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ABSTRAK 

 

KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP 

PELESTARIAN EKOSISTEM PESISIR DAN LAUT 

(Studi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung) 

 

Oleh  

WAHYU WAHEDI PURNOMO 

 

 

Pencemaran wilayah pesisir dan laut merupakan suatu pemasalahan yang sering 

terjadi hampir diseluruh wilayah pesisir dan laut Indonesia. Provinsi Lampung 

merupakan salah satu dari provinsi yang ada di Indonesia yang tidak luput dari 

permasalahan ini. Untuk mengatasi pencemaran wilayah pesisir dan laut ini 

pemerintah Provinsi Lampung menunjuk Dinas Kelautan dan Perikanan untuk 

mengatasi persoalan tersebut. Salah satu langkah yang di ambil oleh Dinas 

Kelautan dan Perikanan provinsi Lampung adalah dengan merancang rencana 

strategis dalam mengelola wilayah pesisir dan laut. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan 

dalam mengelola dan melestarikan wilayah pesisir dan laut provinsi Lampung. 

Model pengukuran kinerja yang digunakan yaitu menurut Mahsun, meliputi 1) 

Masukan  (Input), 2) Proses (Process), 3) Keluaran (Output), 4) Hasil (Outcome). 

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan 

data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Lampung masih dirasakan kurang optimal. Terdapat beberapa faktor 

yang mempengaruhi kurang optimalnya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Lampung dalam kegiatan pengelolaan dan pelestarian wilayah pesisir dan laut, 

yaitu kurang memadainya jumlah pengontrol di lapangan di wilayah pesisir dan 

laut, kurang memadainya jumlah sarana dan prasarana, kurangnya perencanaan 

yang matang dan juga kurang melibatkan masyarakat wilayah pesisir dan 

lembaga-lembaga terkait. Untuk itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Lampung harus meningkatkan lagi kinerjanya dengan menambah pengontrol 

dilapangan,menambah sarana prasarana penunjang,dan melibatkan masyarakat 

wilayah pesisir dan lebaga-lembaga terkait dalam melakukan pengelolaan dan 

pelestarian wilayah pesisir dan laut. 

 

Kata Kunci : Kinerja,Dinas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Lampung dalam melakukan pengelolaan dan pelestarian wilayah pesisirr 

dan laut. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

THE PERFORMANCE OF DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 

TOWARDSPRESERVATION OF COASTAL AND MARINE 

ECOSYSTEM 

(Study at Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung) 

 

By 

WAHYU WAHEDI PURNOMO 

 

 

Pollution of coastal and marine areas is a problem that often occurs almost in all 

coastal areas and the sea of Indonesia. Provinsi Lampung is one of the provinces 

in Indonesia that do not escape from this problem. To overcome the pollution of 

coastal and marine areas, the government of Provinsi Lampung appointed Dinas 

Kelautan dan Perikanan to overcome the problem. One of the steps taken by Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung is to design a strategic plan in 

managing coastal and marine areas. 

 

This study aims to see the performance of the Dinas Kelautan dan Perikanan in 

managing and preserving the coastal and marine area of Provinsi Lampung. 

Performance measurement model used is in accordance with Mahsun, 

encompassing 1) Input, 2) Process, 3) Output, 4) Outcome. The method used is 

qualitative research, with data collection techniques through interviews, 

documentation and observation. 

 

The results showed that the performance of Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Lampung is still felt less than optimal.There are several factors 

influencing less than optimal performance of Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Lampung in the management and conservation of coastal and marine 

area, that is inadequate number of field controllers in coastal and marine areas, 

inadequate number of facilities and infrastructure, lack of careful planning and 

also little to no effortto involve coastal communities and related 

institutions.Therefore, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung must 

improve its performance by increasing the number of field controllers, adding 

supporting facilities, and involving coastal communities and related institutions in 

managing and conserving coastal and marine areas. 

 

Keywords: Performance, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung 

in managing and conserving coastal and marine areas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1. 1 Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki wilayah 

perairan yang sangat luas. Dengan luasnya wilayah perairan yang dimiliki oleh 

negara Indonesia menyebabkan Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat 

melimpah dari kawasan laut, dan Indonesia juga memiliki keuntungan dengan 

memanfaatkan potensi dan keindahan laut bahari untuk menjadikan tempat-

tempat wisata. Wilayah perairan di Indonesia merupakan wilayah perairan yang 

memiliki ekosistem yang sangat beragam. 

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan 

terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan 

mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang 

meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan 

penegakan hukum. Dengan demikian, akan dihasilkan sumber daya manusia yang 
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handal untuk mengelola dan melindungi kekayaan sumber daya alam secara 

profesional. Melalui persiapan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi 

dan kompetensi yang standar maka bangsa Indonesia akan bertahandalam 

menghadapi era kompetisi dan perdagangan bebas yang sedang terjadi saat ini 

(Siahaan, 2008: 16). 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan bahwa 

pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses 

perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumber daya pesisir 

dan pulau-pulau kecil antara sektor pemerintah dan pemerintah daerah, antara 

ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya 

pelestarian dan perlindungan ekosistem laut di pesisir. 

Aset dan potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan Indonesia yang luar 

biasa diperlukan pengelolaan yang profesional dan kredibel yang dilakukan oleh 

instansi yang menangani kelautan dan perikanan. Karena itu, untuk mengelola 

sumber daya alam tersebut diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dan 

paham akan tugasnya. Guna mendorong dan mendapatkan sumber daya manusia 

yang kompeten tersebut harus dipersiapkan dan dirancang secara sistematis antara 

lain dalam sistem diklat dan perangkat-perangkat pendukungnya.  
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Laut yang ada merupakan suatu ekosistem yang kaya dengan sumber daya alam 

yang dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran dan juga untuk kesejahteraan 

manusia. Sebagaimana diketahui bahwa 70% permukaan bumi ditutupi oleh 

perairan dan lebih dari 90% kehidupan bio massa yang hidup di laut.Oleh karena 

itu, lautan merupakan bagian penting bagi kehidupan manusia. Sebagian besar 

wilayah indonesia yang wilayahnya terdiri dari perairan laut memiliki letak yang 

sangat strategis. Perairan laut di Indonesia selain dimanfaatkan sebagai sarana 

penghubung lokal maupun internasional juga memilikisumber daya laut yang 

sangat kaya dan penting antar lain sumber daya perikanan, terumbu karang, 

mangrove, bahan tambang, dan daerah pesisirnya dapat dimanfaatkan sebagai 

obyek wisata yang menarik.  

Masalah kelestarian ekosistem pesisir laut merupakan salah satu masalah 

lingkungan yang serius. Ekosistem hutan mangrove yang sudah dieksploitasi oleh 

aktivitas ekonomi penduduk biasanya tidak dilakukan upaya pelestariannya 

sehingga ekosistem hutan mangrove akan terus-menerus mengalami kerusakan 

dan akhirnya menjadi punah. Hal ini dapat dilihat dari berkurangnya keragaman 

hayati laut dan penurunan daya dukung ekosistem laut dan pesisir, seperti 

kerusakan terumbu karang di wilayah pesisir kepulauan yang saat ini mencapai 

23,08%.Dengan adanya kerusakan terumbu karang tersebut, diupayakan agar 

kerusakanyang lebih parah lagi dapat dicegah. 
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Di Wilayah Provinsi Lampung pengalihan fungsi lahan maupun eksplorasi pesisir 

pantai memberikan sumbangan yang cukup besar dalam kerusaakan wilayah 

pesisir pantai,menurut data di Dinas Perikanan dan Kelautan Lampung 

menyebutkan, Lampung sebenarnya memiliki 1, 9 juta hektare lahan mangrove 

yang ada di pesisir Lampung. Menurut data Dinas Perikanan, sebanyak 736 ribu 

hektare atau 60 persen di antaranya rusak parahdan datadari Walhi (Wahana 

Lingkungan hidup Indonesia) Provinsi Lampung menyebutkan 70 persen hutan 

mangrove di Lampung rusak akibat penambangan tambak udang. Dari total 160 

ribu ha lahan bakausebanyak 136 ribu ha di antaranya rusak. 

