarta: Dirjen Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri – GTZ, 2004). 
7 Eka Dyah Wahyu Prasetyaningsih dan Widjonarko. “Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis 
Komoditas Salak di Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara”. Teknik PWK Vol. 4, No. 4, 2015, 
Hlm.517 
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pengangguran dan kemiskinan serta penurunan daya saing ekonomi. Maka 

diperlukan suatu sistem yang berbasis pada sektor perikanan dengan kemajuan 

teknologi yang dapat mempermudah dalam menggali dan memanfaatkan hasil 

perikanan tersebut.8 

Saat ini perikanan tangkap dapat menjadikan solusi berbagai 

permasalahan ekonomi tersebut. Perikanan tangkap dalam pembangunan dan 

pengelolaannya seyogyanya bersifat: (1) efisien atau menguntungkan seluruh 

pelaku usaha dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat, (2) berdaya saing 

(produknya kompetitif baik di pasar domestik maupun secara umum), (3) 

mempunyai keadilan dalam arti keuntungan ekonomi atau pertumbuhan 

ekonomi yang dihasilkan terdistribusikan kepada seluruh pelaku usaha dan 

masyarakat secara adil, serta (4) berkelanjutan, artinya kelestarian sumber daya 

ikan dan macam-macam keanekaragaman terpelihara dengan baik, sehingga 

usaha perikanan tangkap dapat berlangsung secara berkelanjutan (sustainable). 

Mewujudkan sektor perikanan tangkap yang mampu mendorong 

peningkatan ekonomi masyarakat adalah sebuah upaya yang harus 

dilaksanakan dengan berbagai pihak harus saling bekerja sama, politik 

kebijakan juga harus diterapkan secara tepat dan efektif supaya berdampak 

pada kinerja sektor perikanan tangkap yang positif. Pengelolaan sektor 

perikanan adalah solusi bagi peningkatan produksifitas perikanan tangkap yang 

berkelanjutan dan menjaga keseimbangan ekosistem harus terus ditumbuh 

                                                             
8 Moh Nur Nawawi, “Mendorong Kontribusi Perikanan Tangkap dalam Penguatan Ekonomi Nasional” 

(https://www.kompasiana.com/nawawimnoer/5aba6232dcad5b33c372d732/mendorong-kontribusi-perikanan-

tangkap-dalam-penguatan-ekonomi-nasional?page=all, Diakses pada 11 Maret 2019) 

https://www.kompasiana.com/nawawimnoer/5aba6232dcad5b33c372d732/mendorong-kontribusi-perikanan-tangkap-dalam-penguatan-ekonomi-nasional?page=all
https://www.kompasiana.com/nawawimnoer/5aba6232dcad5b33c372d732/mendorong-kontribusi-perikanan-tangkap-dalam-penguatan-ekonomi-nasional?page=all
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kembangkan agar tujuan utama kesejahteraan rakyat bisa tercapai. Sehingga 

tidak saja dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup nelayan itu 

sendiri tetapi mampu memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi di 

Kabupaten Lamongan. 

TPI Brondong adalah jantung perekonomian masyarakat Lamongan 

Pantura. Masyarakat kawasan pesisir menggantungkan hidupnya di sana salah 

satunya Daerah Brondong. Setiap tahun kapal nelayan tradisional yang 

mendarat di pelabuhan TPI Brondong mencapai 22.300. Di dermaga setiap 

harinya kapal yang sedang bongkar muatan bisa mencapai puluhan kapal. Ikan 

hasil tangkapan nelayan yang ditangkap dan didaratkan di pelabuhan TPI 

Brondong dijual untuk memenuhi permintaan pasar ikan sejumlah kota-kota 

besar Indonesia seperti Surabaya, Semarang, Jakarta hingga negara-negara 

mancanegara, seperti Singapura, Malasyia, dan Thailand.9 

Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong juga salah satunya 

Pelabuhan Perikanan Nusantara yang ada di Jawa Timur. Sebagai unit 

Pelaksana Teknis Direktorat Jendral Perikanan yang bertanggungjawab kepada 

Kementrian Kelautan dan Perikanan (Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan No.PER 06/MEN/2007 Tanggal 25 Januari 2007 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan), menjalankan aktivatas bongkar muat dan 

pemasaran hasil perikanan. Pada hakekatnya pelabuhan perikanan merupakan 

basis utama kegiatan industri perikanan tangkap yang harus menjamin 

                                                             
9 Indonesia product, “Brondong Fish Auction” (www.eastjava.com/tourism/lamongan/brondong.html, Diakses 

pada 10 Maret 2019) 

http://www.eastjava.com/tourism/lamongan/brondong.html
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suksesnya aktivitas penangkapan ikan dilaut. Pelabuhan perikanan berperan 

