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BAB II 

TINJAUN PUSTAKA 

 

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, terdapat beberapa teori serta 

konsep yang digunakan sebagai acuan dalam proses pembahasan hasil penelitian. 

Selain menjelaskan teori yang akan digunakan dalam bab ini juga akan ditampilkan 

penelitian terdahulu yang di dapat dari bahan bacaaan jurnal, buku, dan juga hasil 

penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya mengenai kolaborasi lintas 

sektoral pada pengelolaan perikanan tangkap di kawasan pesisir Kabupaten 

Lamongan dalam mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat lokal. 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam 

melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang 

digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Sehingga diharapkan 

dengan hasil-hasil penulisan yang dilakukan oleh penulis akan lebih berbobot, 

karena adanya hasil penulisan terdahulu tersebut dijadikan sebagai tolak ukur 

atas hasil berkelanjutan yang telah dicapai. Berikut merupakan penelitian 

terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan 

penulis. 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama  

Peneliti 

Judul Metode  

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Gilang 

Adinugroho 

Potensi Sektor 

Perikanan dalam 

Mengembangkan 

Ekonomi di Bagian 

Selatan Gunung 

kidul 

Deskriptif 

Kualitatif 

Produksi perikanan laut di bagian 

selatan selama tahun 2014 2013 

menghadapi peningkatan padahal 

nilai penghasilan relatif naik turun. 

Produk unggulnya adalah ikan pari, 

ikan cakalang, ikan teri, dan ikan 

tuna. Pantai sadeng mempunyai 

penghasilan dan prasarana yang 

lengkap. Sub sektor perikanan 

hampir di bagian selatan merupakan 

sektor yang utama, selain di 

Purwosari. Pada sektor perikanan 

sebagai sektor yang unggulan adalah 

di Panggang, Tanjungsari, Satposari, 

dan Girisubo tetapi tidak 

menjanjikan. Namun aktivitas sektor 

perikanan di Purwosari itu tidak 

menjadi sektor utama dan juga tidak 

menjanjikan.  

2 Benny Osta 

Nababan, 

Yesi Dewita 

Sari, Maman 

Hermawan 

Tinjauan Aspek 

Ekonomi 

Keberlanjutan 

Perikanan Tangkap 

Skala Kecil di 

Kabupaten Tegal 

Jawa Tengah 

 

Deskriptif 

dan Survei 
Ada beberapa Indikator 

keberlanjutan alat tangkap perikanan 

yang digunakan dalam skala kecil 

yaitu jaring rampus sebesar 50,51 ini 

lumayan berkelanjutan, kemudian 

jaring payang gemplo sebesar 36,05, 

dan bundes sebesar 46,81 masih 

dalam kategori kurang berkelanjutan. 

Kualitas penentuan indikator 

keberlanjutan yang paling 

berpengaruh dalam segi ekonomi 

adalah peningkatan 

tunjangan/subsidi, tingginya 

pemasaran ikan, perlengkapan 

penangkapan alat ikan, penghasilan 

dan pekerjaan semua itu sifat 

kepemilikan pribadi. 

3 Zuzy Anna Pengelolaan 

Perikanan Tangkap 

Berkelanjutan 

Waduk Cirata 

Kuantitatif 1. Pada beberapa tahun 

pengamamatan bahwa produksi 

perikananan tangkap yang 

dihasilkan dari waduk cirata 

sudah mengalami over fshing. 
2. Jumlah alat tangkap dan kapal 

perlu di perbaiki lagi karena di 
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waduk cirata mengalami over 
capacity 

 

4 Samuel Jr 

Sianturi, 

Vecky A.J 

Masinambow, 

Albert T. 

Londa 

Dampak Regulasi 

Sektor Perikanan 

Tangkap Ikan 

Terhadap 

Pertumbuhan 

PDRB di Kota 

Bitung 

Analisis 

Tabel dan 

Analisis 

Kuantitatif 

1. Dampak regulasi perikanan 

tangkap ikan terhadap PDRB kota 

Bitung sangat signifikan 

dikarenakan tahun sesudah di 

keluarkannya regulasi memiliki 

nilai negativ. 
2. Sector yang paling menunjang 

pertumbuhan ekonmi di kota 

Bitung adalah perikanan, rata-rata 

penghasilannya dari indudtri 

perikanan, baik dalam 

penangkapan ikan dan industri 

pengolahan ikan. 
5 Mohammad 

Yaskun, Edie 

Sugiarto  

Potensi Hasil 

Perikanan Laut 

Tehadap 

Kesejahteraan Para 

Nelayan dan 

Masyarakat di 

Kabupaten 

Lamongan 

Deskriptif 

dengan 

Pendekatan 

Studi 

Liteatur 

1. Tahun 2013 produksi perikanan 

tangkap laut di Lamongan 

mencapai 70.150 ton. Pada tahun 

2014 produksi perikanan tangkap 
laut meningkat menjadi sebesar 

71.553 ton. Pada tahun 2015 

produksi perikanan tangkap laut 

meningkat sebesar 72.346 ton. 