Untuk ekosistem hutan mangrove yang mengalami kerusakan yang disebabkan 

oleh aktivitas ekonomi penduduk perlu dilakukan upaya pelestarian ekosistem 

hutan mangrove oleh pemerintah dan masyarakat dengan konservasi, reboisasi 

dan rehabilitasi hutan mangrove. Upaya pelestarian ekosistem hutan mangrove 

yang dilakukan oleh pemerintah biasanya dilakukan oleh Kementerian 

Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun dari pemerintah daerah 

setempat kemudian dibantu oleh masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam 

menjaga kelestarian lingkungan alam. 

Di Indonesia, dikenal instansi yang menangani tentang ekosistem dan hasil laut 

yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan. Instansi pemerintah ini yang menangani 

permasalahan tentang pelestarian ekosistem laut dan budi daya hasil laut yang 
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hampir punah. Adapun salah satu fungsi DKP yang diatur dalam Pasal 300 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 adalah: 

1. Melakukan pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di 

bidang kelautan dan perikanan; pemantauan, evaluasi, dan 

penilaiankinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang 

kelautan dan perikanan; 

2. Penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi 

dan pelaporan pelaksanaannya; 

3. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional 

perencana di lingkungan direktoratnya. 

Dinas kelautan dan Perikanan untuk menjalankan fungsi tersebut, memiliki peran 

mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dengan cara mengembangkan budi 

daya dan pelestarian ekosistem laut yang tentunya sangat perlu mendapatkan 

perhatian.  

Dengan garis pantai sepanjang 1.105 kilometer (km), Lampung sebenarnya 

berpotensi memiliki keunggulan produksi hasil laut. Sayangnya, perkembangan 

potensi kelautan di Lampung mengalami kendala akibat kerusakan ekosistem 

terumbu karang. Manajer Advokasi Kampanye dan Kebijakan Pesisir Laut Mitra 

Bentala, Supriyanto menjelaskan, dampak dari kerusakan ekosistem terumbu 

karang, populasi ikan di sepanjang pesisir Lampung mengalami 

penurunan."Nelayan sudah sulit untuk menangkap ikan di daerah pesisir. Mereka 

harus melaut sejauh enam mil dari bibir pantai apabila ingin mendapatkan ikan," 

ungkap Supriyanto.Menurutnya, kerusakan terumbu karang mulai terjadi sejak 

tahun 1980. Setiap sepuluh tahun, kerusakan tersebut bertambah sekitar 25 

persen. Saat ini, kerusakan terparah terjadi di wilayah pantai timur sekitar 95 

persen. "Di pesisir barat, sekitar 60 persen kerusakannya. Akibat kerusakan itu 

jumlah tangkapan ikan yang dilakukan nelayan menurun 20 persen setiap dekade. 

Sebab, populasi ikannya memang menurun," kata Supriyanto.Pengamat Sumber 

Daya Kelautan Universitas Lampung, Herman Yulianto mengatakan, kerusakan 
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terumbu karang terjadi akibat pencemaran laut. Antara lain, berasal dari limbah 

rumah tangga. Terumbu karang merupakan ekosistem tempat bertumbuh 

kembang ikan kecil, yang menjadi makanan ikan besar. Umumnya, terumbu 

karang tumbuh dalam radius 100 meter-200 meter dari bibir pantai. Di mana, 

dasar laut masih rendah. Sehingga, cahaya matahari yang menjadi salah satu 

faktor perkembangan terumbu karang, masih bisa menembus air laut. "Apabila 

laut tercemar limbah, permukaan laut jadi tertutup. Cahaya matahari tidak bisa 

masuk. Itu menghalangi proses perkembangan terumbu karang, yang bisa 

berdampak pada populasiikan," ujar Herman.  

(Sumber:http://lampung.tribunnews/2014/11/17/laut-lampung-tercemar-ancaman-

program-maritim-jokowi,diakses pada 12 Juli 2017) 

Pengembangan produksi perikanan, pemanfaatan potensi perikanan ,serta 

produksi terumbu karang dan tanaman laut yang masih belum mampu digarap 

secara optimal, pembinaan dan juga pengawasan mutu serta pemasaran hasil-hasil 

laut dan pengembangan agro bisnis secara efisien dan terpadu, tentunya 

diperlukan kinerja yang baik dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Lampung untuk menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi pada 

ekosistem pesisir dan laut di Provinsi Lampung agar mencapaihasil yang 

maksimal dan berkelanjutan. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk membahas dan meneliti 

permasalahan ini sebagai penelitian karya ilmiah dengan judul: “Kinerja Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Terhadap Pelestarian Ekosistem di 

Pesisirdan Laut”. 

 

 

 

http://lampung.tribunnews/2014/11/17/laut-lampung-tercemar-ancaman-program-maritim-jokowi,diakses
http://lampung.tribunnews/2014/11/17/laut-lampung-tercemar-ancaman-program-maritim-jokowi,diakses
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukan diatas, dapat dikemukakan 

Permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung 

terhadap pelestarian ekosistem di pesisir dan laut ? 

C. Tujuan Penelitian 

Penulisan ini secara umum bertujuan untuk memenuhi kewajiban sebagai 

mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang akan menyelesaikan 

pendidikan, guna mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Negara, sedangkan 

dilihat dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Mendeskripsikan kinerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung 

terhadap pelestarian ekosistem di pesisir dan laut. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan penambahan pengetahuan bagi studi Ilmu Administrasi 

Negara, khususnya mengenai Kinerja Pelayanan Publik. 

2. Manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan dan 

referensi bagi pemerintah khususnya Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi 
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Lampung terhadap pelestarian ekosistem di pesisir laut yang efektif guna 

mencapai tujuan yang ditetapkan. 

3. Sebagai salah satu bahan acuan untuk referensi penelitian lebih lanjut bagi 

pengembangan ide para peneliti dalam melakukan penelitian dengan tema 

atau masalah serupa. 

 



 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kinerja 

2.1.1 Definisi Kinerja 

Pada umumnya, kinerja diberi batasan sebagai kesuksesan seseorang di dalam 

melakukan suatu pekerjaan, lebih tegas lagi Lawler dan Porter dalam Budaya 

Organisasi (1967:170), yang menyatakan bahwa kinerja adalah kesuksesan 

seseorang dalam melakukan tugas. Prawirisentono dalam Budaya Organisasi 

(1999:170), mengemukakan kinerja adalah hasil yang dapat dicapai oleh 

seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan 

weewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka mencapai 

uapaya tujuan organisasi bersangkutan seara legal, tidak melanggar hukum, 

dan sesuai dengan moral ataupun etika. 

Dari berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja 

merupakan suatu proses dan hasil kerja atau tingkat pencapaian dalam 

pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok 

orang dalam rangka mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu. 
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2.1.2 Definisi Kinerja Organisasi Publik 
 

 

Menurut Mahsun (2006:1), organisasi sering dipahami sebagai sekelompok 

orang yang berkumpul dan bekerja sama dengan cara yang terstruktur untuk 

mencapai tujuan atau sejumlah sasaran tertentu yang telah ditetapkan 

bersama. Kinerja organisasi mempunyai banyak pengertian. Menurut 

Pasolong (2010:175), konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua 

segi, yaitu kinerja pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja 

pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan 

kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. 