sebagai terminal yang menghubungkan kegiatan usaha di laut dan di darat ke 

dalam system usaha yang berdayaguna tinggi. Keberangkatan nelayan harus 

dilengkapi dengan bahan bakar, makanan, es dan lain-lain secara cukup. Saat 

nelayan pulang dari melaut harus melakukan aktivitas pendaratan ikan di 

pelabuhan perikanan untuk tujuan memasarkan hasil tangkapan yang 

diperoleh.10 

Selama orang masih bisa melaut, selama ikan ini masih ada dan bisa 

ditangkap maka secara ekonomi masyarakat Brondong sekitarnya tidak ada 

masalah, justru hampir 90% indikator ekonomi di daerah Brondong dan 

sekitarnya pantura Lamongan di topang oleh dari sektor perikanan, kalau sektor 

perikanan di TPI nya sepi, maka semua perdangangan dan sisi kehidupan akan 

sepi semuanya. secara ekonomi TPI sangat menjadi/menopang perekonomian 

yang ada di daerah Brondong dan sekitarnya juga secara sosial dan sangat 

berpengaruh karena tempat penjualan ikan yang berada di TPI itu porosnya jadi 

vital sekali terkait perekonomian daerah pantura termasuk kios-kios, pasar dan 

buruh nelayan sangat menguntungkan karena semuanya terjadi simbiosis baik 

nelayan, buruh, kuli pikul sampai karyawan TPI semuanya itu terjadi simbiosis 

yang saling mendapatkan pendapatan banyak dalam memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. 

                                                             
10 Richmalia Alfiana, Dian Wijayanto, Bogi Budi Jayanto. “Analisis Tingkat Kepuasan Nelayan Terhadap 
Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara (Ppn) Brondong, Lamongan”. Journal Of Fisheries Resources 
Utilization Management And Technology. Volume 7, No. 1, 2018, Hlm. 37-47 
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Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 

428/KPTS/410/1987 tanggal 14 Juli 1987, secara resmi Pelabuhan Brondong 

ditetapkan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan 

Nusantara (Type B) dibawah kewenangan Departemen Pertanian Direktorat 

Jenderal Perikanan Bidang Prasarana dan Sarana Perikanan dan berdasarkan 

Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep 26.I/MEN/2001, 

menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan di 

bidang Prasarana Pelabuhan Perikanan dan bertanggung jawab kepada 

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sampai saat ini. Permasalahan yang 

dihadapi saat ini adalah kondisi kebersihan serta ketertiban di kawasan 

pelabuhan lama masih kurang bagus, ditambah dengan masih banyaknya 

buangan sampah rumah tangga dari luar Pelabuhan, sementara konsentrasi 

kegiatan pembongkaran ikan masih berada di kawasan lama tersebut yang 

kondisi lingkungannya tidak higienis dan cara penanganan ikan yang kurang 

baik saat pembongkaran di dermaga. Sementara itu untuk kegiatan 

pembongkaran ikan di TPI Higienis belum maksimal. 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberlakukan kebijakan 

pelarangan penggunaan cantrang bagi nelayan. Karena, penggunaan alat 

tangkap ini dinilai tidak ramah lingkungan. "Permen (Peraturan Menteri) 

terkait pelarangan alat tangkap tidak ramah lingkungan, termasuk cantrang, 

tidak berubah. Pelarangan tersebut sesuai dengan aturan dalam Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan 

Penggunaan API Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah 



 

9 
 

Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Namun, sampai saat ini 

sulitnya menyadarkan nelayan untuk merubah alat tangkap cantrang ke alat 

tangkap yang ramah lingkungan, sementara kapal cantrang berangkat melaut 

tanpa surat-surat kapal (sudah mati surat-suratnya). 

UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara mengurus adanya kebijakan Surat 

Persetujuan Berlayar (SPB) yang mana itu adalah dokumen negara yang 

dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar 

meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan 

kapal dan kewajiban lainnya. Penerbitan surat ini bertujuan untuk menjamin 

masalah keselamatan pelayaran, yaitu dokumen kapal, persyaratan teknis dan 

nautis kapal, sedangkan untuk kapal perikanan ditambah lagi dengan 

persyaratan alat penangkap ikan yang digunakan. Akan tetapi selama ini masih 

banyak permasalahan terkait dokumen kapal yaitu rendahnya kesadaran 

nelayan dalam mengikuti SOP kedatangan dan keberangkatan kapal, terkait 

dengan rendahnya pelaporan kedatangan/keberangkatan kapal, kelengkapan 

surat-surat kapal, hilangnya ketelusuran ikan sejak ditangkap sampai 

dipasarkan, serta rendahnya kesadaran untuk memenuhi persyaratan nautis 

serta administratif saat melaut. 