2. Meningkatkan jumlah 

produktifitas perikanan 

memberikan pengaruh positif bagi 

masyarakat khususnya nelayan 

dalam pemenuhan kebutuhannya. 

Pertama, Gilang Adinugroho melakukan penelitian yang berjudul  

potensi sektor perikanan dalam mengembangkan ekonomi di bagian selatan 

Gunung kidul. Pada pembahasan hasil penelitian ini memiliki  2 sub bagian 

yang pertama, perkembangan kegiatan dan sarana perikanan di Gunungkidul 

ini membahas perkembangan produksi, nilai produksi perikanan laut, dan 

sarana prasarana pendukung nelayan. Hal tersebut bertujuan memfasilitasi 

kegiatan nelayan dan memaksimalkan produksi perikanan laut. Kedua, peran 

dan potensi sub sektor perikanan dalam ekonomi wilayah. pembahasan dalam 

bab subbab ini bahwa data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi wilayah.  
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Jadi, keterkaitan antara peneitian ini dengan penelitian terdahulu 

tersebut berada di sub-sektor perikanan dan ekonominya terkait sama. Tetapi 

yang membedakan penelitian ini adalah perikanan tangkap yang bisa 

mengembangkan ekonomi di Lamongan. Kalau di penelitian terdahulu hanya 

sekedar identifikasi potensi tetapi penelitian ini penulis sudah melihat 

kolaborasi aktor yang terkait. 

Kedua, Benny Osta Nababan, Yesi Dewita Sari, Maman Hermawan 

melakukan penelitian yang berjudul Tinjauan Aspek Ekonomi Keberlanjutan 

Perikanan Tangkap Skala Kecil di Kabupaten Tegal Jawa Tengah. Pada 

penelitian ini dari aspek ekonomi dari perikanan tangkap yang berkelanjutan 

menunjukkan beberapa perbedaan yang siginifikan seperti : indikator 

perikanan tangkap yang mengunakan alat tangkap jaring payang gemplo 

sebesar 36,05, jaring rampus sebesar 50,52 dan jaring bundes sebesar 46,8. 

Beberapa indikator berkelanjutan perikanan tangkap dalam segi ekonomi 

tersebut menunjukkan sangat tidak menentukan antara cukup dan kurang 

berkelanjutan. 

Jadi, keterkaitan antara peneitian ini dengan penelitian terdahulu 

tersebut berada di ekonomi dan perikanan tangkap terkait sama dengan penulis. 

Tetapi yang membedakan penelitian ini adalah penulis melihat sektor 

perikanan tangkap itu merupakan sumber perekonomian utama yang bisa 

menggerakkan ekonomi yang diharapkan bisa berkelanjutan yang di kelola 

banyak sektor terkait. 
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Ketiga, Zuzy Anna melakukan penelitian yang berjudul Pengelolaan 

Perikanan Tangkap Berkelanjutan Waduk Cirata. Dari pembahasan hasil 

penelitian ini beliau membagi sub bagian menjadi 4 yaitu : (1) perkiraan 

seluruh populasi dalam biologi dan ekonomi (2) perikanan tangkap di waduk 

cirata menggunakan model bio ekonomi (3) strategi dalam proses perikanan 

tangkap (4) kualifikasi ouput. Jadi, pada beberapa tahun pengamamatan 

mengacu pada 4 sub bagian tersebut bahwa produksi perikananan tangkap yang 

dihasilkan dari waduk cirata sudah mengalami over fshing. Jumlah alat tangkap 

dan kapal perlu di perbaiki lagi karena di waduk cirata mengalami over 

capacity. 

Jadi, keterkaitan antara peneitian ini dengan penelitian terdahulu 

tersebut berada di pengelolaan perikanan tangkap terkait sama dengan penulis. 

Tetapi yang membedakan penelitian ini adalah penulis tidak menggunakan 

pedekatan model bio ekonomi logistik tetapi penelitian ini melibatkan aktor-

aktor dalam mengelola perikanan tangkap untuk menggembangkan ekonomi di 

Lamongan. 