Kinerja pegawai dan kinerja organisasi keterkaitan yang sangat erat. 

Tercapainya tujuan organisasi tidak terlepas dari sumber daya yang dimiliki 

oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif 

sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa kinerja 

organisasi publik merupakan suatu toralitas dari hasil kerja yang dicapai oleh 

suatu organisasi birokrasi pemerintahan secara menyeluruh sesuai tujuan 

instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi 

pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan serta tingkat 

kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan 

kebijakan yang ditetapkan. 

 

2.1.3 Indikator Kinerja Organisasi  

Indikator Kinerja yang dimaksud oleh Lembaga Administrasi Negara 

Republik Indonesia (LAN RI) dalam pasolong (2011:177) adalah ukuran 



11 

 

 

kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu 

sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan 

indikator masukan  (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat 

(benefits), dampak (impact). 

 

Menurut Pasolong (2011:178) mengemukakan hal yang perlu diperhatikan 

dalam menentukan indikator kinerja, yaitu : 

a) Spesifik dan jelas. 

b) Dapat terukur secara objektif. 

c) Dapat menunjukan pencapaian, keluaran, manfaat, dan dampak. 

d) Harus cukup fleksibel dan sensitive terhadap perubahan. 

e) Efektif yaitu dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis datanya efisien dan 

efektif. 

 

Dwiyanto dalam Pasolong (2008:50) menjelaskan beberapa indikator yang 

digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik,yaitu :  

1. Produktivitas, yaitu konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat 

efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya 

dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Konsep produktivitas 

dirasa terlalu sempit dan kemudian General Accounting Office(GAO) 

mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas 

dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil 

yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting. 
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2. Kualitas Layanan, yaitu isu mengenai kualitas layanan cenderung 

menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi 

pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai 

organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap 

kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian, 

kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja 

organisasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan 

masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai 

kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara mudah dan murah. 

Informasi mengenai kepuasan terhadap kualitas pelayanan sering kali 

dapat diperoleh dari media massa atau diskusi publik. Akibat akses 

terhadap informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas 

layanan relatif sangat tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja 

organisasi publik yang mudah atau murah dipergunakan. Kepuasan 

masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi 

publik. 

3. Responsivitas, yaitu kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan 

masyarakat, menyusun agenda prioritas pelayanan, dan mengembangkan 

program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi 

masyarakat. Secara singkat responsivitas di sini menunjuk pada 

keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan 

dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu 

indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan 

kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, 
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terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang 

rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan 

kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan 

organisasi dalam mewujudkan dan tujuan organisasi publik. Organisasi 

yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja 

yang jelek pula. 

4. Responsibilitas, yaitu apakah pelaksanaan kegitan organisasi publik itu 

dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau 

sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. 

Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan 

dengan responsivitas. 

5. Akuntabilitas, yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan 

kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih 

oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena 

dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan 

kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat 

digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan 

organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. 

Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal 

yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti 

pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, 

seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu 
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kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang 

berkembang dalam masyarakat. 

Mahsun (2014:196) mengemukakan bahwa indikator kinerja dapat digunakan 

untuk mengukur kinerja organisasi sebagai berikut : 

1. Indikator inputs (masukan) meliputi anggaran belanja, SDM, peralatan, 

bahan, kebijakan, waktu dll, dipergunakan untuk melaksanakan program 

dan kegiatan organisasi . Indikator  ini lebih terukur, akan tetapi indikator 

ini tidak akan menunjukan data dan informasi yanga akurat, jika dalam 

proses pengukuran dilakukan sembarangan. 

2. Indikator Proses melaksanakan kegiatan yang didukung oleh sumber daya 

yang dibutuhkan, melalui proses manajemen yaitu berfungsi perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan dan pengawasas yang mana masukan-

masukan yang ada diolah menjadi barang dan jasa sebagai kinerja untuk 

publik. 

3. Indikator Outputs (keluaran) menunjukan hasil kerja apakah berupa barang 

atau berupa jasa yang sudah dicapai melalui langkah proses. 

4. Indikator Outcomes (hasil) menjelaskan seberapa jauh hasil nyata yang 

diperoleh dari keluaran suatu kegiatan. 

5. Indikator Benefits (manfaat) menggambarkan manfaat yang diperoleh dari 

indikator hasil. Manfaat suatu kegiatan baru bisa diketahui dalam jangka 

menengah atau jangka panjang, yang mana hasil tersebut dipergunakan 

secara tepat waktu dan berfungsi penuh. 

6. Indikator Impact (dampak) menggambarkan dampak yang diperoleh dari 

indikator manfaat.  
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2.1.4 Pengukuran Kinerja  
 

 

Menurut Mahmudi (2010:12), pengukuran kinerja merupakan alat untuk 

menilai kesuksesan suatu organisasi. Dalam konteks organisasi sektor publik, 

kesuksesan organisasi itu akan digunakan untuk mendapatkan legitimasi dan 

dukungan publik. Masyarakat akan menilai kesuksesan organisasi sektor 

publik melalui kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan publik 

yang relatif murah dan berkualitas. Selanjutnya menurut Mahmudi (2010:14), 

pengukuran kinerja merupakan bagian penting dari proses pengendalian 

manajemen, baik organisasi publik maupun swasta. Namun karena sifat dan 

karakteristik organisasi sektor publik berbeda dengan sektor swasta, 

penekanan dan orientasi pengukuran kinerjanya pun terdapat perbedaan. 

Adapun tujuan dilakukan penilaian kinerja di sektor publik adalah : 

 
a. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi;  

 
b. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai;  

 
c. Memperbaiki kinerja periode berikutnya;  

 

d. Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan 

pemberian reward and punishment;  

 
e. Memotivasi pegawai;  

f. Menciptakan akuntabilitas publik  

 

Menurut Mahsun (2006: 26), pengukuran kinerja adalah suatu metode atau 

alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan 

kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui 

kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan 

akuntabilitas.
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Selanjutnya menurut Mahsun (2006:34) yang mengungkapkan bahwa 

pengukuran kinerja bukanlah tujuan akhir melainkan merupakan alat agar 

dihasilkan manajemen yang lebih efisien dan terjadi peningkatan kinerja. 

Kemudian hasil dari pengukuran kinerja akan memberi tahu kita apa yang telah 

terjadi, bukan mengapa hal itu terjadi atau apa yang harus dilakukan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja 

merupakan suatu alat atau cara untuk mengetahui atau menilai sejauh mana 

tujuan, sasaran serta program dari suatu organisasi dapat tercapai yang bertujuan 

untuk meningkatkan suatu kinerja organisasi. 

 

2.1.5 Tujuan Pengukuran Kinerja  

Tujuan Pengukuran Kinerja  menurut Mahsun dalam Sembiring (2012:85) 

memmpunyai tiga tujuan yaitu : 

a. Membantu memperbaiki kinerja agar kegiatan terfokuskan pada tujuan dan 

sasaran program unit kerja. 

b. Pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. 

c. Mewujudkan pertanggungjawabakan publik dan memperbaiki komunikasi 

kelembagaan. 

d. Mengetahui tingkat pencapaian tujuan organisasi. 

e. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai. 

f. Memperbaiki pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan. 

g. Memotivasi pegawai. 
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h. Menciptakan akuntabilitas publik.  