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka penulis tertarik 

melakukan penelitian di Kabupaten Lamongan mengenai kolaborasi dalam 

pengelolaan perikanan tangkap dalam mewujudkan penguatan ekonomi 

masyarakat lokal. Hal ini karenakan sektor perikanan melaksanakan tujuan 

suatu sistem yang berbasis pada perikanan tangkap dengan melibatkan 



 

10 
 

kolaborasi antar stakeholder terkait yang dapat mempermudah dalam 

menggali, memanfaatkan, dan mengelola hasil perikanan sehingga dapat 

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup masyarakat khususnya 

pada kawasan pesisir dan mampu memberikan kontribusi dalam pertumbuhan 

ekonomi di Kabupaten Lamongan. Dengan ini penulis melakukan penelitian 

yang berjudul “Kolaborasi Lintas Sektoral pada Pengelolaan Perikanan 

Tangkap di Kawasan Pesisir Kabupaten Lamongan dalam Mewujudkan 

Penguatan Ekonomi Masyarakat Lokal”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kolaborasi lintas sektor pada pengelolaan perikanan tangkap di 

kawasan pesisir Kabupaten Lamongan? 

2. Bagaimana sektor pengelolaan perikanan tangkap mewujudkan penguatan 

ekonomi lokal di kawasan pesisir Kabupaten Lamongan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini sebagai beriku : 

1. Untuk mengetahui kolaborasi lintas sektor pada pengelolaan perikanan 

tangkap di kawasan pesisir Kabupaten Lamongan. 

2. Untuk mengetahui sektor pengelolaan perikanan tangkap mewujudkan 

penguatan ekonomi lokal di kawasan pesisir Kabupaten Lamongan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini, diantaranya : 

1.4.1 Manfaat Teoritis dan Akademis 

a. Hasil dari penelitian selanjutnya di harapkan agar dapat memperoleh 

pengetahuan yang lebih tentang kolaborasi lintas sektoral pada 

pengelolaan perikanan tangkap di kawasan pesisir Kabupaten 

Lamongan dalam mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat lokal. 

b. Dapat digunakan sebagai referensi dalam konteks kolaborasi lintas 

sektoral pada pengelolaan perikanan tangkap di kawasan pesisir 
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Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan penguatan ekonomi 

masyarakat lokal. 

c. Sebagai bahan kajian dan sumbangan pemikiran bagi upaya 

pengembangan ilmu politik dan pemerintah, khususnya pada aspek 

strategi dalam pengembangan kolaborasi lintas sektoral pada 

pengelolaan perikanan tangkap di kawasan pesisir Kabupaten 

Lamongan dalam mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat lokal. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Sebagai bahan masukan bagi tiap sektor dan stakeholder yang terlibat 

dalam kolaborasi lintas sektoral pada pengelolaan perikanan tangkap 

di kawasan pesisir Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan 

penguatan ekonomi masyarakat lokal. 

b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau referensi 

bagi masyarakat lokal dalam kolaborasi lintas sektoral pada 

pengelolaan perikanan tangkap di kawasan pesisir Kabupaten 

Lamongan dalam mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat lokal. 

 

1.5 Definisi Konseptual 

Definisi konsep pada penelitian ini adalah investigasi tentang 

kolaborasi antar sektor pada pengelolaan perikanan tangkap. Selain itu peneliti 

ini juga akan menganalisis tentang kuantitas sektor perikanan tangkap pada 

penguatan ekonomi lokal. Oleh karena itu, berikut variabel-variabel yang akan 

diterjemahkan oleh peneliti : 
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1.5.1 Kolaborasi Lintas Sektoral 

Kolaborasi merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. 

dipandang sebagai suatu siklus atau interaksi yang terjadi secara berulang 

dan terdiri atas tiga komponen utama yang interaktif yakni: keterlibatan, 

motivasi bersama dan kapasitas untuk melakukan aksi bersama. 11 

Menurut Abdulsyani, Kolaborasi adalah suatu bentuk proses sosial, 

dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk 

mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling 

memahami aktivitas masing-masing.12 

Sebagaimana dikutib oleh Abdulsyani, Roucek dan Warren, 

mengatakan bahwa kolaborasi berarti bekerja bersama-sama untuk 

mencapai tujuan bersama. Ia adalah suatu proses sosial yang paling dasar. 