Keempat, Vecky A.J Masinambow, Samuel Jr Sianturi, Albert T. Londa 

melakukan penelitian yang berjudul Dampak Regulasi Sektor Perikanan 

Tangkap Ikan Terhadap Pertumbahan PDRB di Kota Bitung. Pada pembahasan 

dari hasil penelitian ini mereka membedakan uji analisanya sebagai berikut : 

(1) kondisi perekonomian sector perikanan sebelum regulasi. Sebelum regulasi 

di berlakukan banyak perusahaan-perusahaan ikan di kota Bitung memiliki 

peningkatan dalam hal menangkap ikan di karena banyak kapal-kapal asing 
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yang tidak memiliki izin beroprasi di perairan untuk menangkap ikan. Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) sector perikanan mencapai 11,80% sebelum 

regulasi (regulasi bidang illegal fishing) diberlakukan. (2) kondisi 

prekonomian sector perikanan sesudah regulasi. Banyak kapal-kapal asing 

yang tidak memili izin oprasi di hentikan operasinya, sehingga menurunkan 

tingkat keuntungan dari perusahaan-perusahaan ikan di kota Bitung. Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) sector perikanan menurun di Tahun 2016 

mencapai 4,19. 

Jadi, keterkaitan antara pnelitian ini dengan penelitian terdahulu 

tersebut berada di sektor perikanan tangkap ikan terkait sama dengan penulis. 

Tetapi yang membedakan penelitian ini adalah penulis sudah tidak melihat 

sekedar identifikasi potensi hasil laut ataupun dampak regulasi sektor 

perikanan terhadap pertumbuhan PDRB tetapi sudah mengelola perikanan 

tangkap hasil laut dan melihat kolaborasi aktornya, yang mana untuk 

menguatkan perekonomian masyarakat Lamongan yang di kelola oleh 

stakeholder terkait.    

Kelima, Mohammad Yaskun dan Edie Sugiarto melakukan penelitian 

yang berjudul Potensi Hasil Perikanan Laut Terhadap Kesejahteraan Para 

Nelayan dan Masyarakat di Kabupaten Lamongan. Pada pembahasan dari hasil 

penelitian ini bahwa, Produksi perikanan tangkap dari perairan laut yang 

didaratkan di Kabupaten Lamongan secara garis besar terdiri dari kelompok 

ikan elagis, kelompok ikan demersal dan kelompok non-ikan (Crustacea dan 

Mollusca). Komponen-komponen yang berperan dalam sistem perikanan 
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tangkap adalah, masyarakat, sarana produksi, proses produksi, prasarana 

pelabuhan, sumberdaya ikan, pengolahan, pemasaran dan aspek legal. Ini 

menunjukkan bahwa dalam suatu usaha perikanan tangkap hubungan antar 

indikator tersebut akan sangat menentukan tingkat keberhasilan usaha 

penangkapan. 

Jadi, keterkaitan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

tersebut berada di perikanan laut terkait sama. Tetapi yang membedakan 

penelitian ini adalah sama seperti yang diatas penulis tidak lagi melihat dari 

segi potensinya tetapi penelitian ini sudah melihat kolaborasi aktornya dan 

yang sama dari penelitian ini sama-sama mensejahterakan nelayan dan 

masyarakat di Kabupaten Lamongan dalam mengembangkan ekonomi.  

Secara umum hasil penelusuran yang ditemukan oleh penulis diatas, 

belum ada penelitian maupun karya tulis yang menguraikan tentang kolaborasi 

lintas sektoral pada pengelolaan perikanan tangkap di kawasan pesisir 

Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat 

lokal. Sehingga penelitian ini sangat layak untuk dilanjutkan dan 

dipublikasikan lebih lanjut. 