2.1.6 Elemen Pokok Pengukuran Kinerja   

Menurut Mahsun dalam Sembiring (2012:97) terdapat tiga elemen pengukuran 

kinerja, yaitu : 

1. Menetapkan Tujuan, Sasaran, dan Strategi Organisasi  

Tujuan adalah pernyataan secara umum tentang apa yang ingin dicapai 

sebagai penjabaran dari visi dan misi yang telah ditentukan oleh organisasi 

publik. Kemudian ditentukan sasaran yaitu tujuan organisasi yang 

dinyatakan secara eksplisit dengan dibatasi waktu yang jelas kapan sasaran 

itu akan dicapai. Selanjutnya ditentukan strategi pencapaiannnya yang 

menggambarkan bagaimana mencapainya. 

2. Merumuskan Indikator dan Ukuran Kinerja  

Indikator kinerja mengacu pada penilaian kerja secara tidak langsung yaitu 

hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Ukuran 

kinerja mengacu pada penelitian kinerja secara langsung. Indikator dan 

ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian 

tujuan, sasaran, dan strategi. 

3. Mengukur Tingkat Ketercapaian Tujuan dan Sasaran-Sasaran  

Jika sudah mempunyai indikator dan ukuran kinerja yang jelas, maka 

pengukuran kinerja bisa diimplementasikan. Mengukur tingkat ketercapaian 



18 

 

 

tujuan, sasaran, dan strategi adalah membandingkan hasil aktual dengan 

indikator dan ukuran yang telah ditetapkan. 

2.1.7 Manfaat  Pengukuran Kinerja 

Mahsun (2014:33) menyatakan bahwa sektor publik tidak bisa lepas dari 

kepentingan umum sehingga pengukuran kinerja mutlak diperlukan untuk 

mengetahuin seberapa berhasil misi sektor publik tersebut dapat dicapai penyedia 

jasa dan barang-barang publik. Pengukuran kinerja sangat bermanfaat untuk 

membantu kegiatan menajerial keorganisasian. Manfaat pengukuran kinerja 

menurut Mahsun (2014:33-34) baik untuk internal maupun eksternal, antara lain: 

a. Memastikan pemahaman  para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk 

pencapaian kinerja. 

b. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati. 

c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkan 

dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja. 

d. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi pelaksana 

yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah 

disepakati.   

e. Menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam upaya 

memperbaiki kinerja. 

f. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. 

g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. 
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h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. 

i. Menuju peningkatan yang perlu dilakukan. 

j. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi. 

 

2.2 Ekosistem Wilayah Pesisir Laut 

2.2.1 Pengertian Ekosistem 

Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal 

balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem 

bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara 

segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi. Ekosistem 

merupakan penggabungan dari setiap unit biosistem yang melibatkan interaksi 

timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik sehingga aliran energi 

menuju kepada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi suatu siklus materi antara 

organisme dan anorganisme. 

 

2.2.2 Pengertian Wilayah Pesisir Laut 

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang 

Perairan Indonesia, wilayah perairan Indonesia mencakup: 

a. Laut territorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 mil laut diukur dari 

garis pangkal kepulauan Indonesia; 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ekologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Makhluk_hidup
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Biosistem&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Organisme
http://id.wikipedia.org/wiki/Biotik
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Siklus_materi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Anorganisme&action=edit&redlink=1
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b. Perairan kepulauan, adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis 

pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman dan jarak dari 

pantai; 

c. Perairan pedalaman adalah semua peraiaran yang terletak pada sisi darat dari 

garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk di dalamnya semua 

bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat pada suatu garis penutup. 

Wilayah laut dan pesisir beserta sumber daya alamnya memiliki makna strategis 

bagi pengembangan ekonomi Indonesia, karena dapat diandalkan sebagai salah 

satu pilar ekonomi nasional.Di samping itu, fakta-fakta yang telah dikemukakan 

beberapa ahli dalam berbagai kesempatan, juga mengindikasikan hal yang 

serupa. Fakta-fakta tersebut antara lain adalah: 

Secara sosial, wilayah pesisir dihuni tidak kurang dari 110 juta jiwa atau 60% 

dari penduduk Indonesia yang bertempat tinggal dalam radius 50 km dari garis 

pantai. Dapat dikatakan bahwa wilayah ini merupakan cikal bakal perkembangan 

urbanisasi Indonesia pada masa yang akan datang.  

Secara administratif kurang lebih 42 daerah kota dan 181 daerah kabupaten 

berada di pesisir, dimana dengan adanya otonomi daerah masing-masing daerah 

otonomi tersebut memiliki kewenangan yang lebih luas dalam pengolahan dan 

pemanfaatan wilayah pesisir.  

Secara fisik, terdapat pusat-pusat pelayanan sosial-ekonomi yang tersebar mulai 

dari Sabang hingga Jayapura, dimana di dalamnya terkandung berbagai asset 
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sosial (Social Overhead Capital) dan ekonomi yang memiliki nilai ekonomi dan 

financial yang sangat besar. 

Secara ekonomi, hasil sumberdaya pesisir telah memberikan kontribusi terhadap 

pembentuka PDB nasional sebesar 24% pada tahun 1989. Selain itu, pada 

wilayah ini juga terdapat berbagai sumber daya masa depan (future resources) 

dengan memperhatikan berbagai potensinya yang pada saat ini belum 

dikembangkan secara optimal, antara lain potensi perikanan yang saat ini baru 

sekitar 58,5% dari potensi lestarinya yang termanfaatkan.  

Wilyah pesisir di Indonesia memiliki peluang untuk menjadi produsen (exporter) 

sekaligus sebagi simpul transportasi laut di Wilayah Asia Pasifik.Hal ini 

menggambarkan peluang untuk meningkatkan pemasaran produk-produk sektor 

industri Indonesia yang tumbuh cepat. 

Selanjutnya, wilayah pesisir juga kaya akan beberapa sumber daya pesisir dan 

lauatan yang potensial dikembangkan lebih lanjut meliputi (a) pertambangan 

dengan diketahuinya 60% cekungan minyak, (b) perikanan dengan potensi 6,7 

juta ton/tahun yang tersebar pada 9 dari 17 titik penangkapan ikan di dunia, (c) 

pariwisata bahari yang diakui dunia dengan keberadaan 21 spot potensial, dan (d) 

keanekaragaman hayati yang sangat tinggi (natural biodiversity) sebagai daya 

tarik bagi pengembangan kegiatan “ecotaurism”.  



22 

 

 

Secara biofisik, wilayah pesisir di Indonesia merupakan pusat biodiversity laut 

tripis dunia kerena hamper 30% hutan bakau dan terumbu karang dunia terdapat 

di Indonesia.  

 

Secara politik dan hankam, wilayah pesisir merupakan kawasan perbatasan antar 

Negara maupun antar daerah yang sensitif dan memiliki implikasi terhadap 

pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

 

2.2.3 Karakteristik Ekosistem Pesisir Laut 

Karakteristik dari ekosistem pesisir adalah mempunyai beberapa jumlah 

ekosistem yang berada di daerah pesisir. Contoh ekosistem lain yang ikut ke 

dalam wilayah ekosistem pesisir adalah ekosistem mangrove, ekosistem lamun 

(sea grass) dan ekosistem terumbu karang. Dari ekosistem pesisir ini, masing 

masing ekosistem mempunyai sifat-sifat dan karakteristik yang berbeda-beda. 