Biasanya, kegiatan kerjasama melibatkan pembagian tugas, yang mana 

setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung 

jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.13 

Kerjasama yang terintegrasi dan terkoordinasi antara lintas sektor 

dengan sektor-sektor lain terkait (formal/non formal). Kerjasama lintas 

sektoral adalah kerjasama dengan organisasi lembaga swadaya 

masayarakat atau LSM, pemerintah desa, maupun dengan perusahaan-

perusahaan yang terkait. Kerjasama lintas sektoral sering suka 

                                                             
11 Sumitro S. An dan Suleman Samuda, “Dinamika Collaborative Governance Dalam Festival Legu Gam 
Sebagai Wisata Kultural Kota Ternate”. Kajian Ilmu Administrasi Negara. Volume 5, No. 2, Desember 2017, 
Hlm. 153 
12 Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), Hlm. 156. 
13 Ibid., Hlm 159. 
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diwujudkan jika tidak dilandasi oleh saling pengertian dan keterbukaan 

masing-masing sektor dan mekanisme kerjanya. 

Manfaat dalam lintas sektoral : 

1. Mempermudahkan pencapaian keberhasilan rancangan kegiatan 

2. Dapat memberikan gambaran teknis antar lintas sektoral dan lintas 

program 

3. Saling menguntungkan kedua pihak antara rencana program 

4. Dapat memberikan kontribusi fasilitas, sarana dan dana 

Tujuan dalam lintas sektoral : 

1. Terjalinnya kerjasama lintas sektoral dalam rangka peran serta 

masyarakat secara baik. 

2. Adanya saling mengetahui dan saling mengenal program pembinaan 

peran serta masyarakat masing-masing sektor terkait.14 

Jadi, kolaborasi lintas sektoral dapat dikatakan efektif dan efisien 

bila dalam kolaborasi didalamnya memuat beberapa aspek yang harus 

dipenuhi oleh setiap stakeholder yang terlibat yakni: keterlibatan, 

motivasi bersama, kapasitas untuk melakukan kolaborasi (emerson et.al 

2011). Kerjasama tidak hanya dalam bentuk poposal pegesahan, tetapi 

juga ikut serta mendenifisikan masalah, prioritas kebutuhan, 

pengumpulan, dan interpretasi informasi serta mengevaluasi. Lintas 

sektor merupakan korelasi yang saling mengenali antara bidang atau 

                                                             
14 Gita Amanda, “PMK Ingatkan Pentingnya Kerja Sama Lintas Sektoral” 
(https://www.republika.co.id/berita/nasional/indonesia-berdaya/18/09/05/pekuwm423-pmk-ingatkan-
pentingnya-kerja-sama-lintas-sektoral, Diakses pada 11 maret 2019) 

https://www.republika.co.id/berita/nasional/indonesia-berdaya/18/09/05/pekuwm423-pmk-ingatkan-pentingnya-kerja-sama-lintas-sektoral
https://www.republika.co.id/berita/nasional/indonesia-berdaya/18/09/05/pekuwm423-pmk-ingatkan-pentingnya-kerja-sama-lintas-sektoral
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bagian-bagian dari sektor yang berbeda, dibentuk untuk mengambil 

tindakan pada suatu masalah agar hasil yang tercapai dengan cara yang 

lebih efektif.15 

1.5.2 Pengelolaan Perikanan Tangkap 

Marry Parker Follet (1997) mendefinisikan pengelolaan adalah 

seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan 

pecapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat 

tiga faktor yang terlibat diantaranya yaitu: 

a. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya 

manusia maupun faktor-faktor produksi lainya. 

b. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan 

pengawasan. 

c. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.16 

Perikanan Tangkap adalah usaha penangkapan ikan dan 

organisme yang bersumber pada usahanya berupa penangkapan ikan di 

laut maupun di perairan umum. Berdasarkan penjelasan dari perikanan 

tangkap diatas sebagai berikut: 

a. Perikanan Tangkap di Laut adalah perikanan tangkap dilakukan di laut 

dengan basis usahanya berupa penangkapan ikan di laut. 

                                                             
15 Himmah Firdhausy, “Bab II Tinjauan Pustaka 2.1. Pengertian Kerja Sama Lintas Program Dan Lintas 

Sektor”(https://www.academia.edu/27425885/bab_ii_tinjauan_pustaka_2.1._pengertian_kerja_sama_lintas_p

rogram_dan_lintas_sektor, Diakses pada 01 april 2019) 
16 Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, pengantar manajemen, (Jakarta : Kencana Perdana Media Goup, 
2009). Hlm 6. 