 

2.2 Kerangka Teori 

2.1.1 Kolaborasi Lintas Sektoral 

Good governance adalah suatu aspek dalam kepentingan publik 

yang betujuan untuk menyelenggarakan kegiatan baik dengan 

pemerintahan maupun swasta dan masyarakat, penegakan kebijakan, 

perberdayaan. Dalam mengaplikasikan aspek good governance sangat 
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berpengaruh dengan berbagai aktor publik seperti swasta dan 

masyarakat. Dengan begitu supaya dapat menciptakan good governance 

yang efektif, efisien dan produktif perlu adanya peran dari berbagai lintas 

sektor pemerintahan. Aspek good governance pada hakikatnya adalah 

suatu cara penetapan kebijakan dalam pelaksanaanya yang akan 

melibatkan beberapa elemen pemerintahan.35 

Mewujudkan usaha pemberdayaan masyarakat dan usaha 

dibidang swasta melalui kontribusi dan relasi itu semua dilakukan oleh 

pihak pemerintah dengan berbagai proses. Dimana proses tersebut 

melibatkan berbagai kolaborasi antar aktor governance seperti 

masyarakat, pemerintah dan swasta. Dalam pelayanan publik dan 

pengembangan dibidang usaha tidak hanya dalam proses kolaborasi saja, 

namun juga dapat digunakan untuk kebijakan publik. Sebab selama ini 

tidak sepenuhnya kebijakan publik yang diterapkan dengan baik dan 

banyak kekurangan terhadap kualitas pemerintah. Karena itu, dari pihak 

swasta dan masyarakat sangat berpengaruh dalam mewujudkan adanya 

good governance untuk pelaksanaan maupun pembuatan kebijakan 

publik.36 

Pemerintahan selama ini mengupayakan dan menyesuaikan apa 

yang akan dibutuhkan oleh lingkungannya. Oleh karena itu, pemerintah 

merespon penyesuaian dalam mengembangakan sebuah lingkungan baik 

                                                             
35 Denny Irawan. “Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif dalam 
Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya)”. Kebijakan dan Manajemen Publik Vol. 5, No. 3, 
September – Desember 2017, Hlm. 5 
36 Ibid,. Hlm. 5 
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internal maupun eksternal. Hal tersebut karena perkembangan 

lingkungan sangat menjadi tuntutan terhadap peranan dari pihak 

pemerintah supaya bisa menampung segela sesuatu kepentingan dalam 

bentuk kerakyatan. Dengan adanya kolaborasi antar pemangku 

kepentingan untuk menyelenggarakan governance juga membutuhkan 

suatu proses dalam akitvitas penanggulangan permasalahan publik. 

Dengan begitu kolaborasi antar pemangku kepentingan itu banyak 

melibatkan dari pihak pemerintahan, swasta dan masyarakat yang artinya 

sebagai collaborative governance.37 

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 bersama.38 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. 

                                                             
37 Ibid,. Hlm. 1 
38 Afful Komson. Collaborative Industries In Extractive Industries. (Africa: United Nations University Institute 
For Natural Resources In Africa (UNU-INRA), Ghana, 2014) Hlm. 13 
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Menurut Ansell and Gash mengenai collaborative governane 

adalah sebuah aransemen tata kelola pemerintahan yang banyak 

melibatkan aktor/stakeholder baik dari pemerintah, swasta maupun 

masyrakat untuk menhasilkan kesepakatan bersama dengan tujuan 

membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik, mengelola 

program/aset publik. Ansell and Gash menekankan 6 kriteria 

diantarannya sebagai berikut : 

1. Forum tesebut diinisiasi oleh instansi publik 

2. Partisipasi dalam forum tersebut mencakup aktor no pemerintah 

3. Partisipasi harus terlibat secara langsung dalam pembuatan kebijakan 

4. Forus tersebut terorganisasi secara formal 

5. Kebijakan yang diambil berdasarkan konsensus 

6. Kolaborasi berfokus pada kebijakan atau manajemen publik. 

Adapun menurut Ratner, ada tiga tahap proses collaborative 

governance yang mana adalah suatu proses kolaborasi terhadap tata 

kelola pemerintah. Seperti pada gambar sebagai berikut : 

 

Gambar 2.1 Tiga Tahap Proses Collaborative Governance 

Sumber : Ratner. Collaborative Governance. Malaysia: CGIAR. 

Mengidentifikasi 
Hambatan dan 

Peluang

Strategi 
Debat 

Merencanakan 
Tindakan 

Kolaboratif
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Berdasarkan pada gambar diatas, dapat dijelaskan melalui tiga 

tahap proses sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi Rintangan dan Peluang, dalam tahap ini dimana 

sebuah kolaborasi yang melibatkan berbagai stakeholder seperti pihak 

pemerintah, swasta dan masyarakat yang akan 

menjalankan/mengerjakan identifikasi tentang jenis hambatan yang 

mungkin akan dihadapi salama menjalankan tata kelola pemerintah. 

Setiap stakeholder juga dapat menentukan kebijakan dalam suatu 

permasalahan dan menyelesaikan setiap permasalahan yang telah 

terjadi. 