Berikut merupakan penjelasan dari ekosistem pesisir dan faktor pendukungnya: 

a. Pasang Surut 

Daerah yang terkena pasang surut itu brmacam-macam antara lain gisik, 

rataan pasang surut. Lumpur pasang surut, rawa payau, delta, rawa mangrove 

dan padang rumput (sea grass beds). Rataan pasut adalah suatu mintakat 

pesisir yang pembentukannya beraneka, tetapi umumnya halus, pada rataan 

pasut umumnya terdapat pola sungai yang saling berhubungan dan sungai 

utamanya halus, dan masih labil.Artinya Lumpur tersebut dapat cepat 

berubah apabila terkena arus pasang.Pada umumnya rataan pasut telah 
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bervegetasi tetapi belum terlalu rapat, sedangkan lumpur pasut belum 

bervegetasi. 

b. Estuaria 

Menurut kamus (Oxford) eustaria adalah muara pasang surut dari sungai yang 

besar.Batasan yang umum digunakan saat sekarang, eustaria adalah suatu 

tubuh perairan pantai yang semi tertutup, yang mempunyai hubungan bebas 

dengan laut terbuka dan di dalamnya ait laut terencerkan oleh air tawar yang 

berasal dari drainase daratan.Eustaria biasanya sebagai pusat permukiman 

berbagai kehidupan. Fungsi dari eustaria cukup banyak antara lain: 

merupakan daerah mencari ikan, tempat pembuangan limbah, jalur 

transportasi, sumber keperluan air untuk berbagai industri dan tempat 

rekreasi. 

c. Hutan Mangrove 

Hutan mangrove dapat diketemukan pada daerah yang berlumpur seperti 

pada rataan pusat, lumpur pasut dan eustaria, pada mintakat litoral. 

Agihannya terutama di daerah tropis dan subtropis, hutan mangrove kaya 

tumbuhan yang hidup bermacam-macam, terdiri dari pohon dan semak yang 

dapat mencapai ketinggian 30 m. Spesies mangrove cukup banyak 20-40 

pada suatu area dan pada umumnya dapat tumbuh pada air payau dan air 

tawar. Fungsi dari mangrove, antara lain sebagai perangkap sedimen dan 

mengurangi abrasi. 
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d. Padang Lamun (Sea Grass Beds) 

Padang lamun cukup baik pada perairan dangkal atau eustaria apabila sinar 

matahari cukup banyak.Habitanya berada terutama pada laut 

dangkal.Pertumbuhannya cepat kurang lebih 1.300-3.000 gr berat 

kering/m2/th.Padang lamun ini mempunya habitat dimana tempatnya bersuhu 

tropis atau subtropis. Ciri binatang yang hidup di padang lamun antara lain: 

- Yang hidup di daun lamun; 

- Yang makan akar canopy daun; 

- Yang bergerak di bawah canopy daun; 

- Yang berlindung di daerah padang lamun. 

 

2.2.4 Pengelolaan Wilayah Pesisir Laut 

Menurut Sain dan Krecth Pengelolaan Pesisir Terpadu (P2T) adalah proses yang 

dinamis yang berjalan secara terus menerus, dalam membuat keputusan-

keputusan tentang pemanfaatan, pembangunan dan perlindungan wilayah dan 

sumber daya pesisir dan lautan. Bagian penting dalam pengelolaan terpadu 

adalah perancangan proses kelembagaan untuk mencapai harmonisasi dalam cara 

yang dapat diterima secara politis. 

 

Suatu kegiatan dikatakan keberlanjutan, apabila kegiatan pembangunan secara 

ekonomis, ekologis dan sosial politik bersifat berkelanjutan.Berkelanjutan secara 

ekonomi berarti bahwa suatu kegiatan pembangunan harus dapat membuahkan 

pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan kapital (capital maintenance) dan 
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penggunaan sumberdaya serta investasi secara efisien.Berkelanjutan secara 

ekologis mengandung arti, bahwa kegiatan dimaksud harus dapat 

mempertahankan integritas ekosistem, memelihara daya dukung lingkungan, dan 

konservasi sumber daya alam termasuk keanekaragaman hayati (biodiversity), 

sehingga diharapkan pemanfaatan sumber daya dapat berkelanjutan.Sementara 

itu, berkelanjutan secara sosial politik mensyaratkan bahwa suatu kegiatan 

pembangunan hendaknya dapat menciptakan pemerataan hasil pembangunan, 

mobilitas sosial, kohesi sosial, partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat 

(dekratisasi), identitas sosial dan pengembangan kelembagaan (Wiyana, 2004). 

 

Daerah pesisir di Indonesia yang kebanyakan ditinggali oleh para nelayan, 

merupakan daerah yang belum sepenuhnya digali potensinya, hal ini berkaitan 

dengan para nelayan itu sendiri sekedar memanfaatkan hasil dari laut berupa 

ikan, rumput laut, terumbu karang, lamun, dan sebagainya hanya untuk 

memenuhi kebutuhan harian mereka. Sehingga secara garis besar, potensi pesisir 

yang diberdayakan oleh para masyarakat sekitar hanya terbatas untuk memenuhi 

kebutuhan harian untuk hidup mereka. 

 

Sedangkan pemanfaatan potensi daerah pesisir secara besar-besaran untuk 

mendapatkan keuntungan secara ekonomis dalam rangka peningkatan 

pertumbuhan perekonomian rakyat belum banyak dilakukan. Pemanfaatan pesisir 

untuk usaha ekonomi dalam skala besar baru dilakukan pada sebagian kabupaten 

dan kota yang berada di daerah pesisir. Pada umumnya usaha ekonomi 

pemanfaatan daerah pesisir ini bergerak di sektor pariwisata dan sudah 
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mempunyai kesadaran yang lebih dibandingkan dengan daerah lain yang belum 

mempunyai pengolahan seperti ini. 

 

Mengingat kewenangan daerah untuk melakukan pengelolaan bidang kelautan 

yang termasuk juga daerah pesisir masih merupakan kewenangan baru bagi 

daerah maka pemanfaatan potensi daerah pesisir ini belum sepenuhnya 

dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten atau kota yang berada di pesisir. Jadi belum 

semua kabupaten dan kota yang memanfaatkan potensi daerah pesisir. 

 

2.2.5 Pelestarian Ekosistem Pesisir Laut 

Masalah kelestarian ekosistem pesisir dan laut merupakan salah satu masalah 

lingkungan yang serius. Hal itu minimal berkaitan dengan tiga hal pokok, yaitu 

pertama, bahwa kualitas dan kuantitas ketersediaan terumbu karang sebagai salah 

satu sumber daya penting sangat terbatas. Kedua, terhadap sumber daya yang 

terbatas itu diajukan klaim publik, yaitu bahwa setiap orang memiliki akses yang 

sama untuk menggunakannya, bahkan kalau perlu mengontrolnya (open access). 

Ketiga, karena adanya klaim publik maka sumberdaya tersebut potensial 

menimbulkan masalah publik pula.  

 

Pengelolaan lingkungan pesisir dan laut mendapat angin segar sejak 

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah yang sangat populer disebut Undang-Undang Otonomi Daerah. 

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diganti menjadi Undang 

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang 
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menyelenggarakan otonomi daerah berdasarkan Pemerintahan Negara Kesatuan 

RI menurut UUD 1945. Penyelenggaraan Otonomi Daerah menekankan kepada 

prinsip prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta 

memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Untuk menghadapi 

perkembangan situasi, maka pemerintah pusat memandang perlu 

penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang nyata 

dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan 

dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional, serta 

perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip tadi yang 

dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan RI. 