https://www.academia.edu/27425885/BAB_II_TINJAUAN_PUSTAKA_2.1._Pengertian_Kerja_Sama_Lintas_Program_dan_Lintas_Sektor
https://www.academia.edu/27425885/BAB_II_TINJAUAN_PUSTAKA_2.1._Pengertian_Kerja_Sama_Lintas_Program_dan_Lintas_Sektor
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b. Perikanan Tangkap di Perairan Umum adalah perikanan tangkap 

dilakukan di perairan umun yang basis usahanya berupa penangkapan 

ikan di perairan umum (sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air 

lainnya).17 

Perikanan tangkap berbeda dengan perikanan budi daya adalah 

usaha penangkapan ikan dan organisme air lainnya di alam liar 

(laut, sungai, danau, dan badan air lainnya). Namun, kehidupan 

organisme air berdasarkan bentuk habitat, dan kebiasaanya di alam liar 

dan faktor-faktornya (biotik dan abiotik) tidak dikendalikan secara 

sengaja oleh manusia. Perikanan tangkap sesuatu kegiatan ekonomi 

dalam bidang penangkapan/pengumpulan sebagian besar dilakukan di 

laut, terutama di sekitar pantai dan landasan kontinen. Perikanan tangkap 

juga ada di danau dan sungai.18 

Pengelolaan sumberdaya ikan adalah semua upaya yang di 

lakukan termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan 

informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, 

alokasi sumberdaya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari 

peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan di laksanakan 

oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan bertujuan agar 

sumberdaya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan mencapai 

                                                             
17 Fachrussyah, ZC. 2016. Buku Ajar : Dasar-Dasar Penangkapan Ikan. Gorontalo: Fakultas Perikanan dan 

Ilmu Kelautan Universitas Negeri Gorontalo, Hlm. 3 
18 Pawson, M G; Pickett, G D And Walker, P. 2002. The Coastal Fisheries Of England And Wales, Part Iv: A 
Review Of Their Status 1999–2001. Lowestoft: Centre For Environment, Fisheries And Aquaculture Science 

https://id.wikipedia.org/wiki/Perikanan_budi_daya
https://id.wikipedia.org/wiki/Laut
https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai
https://id.wikipedia.org/wiki/Danau
http://www.cefas.co.uk/Publications/techrep/tech116.pdf
http://www.cefas.co.uk/Publications/techrep/tech116.pdf
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kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan yang terus 

menerus.19 

Pengelolaan perikanan tangkap meupakan suatu kegiatan yang 

mengutamakan daerah penangkapan ikan untuk para kumpulan 

masyarakat khususnya daerah pesisir atau memberi ketentuan batasan 

penangkapan ikan untuk para buruh nelayan yang dapat menanggulangi 

permasalahan tangkapan ikan yang berlebihan. Maka, pengelolaan 

perikanan tangkap tersebut dikatakan sebagai HPP (hak pengelolaan 

perikanan) yang dapat menyesuaikan budaya masyarakat khususnya 

masyarakat daerah pesisir. 

1.5.3 Kawasan Pesisir 

Definisi dari kawasan pesisir dirumuskan Sorensen dan 

McCreary dalam karya mereka “Institutional Arrangement For 

Managing Coastal Resources and Environments” yang menjelaskan 

bahwa : 

“kawasan pesisir didefinisikan sebagai perbatasan atau ruang 

tempat berubahnya dua lingkungan utama, yaitu laut dan 

daratan”.20 

 

Menurut Dahuri, wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan 

antara daratan dan lautan dimana batasnya dapat di definisikan baik 

dalam konteks struktur administrasi pemerintah maupun secara ekologis. 

Batas kearah darat dari wilayah pesisir meliputi batas 

                                                             
19 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan 
20 Ahmad Purwo Edi Atmaja, “Wilayah Pesisir (Coastal Zone)” 
(https://www.academia.edu/1366004/Wilayah-Pesisir-Coastal-Zone, Diakses pada 11 Maret 2019) 

https://www.academia.edu/1366004/Wilayah-Pesisir-Coastal-Zone


 

19 
 

administratif  seluruh desa (sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal 

Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Depdagri) yang termasuk 

dalam wilayah pesisir menurut Program Evaluasi Sumber Daya 

Kelautan. Kemudian, menurut Bengen, batas wilayah pesisir ke arah laut 

mencakup bagian atau batas terluar dari pada daerah  paparan benua 

(continental shelj), dimana ciri-ciri perairan ini masih di pengaruhi oleh 

proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliaran air 

tawar, maupun proses yang di sebabkan oleh kegiatan manusia di darat 

seperti penggundulan hutan dan pencemaran. 

1.5.4 Penguatan Ekonomi Masyarakat Lokal 

Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan 

produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi 

secara umum atau secara khusus adalah aturan rumah tangga atau 

manajemen rumah tangga.21  

Ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan cara-

cara menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai barang dan 

jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat 

terpenuhi sebaik-baiknya. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah 

mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikkan, 

pengembangan maupun distribusi.22 

 

 

                                                             
21 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), Hlm. 854 
22 M. Sholahuddin, Asas-Asas Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm. 3 
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Masyarakat lokal (masyarakat adat/ tradisional) : 

a. Suatu komunitas yang memiliki asal-usul leluhur secara turun-

temurun, hidup di wilayah tertentu, memiliki sistem nilai, ideologi, 

sistem politik, budaya dan sosial yang khas.  Mereka ada sebelum RI 

ini berdiri. 

b. Komunitas yang leluhurnya dianggap pemula, tinggal di suatu 

wilayah tertentu, memperoleh penghidupan dari sumberdaya lokal.  