2. Strategi Diskusi, pada tahap ini pemangku kepentingan seperti 

pemerintah, swasta dan masyarakat yang sudah terlibat dalam tata 

kelola pemerintah yang telah melakukan diskusi ataupun debat untuk 

membahas dan menyelesaikan permasahalan pada tahap pertama. 

Dengan adanya strategi diskusi ini masing-masing stakeholder yang 

terlibat dapat memecahkan permasalahan yang ada dengan dukungan 

dari tata kelola pemerintah. 

3. Merencanakan Tindakan Kolaboratif, pada tahap ini para stakeholders 

yang terlibat mengenai tata kelola pemerintah, yang sebelumnya 

sudah melalui tahap identifikasi permasalahan dan strategi diskusi. 

Kemudian tahap ini akan melakukan perencanaan tindakan 

kolaboratif mengenai lanjutan dari tahap pertama dan kedua tadi 
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dengan menjaga suatu proses kolaborasi supaya bisa bekerjasama 

dengan baik sampai jangka panjang.39 

Adapun penjelasan mengenai collaborative governance di atas, 

bahwa hakikatnya kepentingan dalam kolaborasi yang melibatkan 

stakeholder seperti pemerintah, swasta dan masyrakat itu menjadikan 

munculnya sebuah hubungan yang saling ketergantungan satu sama lain. 

Kolaborasi tersebut dapat melibatkan norma bersama dan sebuah proses 

dimana korelasi yang saling menguntungkan terhadap pihak antar sektor 

yang terlibat. Dengan begitu, mengacu pada collaborative governance 

dalam tata kelola pemerintah supaya tujuan positif dari masing-masing 

stakeholder dapat tercapai.40 Dari penjelasan hal diatas sehingga joined-

up government merupakan pengembangan cara dan bentuk 

pengorganisasian dan tindakan baru agar instansi pemerintah dapat 

mengatasi berbagai keterbatasan dalam penyelenggaraan publik. Hal ini 

dilakukan melalui peningkatan koordinasi dan integrasi antar instasi 

pemerintah juga penyelarasan insentif, struktur dan budaya pemerintah 

agar sesuai dengan tugas-tugas pelayanan publik yang bersifat lintas 

sektoral.41 

Bahwasannya, semua stakeholder yang terkait seperti pihak 

pemerintah, swasta dan masyrakat bisa melakukan peran dan 

                                                             
39 Ratner, Penilaian Tata Kelola Kolaboratif, (Malaysia: CGIAR, 2012), Hlm. 5 
40 Irawan, Op.Cit., 6 
41 Wimo Adi Nugroho Setiyanto. “Joined-Up Government (Studi Tentang Koordinasi Horizontal Antar 

Instansi Terkait Upaya Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Sidoarjo)”. Kebijakan dan Manajemen Publik 

Vol. 5, No. 2, Mei - Agustus 2017. 
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koordinasinya masing-masing dari pihak stakeholder serta menjadikan 

kolaborasi yang baik dan bermanfaat satu sama lain. Jadi, pengelolaan 

perikanan tangkap di Kabupaten Lamongan bukan sekedar bacaan saja, 

namun sudah terbukti dengan baik seta berkelanjutan. Dengan begitu, 

bisa diartikan bahwa adanya suatu kolaborasi yang baik dapat 

menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik juga dengan melibatkan 

semua pihak stakeholder. 

2.1.2 Pengelolaan Perikanan Tangkap 

Menurut Suparmoko, Ikan merupakan sumberdaya alam yang 

dapat pulih (renewable resource) yang memerlukan usaha-usaha 

pengelolaan yang baik agar dapat mempertahankan dan mengembangkan 

unit populasi yang ada. Dalam usaha pengelolaan tersebut di perlukan 

pengetahuan dan informasi tentang perikanan dalam rangka mempelajari 

perilaku kehidupan dan sifat-sifat dari unit populasi yang merupakan 

suatu komunitas dalam sumberdaya alam tesebut.42 Salah satu pokok 

dalam mempertahan dan mengembangkan populasi ikan adalah dengan 

usaha pengelolaan yang efisien yang didasari oleh sistem manajemen 

yang mantap. Dalam pengelolaan tersebut harus diusahakan sedemikian 

rupa sehingga sumberdaya ikan tersebut tidak habis dan bahkan dapat 

ditingkat populasinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan 

                                                             
42 Suparmoko M, Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Suatu Pendekatan Teoritis), (Yogyakarta: 
BPFE-Yogyakarta, 1994). Hlm. 257 
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sumberdaya ikan yang semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya 

jumlah penduduk dan semakin tingginya pendapatan.43 

Menurut maryunani, Sumberdaya alam ikan adalah sumberdaya 

alam renewable atau yang termasuk dalam golongan dapat dipulihkan. 