 

Pesisir selama ini masih dimasukkan dalam doktrin milik bersama (common 

property), sehingga sering menjadi ajang perebutan bagi pihak-pihak yang ingin 

mendapatkan keuntungan dari sumber daya pesisir. Sehingga dikenal dengan 

Tragedy of The Commonsdimana kebebasan untuk menggunakan alam pada 

semua orang akan membawa pada malapetaka. Salah satu sifat yang menonjol 

dari sumber daya yang bersifat common propertyadalah tidak terdefinisikannya 

hak pemilikan sehingga menimbulkan gejala yang disebut dissipated resource 

rent, yaitu hilangnya rente sumber daya yang semestinya diperoleh dari 

pengelolaan sumber daya yang optimal (Fauzi, 2005).  

 

Ada empat akibat buruk dari penerapan doktrin milik bersama tersebut yakni: (1) 

pemborosan sumber daya alam secara fisik, (2) inefisiensi secara ekonomi, (3) 

kemiskinan nelayan, dan (4) Konflik antarpengguna sumber daya alam. Christy 
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menawarkan solusinya dengan penerapan penggunaan wilayah pada perikanan 

(territorial use rights in fisheries).Pengalaman di Indonesia dalam kaitan dengan 

desentralisasi pengelolaan wilayah pesisir adalah munculnya kondisi ekstrim 

yaitu pengkaplingan wilayah laut (Kamaluddin, 2008:16). 

 

Desentralisasi pengelolaan wilayah pesisir juga mengutamakan potensi 

perikanan, dan membagi kekuasaan laut yang hanya bisa pulau-pulau besar, 

padahal potensi pesisir bukan saja di bidang perikanan, tetapi masalah parawisata 

bahari, transportasi/perhubungan laut dan potensi mineral. Pengembangan 

teknologi tangkap ikan dengan berbagai modifikasi teknologi terus dilakukan, 

tetapi tetap saja bersifat merusak. Pada saat Pemerintah melarang alat jenis pukat 

harimau (trawl) muncul alat tangkap lampara dasar, pukat ikan yang sebenarnya 

cara kerja alat tangkap tersebut tidak ada bedanya seperti pukat harimau (trawl). 

Padahal banyak alat tangkap nelayan tradisional yang dapat dimodifikasi.Juga 

pada saat Pemerintah melarang operasi pukat harimau (trawl). 

 

Pemerintah mengeluarkan program pengembangan udang nasional, akibatnya 

terjadi penebangan hutan secara besar-besaran untuk usaha tambak udang. 

Pembukaan tambak udang tersebut turut memarginalisasi nelayan tradisional 

dengan semakin sempitnya daerah tangkapan nelayan tradisional, sebab anak 

sungai (paluh) yang dulunya tempat nelayan tradisional memancing ikan ditutup 

untuk kepentingan irigasi tambak udang (Jala, 2007: 22). 
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Menurut Bromley dan Cernea (1989), ada empat tipe pemilikan dan penguasaan 

sumberdaya pesisir, yaitu: a. Open access property, b. Common properyty, c. 

Public propertydan d. Private property. Masing-masing karakteristik tipe 

pemilikan dan penguasaan sumberdaya pesisir ini turut menentukan bagaimana 

cara pengelolaan wilayah pesisir dilakukan. Di Sulawesi Utara terdapat keempat 

tipe pemilikan dan penguasaan sumber daya tersebut, namun yang dominan 

adalah tipe milik Pemerintah, dan di beberapa tempat berkembang tipe milik 

quasi-pribadi. Di perairan Bunaken masyarakat nelayan masih menganggap 

sumber daya ikannya sebagai open access propertysehingga nelayan dari tempat 

lain dibiarkan menangkap ikan. Di Desa Tumbak dan Desa Biongko masyarakat 

menganggap sumber daya ikan, mangrove dan terumbu karang yang ada di depan 

desa mereka adalah milik komunal dari desa tersebut (Mancoro, 1997). Akan 

tetapi Undang-Undang Pokok Perairan No. 6 Tahun 1996 dengan tegas 

menyatakan sumber daya alam yang ada di perairan adalah milik pemerintah. 

 

Dalam skala tertentu pemerintah membiarkan kelompok masyarakat pesisir 

untuk mengelolanya. Sehingga timbul kerancuan (ambiguim) bahwa di satu sisi 

pesisir dianggap milik penduduk, tetapi di sisi lain dianggap milik pemerintah. 

Kerancuan pemilikan dan penguasaan sumber daya pesisir (ambiguity of property 

regimes) ini mendorong timbulnya konflik pemanfaatan (user conflict) dan 

konflik kewenangan (yurisdictional conflict). 
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Kebijakan DKP tahun 2003 bahwa pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu, 

mencakup pemanfaatan dan penguasaan sumber daya pesisir.Pemanfaatan 

sumberdaya pesisir meliputi sumber daya alam hayati dan nonhayati, jasa 

lingkungan pesisir, sumber daya binaan/buatan, dan tanah timbul.Dalam hal 

penguasaan sumber daya wilayah pesisir, harus dilaksanakan berdasarkan 

peraturan perundangan yang berlaku, hak ulayat dan masyarakat adat, hak 

pengelolaan perairan, dan berdasarkan kebiasaan serta hukum adat 

setempat.Pembelajaran penting bagi Indonesia, dalam rangka pengelolaan 

sumber daya pesisir secara berkelanjutan adalah: 

a. Perlunya payung hukum tentang pengelolaan wilayah pesisir terpadu; 

b. Membantu memfasilitasi pengambilan keputusan terpadu dan terintegrasi, 

melalui proses koordinasi dan kerjasama antarberbagai sektor, secara terus 

menerus dan dinamis; 

c. Meningkatkan peran instansi terkait yang memiliki instrumen pengelolaan 

baik secara struktural, aturan, maupun prosedur/kebijakan bersifat insentif; 

dan 

d. Membantu dan memfasilitasi setiap keputusan yang diambil, agar melalui 

evaluasi formal dan konsisten. 



 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Tipe Penelitian 

 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian 

deskriptif, yaitu jenis penelitian yang berupaya menggambarkan suatu 

fenomena atau kejadian dengan apa adanya, sementara pendekatan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Model penelitian ini 

menurut Bugdon dan Taylor dalam Moleong (2007:4) berupaya 

menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di 

lapangan, dimana data yang dihasilkan ialah berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang 

dikumpulkan tersebut berupa kata-kata hasil wawancara, dokumen pribadi, 

gambar, catatan di lapangan, serta foto.Dengan kata lain metode deskriptif 

menggambarkan suatu fenomena yang ada dengan jalan memaparkan data 

secara kata-kata, gambar dan bukan berupa angka-angka. Maksud penulis 

menggunakan metode penelitian ini untuk mendeskripsikan dan memperoleh 

pemahaman menyeluruh dan mendalam tentang kinerja Dinas Perikanan dan 

Kelautan Terhadap Pelestarian Ekosistem Pesisir dan Laut. 
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3.2 Fokus Penelitian 

 

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya 

merupakan lautan. Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia sangat 

melimpah baik di darat maupun lautan. Kekayaan lautan yang dimiliki 

Indonesia merupakan asset berharga yang harus dijaga dengan sangat baik. 

Karena dengan terjaganya ekosistem yang ada di laut dengan demikian 

kekayaan lautan Indonesia akan terus lestari dan dapat meningkatkan baik 

dalam bidang ekonomi, pariwisata dan lain-lain. Wilayah pesisir Indonesia 

merupanwilayah yang paling mudah tercemar sehingga mengganggu dan 

merusak ekosistem pesisr laut Indonesia, baik pencemaran yang dilakukan 

oleh perseorangan atau masyarakat dan juga perusahaan atau pabrik-pabrik 

yang dengan sengaja membuang limbahnya kewilayah pesisir laut. 