Mereka merupakan satu kesatuan berdasarkan kesamaan keturunan, 

adat, bahasa, hukum, pola hidup yang diwarisi dari kearifan 

leluhurnya.  Tidak selalu mengenal kepemimpinan struktural, tidak 

harus dipimpin oleh kepala adat, tidak selalu mengenal konsep 

pemerintahan adat. (Konvensi ILO No. 169, 27 Juni 1989, tentang 

Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat).23 

Penguatan ekonomi masyarakat lokal adalah memperluas dan 

membuka kesempatan investasi sektor riil, serta dukungan 

pengembangannya melalui kebijakan usaha dan perbaikan infrastruktur. 

Melanjutkan pemberian paket-paket subsidi bagi kelompok-kelompok 

usaha produktif seperti kelompok tani, kelompok pengrajin, kelompok 

pedagang, dan kelompok usaha kecil lainnya. Meningkatkan 

ketersediaan sarana dan prasarana.24 Dengan demikian akan tercipta 

                                                             
23 Oding Afandi, “Tinjauan Antropologi Pelibatan Masyarakat Lokal Dalam Pembangunan Kehutanan” 

(https://www.academia.edu/21848693/Tinjauan_Antropologi_Pelibatan_Masyarakat_Lokal_Dalam_Pemban

gunan_Kehutanan, Diakses pada 11 Maret 2019) 
24 Pemkab Jember, “Penguatan Ekonomi Masyarakat” (http://www.jemberkab.go.id/program-
prioritas/penguatan-ekonomi-masyarakat/, Diakses Pada 02 April 2019) 

https://www.academia.edu/21848693/Tinjauan_Antropologi_Pelibatan_Masyarakat_Lokal_Dalam_Pembangunan_Kehutanan
https://www.academia.edu/21848693/Tinjauan_Antropologi_Pelibatan_Masyarakat_Lokal_Dalam_Pembangunan_Kehutanan
http://www.jemberkab.go.id/program-prioritas/penguatan-ekonomi-masyarakat/
http://www.jemberkab.go.id/program-prioritas/penguatan-ekonomi-masyarakat/


 

21 
 

keterkaitan ekonomi lokal dalam lingkungan ekonomi global. Untuk 

mengembangkan kegiatan ekonomi lokal tersebut, menekankan perlunya 

tiga landasan utama yang mendukung yakni: adanya kewenangan, 

pertanggungjawaban, dan kapasitas produksi masyarakat yang menjamin 

keberdayaan masyarakat dalam menentukan masa depan kebijakan 

ekonomi. Sehingga arah/tujuan perluasan ekonomi lokal diharapkan agar 

mampu menciptakan peningkatan semangat masyarakat, hubungan 

masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.25 

 

1.6 Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan elemen penelitian yang 

menggambarkan betapa dengan cara menilai suatu variabel yang sebagai 

panduan nantinya dalam penerapan bagaimana cara menilai suatu variabel 

penelitian (Sofyan Effendi). Dari definisi berikut, maka penelitian akan 

menganalisis data dengan mengunakan indikator-indikator sebagai berikut : 

a. Kolaborasi lintas sektoral pada pengelolaan perikanan tangkap di Kawasan 

Pesisir Kabupaten Lamongan. 

1. Tata kelola perikanan tangkap. 

2. Peran dan koordinasi antar sektor pada pengelolaan perikanan tangkap di 

kawasan pesisir Kabupaten Lamongan. 

3. Kendala dalam kolaborasi lintas sektoral pada pengelolaan perikanan 

tangkap. 

                                                             
25 Aji Setiawan, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir” 

(https://www.kompasiana.com/2ajisetiawan/5a767e235e13734055202652/pemberdayaan-ekonomi-

masyarakat-pesisir?page=all, Diakses Pada 02 April 2019) 

https://www.kompasiana.com/2ajisetiawan/5a767e235e13734055202652/pemberdayaan-ekonomi-masyarakat-pesisir?page=all
https://www.kompasiana.com/2ajisetiawan/5a767e235e13734055202652/pemberdayaan-ekonomi-masyarakat-pesisir?page=all
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b. Sektor pengelolaan perikanan tangkap mewujudkan penguatan ekonomi 

lokal di Kawasan Pesisir Kabupaten Lamongan.  