Sifat ini berati sumberdaya alam yang dengan proses biologis atau 

alamiah dapat berproduksi atau memperbanyak dengan sendirinya. 

Berdasarkan sifatnya sumberdaya alam ikan tersebut, berati stok atau 

populasi sumberdaya ikan tidak dapat dimanfaatkan bila prosesnya tidak 

memperhatikan struktur umur ikan dan rasio kelamin dari populasi ikan 

yang tersedia. Usaha untuk menjaga proses renewable sumberdaya alam 

ikan bisa dilakukan menggukan cara penangkapan secara selektif. 

Misalnya dengan menghindari musim dan daerah dimana ikan 

berproduksi (bertelur).44 

Berdasarkan dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang No. 31 

Tahun 2004 Tentang Perikanan, bahwa pengelolaan perikanan 

diusahakan untuk dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Dalam 

regulasi yang tertuang negara memberikan batasan penangkapan ikan 

dengan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan, hal itu sesuai 

dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Butir Undang-Undang No.45 Tahun 

2009 atas perubahan Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Tentang 

Perikanan, yang mengatur kebijakan pengelolaan perikanan dari 

                                                             
43 Ibid., Hlm 259. 
44 Maryunani, Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Pembangunan Ekonomi Secara Berkelanjutan, (Malang: 
UB Press, 2018), Hlm. 94 
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penggunaan alat tangkap, ukuran alat penangkapan dan jumlah 

tangkapan ikan. Maka dari itu pengelolaan perikanan juga dapat 

melibatkan masyarakat sekitar kawasan sehingga mampu mencapai 

tujuan dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat seperti tujuan 

ekonomis, tujuan ekologis dan tujuan sosial.45 

Bahwasannya selama ini, Pemerintah berhak memiliki 

kewenangan dalam mengatur terhadap pengelolaan sektor perikanan laut 

yang sudah ditetapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 

Dalam kewenangan pemerintah tersebut sangat diharapkan kebijakan 

dari pemerintah terhadap pengelolaan perikanan untuk mempercepat 

peningkatan taraf kesejahteraan hidup masyarakat dengan 

mengaplikasikan dan menciptakan pengelolaan sektor perikanan laut 

baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya supaya kebijakan 

lebih baik. Karena semua itu pemerintah dianggap bisa menjalankan 

kebijakan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan 

supaya masyarakat untuk bertanggungjawab dalam pengelolaan sektor 

perikanan laut.46 

Jadi, secara umum pengelolaan perikanan tangakap merupakan 

suatu pengelolaan perikanan tangkapan dengan jumlah tangkapan yang 

ditentukan dan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan 

                                                             
45 Endang Sutrisno. “Implemantasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Pengelolaan Wilayah Pesisir 

Secara Terpadu Untuk Kesejateraan Nelayan (Studi di Perdesaan Nelayan Cangkol Kelurahan Lemahwungkuk 

Kecamataan Lemahwungkuk Kota Cirebon)”. Vol. 14, No. 1, Januari 2014. Hlm. 9 
46 Saad, Sudirman, Politik Hukum Perikanan Indonesia, (Jakarta: Lembaga Sentra Pemberdayaan Masyarakat, 
2003), Hlm. 42 
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supaya tidak merusak habitat hewani lainnya. dengan begitu nantinya 

pengelolaan perikanan tangkap dikelola melalui berbagai tahapan yang 

sudah di tentukan sampai nantinya dipasarkan untuk meningkat 

perekenomian masyarakat. Pengelolaan perikanan tangkap tersebut dapat 

menghasilkan manfaat ekonomis yang tinggi. 

2.1.3 Kawasan Pesisir  

Wilayah pesisir diartikan sebagai wilayah peralihan antara 

ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, di mana ke arah laut 12 

mil dari garis pantai menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, 

dan ke arah darat adalah batas mlministrasi kabupaten/kota.47 Wilayah 

pesisir merupakan dearah pertemuan antara darat dan laut, dengan batas 

ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air 

yang masih mendapat pengaruh sifat-sifat laut, seperti angin laut, pasang 

surut yang dicirikan oleh vegetasinya yang khas. Wilayah pesisir 

merupakan perpindahan wilayah antara laut dan daratan, kerute darat 

mencakup daerah yang masih terkena pengaruh percikan air atau apasang 

surut, dan ke arah laut meliputi daerah paparan benua (Beatly et.al, 

1994).48 

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. 