 

Dalam hal ini saya sebagai peneliti saya ingin mengetahui tentang bagaimana 

kinerja Dinas Perikanan Dan Kelautan (DKP) dalam pelestarian ekosistem 

pesisir laut khususnya untuk wilayah pesisir Provinsi  Lampung, maka focus 

penelitian ini adalah indicator kinerja yang meliputi indicator masukan 

(input), indikator proses (process), indicator keluaran (output), dan indicator 

hasil (outcomes) untuk mendeskripsikan kinerja Dinas Perikanan dan 

Kelautan dalam pelestarian ekosistem pesisir laut Provinsi Lampung. 

a) Indikator Masukan (Input) 

Indikator inputs (masukan) meliputi anggaran belanja, SDM, peralatan, 

bahan, kebijakan, waktu dll, dipergunakan untuk melaksanakan program 

dan kegiatan organisasi . Indikator  ini lebih terukur, akan tetapi indikator 
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ini tidak akan menunjukan data dan informasi yanga akurat, jika dalam 

proses pengukuran dilakukan sembarangan. 

b) Indikator Proses (Process) 

Indikator Proses melaksanakan kegiatan yang didukung oleh sumber daya 

yang dibutuhkan, melalui proses manajemen yaitu berfungsi perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan dan pengawasas yang mana masukan-

masukan yang ada diolah menjadi barang dan jasa sebagai kinerja untuk 

publik 

c) IndikatorKeluaran (Output) 

Indikator Outputs (keluaran) menunjukan hasil kerja apakah berupa barang 

atau berupa jasa yang sudah dicapai melalui langkah proses. 

d) IndikatorHasil (Outcomes) 

Indikator Outcomes (hasil) menjelaskan seberapa jauh hasil nyata yang 

diperoleh dari keluaran suatu kegiatan. 

Dengan menggunakan model indikator kinerja tersebut diharapkan dapat 

dilihat bagaimana kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung 

dalam pelestarian ekosistem pesisir laut di Provinsi Lampung. Apakah 

masalah-masalah terkait pencemaran pesisir laut di Provinsi Lampung telah 

ditangani dengan baik sehingga terciptanya ekosistem pesisir laut yang sehat 

dan lestari di provinsi Lampung. 
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3.3. Lokasi Penelitian 

 

Penentuan lokasi menurut Moleong (2007:38) merupakan cara terbaik yang 

ditempuh dengan mempertimbangkan substansi dan menjajaki lapangan, serta 

untuk mencari kesesuaian dengan melihat kenyataan di lapangan. 

Mempertimbangkan hal di atas dan untuk membatasi penelitian, maka secara 

substansial penelitian ini akan dilakukan di Provinsi Lampung. Alasan yang 

menjadi dasar pemilihan lokasi ini adalah karena wilayah tersebut merupakan 

salah satu provinsi yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah.  

Secara praktis, berdasarkan keadaan di atas maka peneliti melakukans tudi di 

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung. 

 

3.4. InformanPenelitian 

 

Informan dalam penelitian ini adalah orang yang benar-benar tahu atau 

pelaku yang terlibat langsung dalam permasalahan penelitian. Informan yang 

dimaksud adalah : 

No Nama Informan Jabatan 

`1 SADARIAH,S.P. Kepala Seksi Konservasi Sumber daya Kelautan Dan 

Perikanan Dan Tata Ruang. 

2 Bayu Maulana  Sebagai masyarakat yang bertempat tinggal di Teluk 

Betung Bandar Lampung 

3 Efendi  sebagai masyarakat penyedia jasa sewa kapal di wisata 

Pahawang Pesawaran yang bertepat di pelabuhan 

Ketapang Kabupaten Pesawaran Lampung 

4 Husen  sebagai masyarakat yang bertepat tinggal di wilayah 

hutan bakau pantai Sari Ringgung kabupaten pesawaran 

Lampung 
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3.5 Jenis Dan Sumber Data 

 

1. Jenis Data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data 

gabungan dari : 

a. Data Primer, yaitu berupa kata-kata dan tindakan informan, serta 

peristiwa-peristiwa tertentu yang berkaitan dengan focus penelitian, dan 

merupakan hasil pengumpulan peneliti sendiri selama berada di lokasi 

penelitian. Data-data primer ini merupakan unit analisis utama yang 

digunakan dalam kegiatan analisis data. Secara aplikatif data primer ini 

diperoleh peneliti selama proses pengumpulan data dengan 

menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi terhadap 

kinerja dinas perikanan dan kelautan terhadap pelestarian ekosistem 

pesisir laut ProvinsiLampung. 

b. Data Sekunder, yaitu data-data tertulis yang digunakan sebagai 

informasi pendukung dalam analisis data primer. Data ini pada 

umumnya berupa dokumen-dokumen tertulis yang terkait dengan 

terhadap kinerja dinas Perikanan dan Kelautan terhadap pelestarian 

ekosistem pesisir laut Provinsi Lampung. 

 

2. Sumber Data 

Menurut Lofland (dalam Moleong, 2007:157) sebuah data utama dalam 

penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data utama tersebut 

dicatat melalui catatan tertulis atau perekaman audio atau video tapes, 
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pengambilan foto, atau film. Adapun sumber data dalam penelitian ini 

meliputi : 

a. Informan 

yaitu orang-orang atau pihak yang terkait dan dinilai memilik 

iinformasi tentang kinerja terkait dengan pelestarian ekosistem pesisir 

laut. 

b. Dokumen – Dokumen 

Yaitu dokumen- dokumen yang terkait terhadap kinerja dinas 

perikanan dan kelautan terhadap ekosistem pesisir laut Provinsi 

Lampung. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 

Peneliti melakukan proses pengumpulan data yang telah ditetapkan 

berdasarkan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Wawancara Mendalam (indepht interview) 

Moleong (2007:186) mendefinisikan wawancara sebagai percakapan 

dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewer) yangmemberikan atas jawaban itu. Secara sederhana, 

Sugiyono (2007:157) menjelaskan bahwa wawancara digunakan sebagai 

teknik pengambilan data apabila peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga 
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apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam dan jumlah respondennya kecil atau sedikit. 

 

2. Dokumentasi 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Dokumen berguna karena dapat memberikan latar 

belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian, dapat dijadikan 

bahan triangulasi untuk mengecek kesesuaian data, dan merupakan bahan 

utama dalam penelitian teknik dokumentasi juga berguna untuk 

melengkapi kekurangan yang diperoleh dari data primer. 

 

3. Observasi 

Batasan pengertian atau definisi observasi menurut Young dan Schmidt 

(dalam Pasolong, 2012:131) adalah sebagai pengamatan sistematis 

berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang nampak. 

Perhatian yang dimaksud adalah harus diberikan kepada unit kegiatan 

yang lebih besar atau lebih luas pada fenomena-fenomena khusus yang 

diamati terjadi. Sedangkan menurut Kurt Lewin (dalam Pasolong, 

2012:131) observasi tentang perilaku sosial biasanya bernilai kecil jika 

tidak mencakup suatu gambaran yang cukup memadai tentang sifat dan 

kondisi sosial atau unit kegiatan yang lebih besar dalam kegiatan sosial 

khusus yang terjadi. 
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3.7 Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 

2007) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensintesiskannya, mencari, dan menemukan pola, menemukan apa 

yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain. Langkah selanjutnya adalah mengolah data 

yang terkumpul dengan menganalisis data, mendeskripsikan data, serta 

mengambil kesimpulan. Menganalisis data ini menggunakan teknik analisis 

data kualitatif, karena data-data yang diperoleh merupakan keterangan-

keterangan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang 

tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang telah 

dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen resmi, gambar, foto, dan 

sebagainya. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat 

pengumpulan data seperti dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam 

Sugiyono, 2012:243) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu: 

1. Reduksi Data (Data Reduction)  

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data bersifat terus 

menerus sebelum data benar-benar terkumpul. 
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2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penelitian ini penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian, grafik, foto, 

atau gambar sejenisnya jaringan atau bagan. Tetapi yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian ini adalah dengan teks 

naratif.  