1. Penguatan ekonomi lokal dari sektor perikanan tangkap. 

 

1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian adalah deskriptif. Model jenis deskriptif ini saya 

rekomendasikan dalam membuat rumusan masalah dan spekulasi 

penelitian. Menurut Creswell bahwa model deskriptif ini adalah suatu 

versi untuk mendeskripsikan yang diperoleh dari informasi baik kata 

tertulis maupun ucapan dari orang yang telah diteliti.26 Dalam pernyataan 

ini, bahwa mengimplementasikan jenis deskriptif tersebut penulis perlu 

teliti mengetahui akar permasalahan penelitian. Sebab dalam ketelitian 

menetapkan pakar permasalahan yang telah ada, jadi semuanya akan 

meringankan peneliti mudah memperoleh data atau informasi yang 

dibutuhkan.  

1.7.2 Sumber Data 

a. Data Primer, data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari 

narasumber secara langsung untuk mendapatkan informasi yang 

terkait dengan penelitian. Menggunakan sumber data primer dapat 

mempermudah peneliti dalam mencari data-data dan informasi yang 

dibutuhkan dalam penelitian karena peneliti langsung berhadapan 

                                                             
26 Creswell, Research Design, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016), Hlm. 24 



 

23 
 

kepada subjek peneliti yang telah ditentukan. Perolehan informasi 

atau data-data dilakukan melalui wawancara dengan informan yang 

dianggap tahu akan kondisi dan situasi yang berkaitan dengan 

Kolaborasi Lintas Sektoral Pada Pengelolaan Perikanan Tangkap di 

Kawasan Pesisir Kabupaten Lamongan Dalam Mewujudkan 

Penguatan Ekonomi Masyarakat Lokal. 

b. Data Skunder, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari 

peneliti yang telah mendapatkan referensi, baik dari jurnal, buku, 

internet maupun penelitian-penelitian terdahulu. 

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data merupakan untuk mengambil dan 

mendapatkan data akurat dan faktual yang telah ada dilapangan, hal ini 

dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian. 

Dalam pengumpulan data ini adalah tahapan pertama untuk penelitian, 

karena sebelum menganalisis yang dapat diteliti, peneliti tersebut perlu 

memperoleh informasi/data terlebih awal. Karena tanpa mengetahui 

teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar yang ditetapkan.27 Adapun Teknik data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

                                                             
27 Ibid., Hlm. 308. 
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a. Observasi 

Aktivitas observasi secara langsung di tempat penelitian dalam 

usaha mengetahui segala sesuatu yang dapat diketahui untuk topik 

penelitian yang terkait dalam motif dapat dangkat untuk penelitian. 

Dalam hakekatnya, peneliti hanya dapat bekerja berdasarkan data, 

tentunya data yang ada berdasarkan fakta yang di peroleh melalui 

observasi. Perlu di pahami, bahwa tujuan observasi adalah untuk 

memperoleh data terhadap suatu permasalahan sehingga mendapatkan 

pengetahuan dan pembuktian dalam mendapatkan informasi yang 

telah di observasi.28 Pada penelitian ini, observasi yang dilakukan 

penulis mengarah pada permasalahan dalam kolaborasi lintas sektoral 

pada pengelolaan perikanan tangkap di kawasan pesisir Kabupaten 

Lamongan dalam mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat lokal. 

b. Wawancara 

Kegiatan wawancara bisa dilakukan dengan cara saling 

berhadapan satu sama lain bersama seseorang yang akan 

diwawancarai. Jadi kegiatan wawancara tersebut perlu menyusun 

pertanyaan-pertanyaan, baik secara sistematis, semistruktur dan tak 

berstruktur.29 Dengan adanya proses wawancara tersebut, maka akan 

memudahkan peneliti dalam memahami kondisi nyata yang ada di 

lapangan. Serta dapat memudahkan peneliti dalam mendapatkan 

                                                             
28 Rahay I, Observasi dan Wawancara, (Malang: Banyuwangi Press, 2004), Hlm. 11 
29 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D (Bandung: Alfabeta, 
2010), Hlm. 319 
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sumber data yang menjadi pembahasan dalam kajian yang diteliti 

nantinya. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara memperoleh data dengan 

mengamati, mencatat dalam berbagai bentuk berdasarkan penelitian 

yang dilakukan.30 Pada kesempatan ini, peneliti akan menggunakan 

teknik dokumentasi ini dengan cara mencari dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan kolaborasi lintas sektoral pada pengelolaan 

perikanan tangkap di kawasan pesisir Kabupaten Lamongan dalam 

mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat lokal dan juga 

mengambil foto-foto yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Hal 

ini dilakukan agar lebih memberikan suatu keterangan yang akurat 

kepada audiens yang melihatnya. 