                                                             
47 Adisasmita Rahardjo, Pembangunan Ekonomi Maritim, (Yoyakarta: Graha Ilmu, 2013) Hlm. 9 
48 Dahuri, R., Rais, J., Ginting, S. P., dan Sitepu, M.J, Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan 

Secara Tepadu, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001) 
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Batas kearah darat dari wilayah pesisir meliputi batas 

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.49 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.50 

Sebagai konsekuensi dari besar dan beragamnya sumberdaya 

alam di kawasan pesisir adalah banyaknya instansi atau sektor-sektor 

pelaku pembangunan yang bergerak dalam pemanfaatan sumberdaya 

pesisir. Salah satu kunci keberhasilan proyek atau program pengelolaan 

wilayah pesisir terpadu adalah peran dari seluruh pemangku kepentingan 

(stakeholder) terkait, terutma para pengelola dan pelaksana program atau 

proyek sumberdaya dan wilayah pesisir merupakan suatu domain dengan 

banyak pemangku kepentingan, tujuan, dan sasaran pengelolaan – 

pengelolaan wilayah pesisir akan sulit tercapai.51  

                                                             
49 Ibid. 
50 Bengen, D.G., Sinopsis Ekosistem dan Sumber Daya Alam Pesisir dan Laut Serta Prinsip Pengelolaannya, 

(Bogor: Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB 2002). 
51 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu di Indonesia, 
(Jakarta: USAID-CRMP II, 2004). Hlm. 83 
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Pengelolaan sumberdaya pesisir pada dasarnya memiliki tujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat (social well-

being) secara berkelanjutan, terutama komunitas masyarakt lokal yang 

bermukiman di wilayah pesisir (coastal zone). Oleh karena itu, dalam 

pemanfaatan sumberdaya pesisir, aspek ekologi dalam hal kelestarian 

sumberdaya dan fungsi-fungsi ekosistem harus di pertahankan sebagai 

landasan utama untuk mencapai kesejahteraan tersebut. Pelestarian 

sumberdaya pesisir diharapkan tidak menyebabkan rusaknya tempat 

memancing  (fishing ground), tempat pemijahan (spawning ground), 

maupun tanah pembibitan (nursery ground) ikan yang memiliki 

keterkaitan ekologis dengan keberlajutan sumberdaya di wilayah 

pesisir.52 

Untuk dapat mengelola pembangunan kawasan pesisir secara 

efektif dan efisien, diperlakukan strategi pendayagunaan penata ruang 

yang senada dengan semangat otonomi daerah yang disusun dengan 

memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: 

a. Keterpaduan yang bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah dalam 

konteks pengembangan kawasan pesisir, sehingga tercipta konsistensi 

pengelolaan pembangunan sektor dan wilayah terhadap rencana tata 

ruang kawasan pesisir. 

b. Pendekatan bottom-up atau mengedepankan peran masyarakat dalam 

pelaksanaan pembangunan kawasan pesisir yang transparan dan 
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akuntabel agar lebih akomodatif terhadap berbagai masukan dan 

aspirasi seluruh stakholders dalam pelaksanaan pembangunan.  

c. Kerjasama antar wilayah, sehingga terciptanya kegiatan 

pembangunan kawasan pesisir dengan memperhatikan inisiatif, 

potensi, karakteristik wilayah, dan keunggulan lokal, sekaligus 

mereduksi konflik lintas wilayah.  

d. Penegakkan hukum yang konsisten dan konsekuen, untuk 

menghindari kepengtingan sepihak dan untuk terlaksananya peranan 

kepentingan yang seimbang antar unsur-unsur stakeholders.53 

2.1.4 Penguatan Ekonomi Masyarakat Lokal 

Pengembangan ekonomi lokal merupakan suatu potensi yang 

ada di daerah untuk mengembangkan perekonomian dalam memperbaiki 

keunggulan ekonomi taraf kehidupan masyarakat di masa yang akan 

datang. Dengan begitu dalam pengembangan ekonomi lokal tersebut 

tentunya akan melibatkan kerjasama antar masyrakat, pemerintah dan 

swasta untuk mewujudkan situasi yang lebih baik dalam menciptakan 

peningkatan ekonomi dan peluang pekerjaan. Jadi pengembangan 

ekonomi lokal ini sangat merekomendasikan untuk bekerjasama dalam 

mengembangkan perekonomian masyarakat lokal khususnya pada 

pemerintah daerah, pihak swasta dan mayarakat. Kerjasama tersebut 

untuk mewujudkan sebuah pembaharuan dalam potensi daerah yang 

sudah ada. Semua proses pengelolaan dalam pengembangan ekonomi 
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lokal itu nantinya dapat meningkatkan perubahan taraf kesejahteraan 