3. Penarikan Kesimpulan (Concluting Drawing) 

Penarikan kesimpulan adalah melakukan verifikasi secara terus menerus 

sepanjang proses penelitian berlangsung yaitu sejak awal memasuki lokasi 

penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti menganalisis dan 

mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, yang 

dituangkan dalam kesimpulan. Berikut ini adalah bagan analisis data 

model interaktif menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 

2012:247). Bagan tersebut akan menjelaskan bahwa dalam melakukan 

analisis data kualitatif dapat dilakukan bersamaan dengan pengambilan 

data, proses tersebut akan berlangsung secara terus menerus sampai data 

yang ditemukan jenuh. 

3.8 Teknik Keabsahan Data  

 

Guna menetapkan keabsahan data (trustworthiness), diperlukan teknik 

pemeriksaan. Sugiyono (2012:269) menyebutkan dalam penelitian kualitatif 

uji keabsahan data meliputi : 
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1. DerajatKepercayaan(Credibility) 

Penerapan kriterium derajat kepercayaan (credibility) pada dasarnya 

menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif .Kriterium ini 

berfungsi :pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga 

tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Kedua, 

mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan 

pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. 

Adapun kegiatan yang dilakukan peneliti agar hasil penelitian dapat 

dipercaya yaitu : 

a. Triangulasi 

Yakni berupaya untuk mengecek kebenaran data tertentu dan 

membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain, pada 

berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan dan 

dengan metode yang berlainan dengan berbagai cara, yaitu : 

1) Triangulasi sumber 

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 

sumber. Data dari beberapa sumber yang dijadikan untuk uji 

kredibilitas tidak bias dirata-ratakan seperti dalam penelitian 

kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, 

manapandangan yang sama, manapandangan yang berbeda, dan 

mana spesifik dari sumber data tersebut. Peneliti menggunakan 

triangulasi sumber karena data yang telah dianalisis oleh peneliti 
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menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan 

kesepakatan dengan sumber data tersebut. 

2) Triangulasi teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan 

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan 

wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau 

kuesioner.  

b. Kecukupan Referensial 

Yakni mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan-catatan atau 

rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai referensi dan patokan 

untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. 

 

2. Keteralihan (Tranferability) 

Pemeriksaan keteralihan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 

uraian rinci, yaitu dengan melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat 

mungkin yang menggambarkan konteks lokasi penelitian diselenggarakan. 

Tujuannya adalah pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut 

sehingga dapat memutuskan dan dapat atau tidaknya mengaplikasikan 

hasil penelitian tersebut ketempat lain. Cara melakukan keteralihan, 

peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan data kejadian empiris dalam 

konteks yang sama. 
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3. Kebergantungan (Dependability) 

Substansi penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan 

melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering 

terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian kelapangan, tetapi tidak 

bias memberikan data. Peneliti seperti ini perlu di uji dependability-nya. 

Kalau proses penelitiannya tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka 

penelitian tersebut tidak dependable. Guna untuk mengetahui, mengecek, 

serta memastikan hasil penelitian ini benar atau salah, peneliti akan 

mendiskusikannya dengan dosen pembimbing secara setahap demi setahap 

mengenai data-data yang dihasilkan di lapangan. 

 

4. Kepastian (Confirmability) 

Substansi dalam penelitian kualitatif, yaitu uji kepastian mirip dengan uji 

kebergantungan, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara 

bersamaan. Menguji konfirmabiliti berarti menguji hasil penelitian, 

dikaitkan dengan proses yang dilakukan dalam penelitian, jangan sampai 

proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Kepastian yang dimaksud berasal dari 

konsep objektivitas, sehingga dengan disepakati hasil penelitian oleh 

banyak orang, maka hasil tidak lagi subjektif tetapi sudah objektif. Hal 

yang peneliti akan lakukan untuk menguji kepastian ini adalah dengan 

melakukan seminar terbuka dengan mengundang teman sejawat, 

pembimbing serta pembahas. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa kinerja 

Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanakan kegiatan pelestarian ekosistem 

pesisir dan laut belum berjalan dengan optimal hal tersebut dikarenakan masih 

tingginya tingkat pencemaran yang ada di provinsi Lampung. Hal tersebut 

dikarenakan masih ditemukan kendala yang ada pada Seksi Konservasi Kelautan 

dan Perikanan  yang peneliti nilai dari sisi kinerja.  

 

Kendala-kendala tersebut di uji dengan menggunakan teori kinerja dari Mahsun 

(2014) yang meliputi masukan (input), proses (process), keluaran (output), dan 

hasil (outcome). Secara garis besar kendala-kendala mengenai kinerja dari Seksi 

Konservasi Kelautan dan Perikanan tersebut meliputi ketersediaan Sumber Daya 

Manusia yang masih kurang, dan kordinasi yang lemah antara Seksi Konservasi 

Kelautan dan Perikanan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota, 

Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Polisi Air dan Laut (Polairut) 

dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang giat dalam melakukan pelestarian 

lingkungan. Kendala-kendala tersebut merupakan bagian dari indikator masukan 

(input) khusunya keterkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dan indikator 
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proses (process) khususnya keterkaitan dengan prosedur pelaksanaan. Kendala-

kendala tersebut mempengaruhi terhadap kinerja Seksi Konservasi Kelautan dan 

Perikanan yang dapat dilihat dari hasil yang peneliti paparkan pada indikator 

output yang menjelaskan bahwa kinerja kegiatan pelestarian ekosistem pesisir dan 

laut masih belum terlaksana secara maksimal karena berdasarkan hasil wawancara 

diketahui bahwa belum adanya perubahan yang terlihat khusunya pengurangan 

tingkat pencemaran di provinsi Lampung baik sebelum maupun sesudah 

bergulirnya kegiatan pelestarian ekosistem pesisir dan laut tersebut dan didukung 

dari tanggapan masyarakat yang menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan ini 

belum terlihat manfaatnya karena masih tingginya tingkat pencemaran di provinsi 

Lampung.  

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang di dapat 

maka, saya selaku peneliti memberikan saran kepada Dinas Kelautan Dan 

Perikanan Provinsi Lampung khususnya Seksi Konservasi Sumber Daya Kelautan 

dan Perikanan dan Tata Ruang sebagai berikut : 

1. Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Lampung seharusnya 

menambahkan jumlah Pegawai Tenaga Kontrak (PTK) yang bertugas 

mengawasi wilayah – wilayah rawan pencemaran di provinsi Lampung 

agar pengawasan atau monitoring dapat berjalan optimal dan 

meningkatkan kordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/ 

Kota, Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Polisi Air dan 

Laut (Polairut) dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang giat dalam 
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melakukan pelestarian lingkungan di lapangan dengan cara membina 

hubungan lebih baik. 

2. Diperlukan adanya penambahan jumlah unit peralatan penunjang di 

lapangan sebagai peralatan operasional pegawai hal tersebut diperlukan 

karena jika terjadi pencemaran dibawah air agar dapat di tanggulangi 

secara cepat. Serta perlunya penambahan jumlah kendaraan penunjang 

petugas lapangan, hal tersebut wilayah pesisir dan laut yang luas di 

provinsi Lampung. 
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