1.7.4 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan suatu subjek yang mengenai suatu 

peneliti untuk di observasi oleh para peneliti. Ketika menetapkan subjek 

penelitian tersebut perlu menerapkan teknik sampling. Berdasarkan 

referensi yang dibaca, bahwasannya metode menggunakan teknik 

sampling dapat di kelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut 

probability sampling dan Nonprobability Sampling.31 Di karenakan 

dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka dalam 

                                                             
30 Ibid., Hlm. 329. 

31 Sugiyono, Metode Penelitian Adminstrasi, (Bandung: Alfabeta, 2003), Hlm. 96 
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menentukan subjek penelitian menggunakan Nonprobability Sampling 

dalam jenis model Sampling Purposive. 

Sampling purposive merupakan teknik penetapan sample dengn 

cara mengevaluasi terlebih dahulu dengan khusus, Sampling 

purposive_tersebut dapat dipetik sesuai dengan ciri-ciri yang khusus dan 

sepadan dengan tujuan yang akan diteliti.32 Pada kesempatan ini peneliti 

mengambil sampling sumber data dari : 

a. Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan 

b. Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong 

c. KUD Mina Tani Brondong 

d. Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) Brondong 

e. Tempat Pelelangan Ikan (TPI)  

f. Kelompok Nelayan  

Dari beberapa sampling ini, penelitian diusahakan untuk aktif 

dalam menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian.  

1.7.5 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah lokasi dimana tempat yang akan dipilih 

sebagai obyek penelitian. Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah PPN 

Brondong (Jl. Raya No.17 Brondong, Kab. Lamongan, Jawa Timur), TPI 

Brondong (Gowah, Blimbing, Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa 

Timur), Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan (Jl. Sumargo No.2, 

Kaloharjo, Sidoharjo, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa 

                                                             
32 Ibid., Hlm. 96 
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Timur 62217), KUD Mina Tani Brondong (Jl. Raya Brondong, 

Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62263), Perum Perindo 

Brondong (Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 6226), 

Kelompok Nelayan (Gowah, Blimbing, Kec. Paciran, Kabupaten 

Lamongan, Jawa Timur 62263). 

1.7.6 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, analis data yang dapat dipakai adalah 

analisis data kualitatif dengan jenis interaktif Miles dan Huberman. 

Dengan jenis tersebut merupakan strategis yang sangat publik dan 

tercantum dalam pengutamaan terhadap segala sesuatu yang akan 

dianalis tentang apa dan mengapa. Dengan begitu ada berbagai macam 

yang akan di riset dalam jenis interaktif Miles dan Human, yaitu sebagai 

berikut :33 

a. Pengumpulan Data 

Alur pertama dilakukan pengumpulan data, selama 

pengumpulan data lalu dilanjutkan reduksi data. Dalam pengumpulan 

data yang diperoleh pada hasil observasi, dokumentasi dan wawancara 

yang ditulis dalam catatan lapangan yang terbagi menjadi 2 yaitu 

deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif merupakan catatan 

deskriptif yang secara alami dalam mengenai segala sesuatu yang 

didapat melalui penglihatan, penyaksiaan, mendengarkan. 

                                                             
33 Michel Huberman dan Mathew Miles. Analisis Data Kualitatif. (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1992), 

Hlm. 16 
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Selanjutnya, catatan reflektif yaitu catatan berupa tanggapan, kritik, 

pendapat dan penjelasan dari peneliti yang mengenai segala sesuatu 

penemuan yang ditemui.34 

b. Reduksi Data 

Reduksi data adalah suatu cara pemilihan data yang hanya 

digunakan, memfokuskan dalam menyederhanan data, ringkasan, 

perubahan data yang terangkat dari catatan lapangan. Jadi data yang 

akan direduksi oleh peneliti adalah yang dapat berkaitan dalam 

kolaborasi lintas sektoral pada pengelolaan perikanan tangkap di 

kawasan pesisir Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan penguatan 

ekonomi masyarakat lokal. Tentunya, data yang di reduksi nantinya 

akan memberikan gambaran yang spesifik dan akan memudahkan 

peneliti dalam proses pengumpulan data selanjutnya serta mencari 

data tambahan jika nanti diperlukan. 

c. Penyajian Data/Display 

Penyajian data merupakan semua bukti atau informasi yang 

terstruktur dalam memberikan dan adanya pengambilan kesimpulan 

ataupun tindakan. Dengan adanya penyajian data tersebut sangat dapat 

mempermudah orang dalam memahaminya dan adanya konsep yang 

sudah dirancang dengan tersusun. 

 

 

                                                             
34 Ibid. 
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d. Kesimpulan 

Berdasarkan pada semua data yang didapatakan oleh peneliti 

dari hasil penelitian, kemudian perlu mengambil kesimpulan. Dengan 

begitu supaya alur yang sudah diteliti dapat dipahami dan lebih jelas. 

Tentunya dalam penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari 

kegiatan analis data dan tahap akhir dari pengelolaan data. 

 