hidup masyarakat seperti berinvestasi, membuat bisnis yang dapat 

memungkinkan untuk berdaya saing dan mewujudkan lapangan 

pekerjaan dalam mengahsilkan pendapatan.54 

Menurut boulle, pengembangan ekonomi lokal adalah suatu 

strategi dalam menyatukan dearah pedesaan agar tata perekonomian 

pasar mengacu pada aktivitas ekonomi pedesaan tersebut. Pada 

hakikatnya pengembangan ekonomi lokal dapat mewujudkan dan 

membuat lapangan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan 

perekonomian yang selalu meningkat. Dengan begitu daerah 

pedesa/daerah keterbelakangan mendapatkan taraf hidup yang 

bermanfaat dalam peningkatan aktivitas perekonomian dengan adanya 

lapangan pekerjaan tersebut.55 

Menurut Dendi, pengembangan ekonomi lokal merupakan 

sebuah strategi untuk membuat relasi terhadap banyak pelaku 

stakeholder terhadap perekonomian yakni yang melibatkan pemerintah, 

mayarakat lokal, dan swasta untuk mengelola sumberdaya yang sudah 

ada di daerah dan dapat membuat lapangan pekerjaan bagi masyarakat 

yang membutuhkan penghasilan. Strategi tersebut mengutamakan 

kekuasaan lokal, menerapkan potensi SDM, sumber daya fisik dan 

aturan. Jalinan kerjasama dalam pengembangan ekonomi lokal  

                                                             
54 World Bank, Local Economic Development, (Washington D.C: Urban Development Unit, 2011) 
55 Boulle, Jacqui (Ed.), 13 Langkah KPEL untuk Pengembangan Ekonomi Lokal. (Jakarta: Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional - United Nations Development Programme - United Nations Human Settlements 

Programme). 
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menyatukan suatu usaha aktivasi para pelaku, lembaga dan sumberdaya 

serta mengembangkan organisasi baru dan kebijakan. 

Pada hakikatnya pengembangan ekonomi lokal adalah segala 

sesuatu mekanisme dimana masyarakat dan pemerintah daerah dalam 

mengelola sumber daya yang tersedia dengan begitu dapat menciptakan 

kerjasama dengan swasta untuk membuat lapangan pekerjaan dan 

menciptakan kegiatan perekonomian daerah yang sebanyak-banyaknya 

bagi masyarakat lokal. Untuk itu, dalam pengembangan ekonomi pihak 

pemerintah dan masyarakat setempat diminta untuk mengeluarkan 

usul/ide terhadap pengelolaan pengembangan ekonomi yang akan dibuat. 

Pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan dalam 

pengembangan wilayah untuk meningkatkan nilai penghasilan yang 

mewujudkan sebuah pengembangan yang menghasilkan potensi 

masyarakat, yang artinya disebut local economic 

development/pengembangan ekonomi lokal. Local economic 

development adalah dimana suatu mekanisme pihak pemerintah daerah 

dan masyarakat yang membentuk saling bekerjasama dalam pengelolaan 

sumberdaya alam yang sudah ada dan menciptakan sebuah tempat 

lapangan pekerjaan. Local economic development memiliki interaksi 

yang sangat erat antara manusia, lembaga, sdm, dan lingkungan sekitar 

(blakely:1989). 

Dengan adanya pengembangan ekonomi lokal, memungkinkan 

kelompok masyarakat miskin produktif seperti nelayan kecil dapat 



 

51 
 

masuk dalam rantai perekonomian yang lebih besar. Konsep 

pengembangan ekonomi lokal memberikan peluang kepada suatu 

komunitas untuk berperan dan berinisiatif menggerakkan sumberdaya-

sumberdaya lokal yang ada untuk membangun komunitas tersebut. 

Kehidupan masyarakat lokal dari berbagai sektor dalam perekonomian 

mengandalkan kelangsungan hidupnya pada keragaman sumber daya 

alam hayati dan berbagai fungsi lingkungan sebagai pendukung 

kehidupan.56 
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