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ABSTRACT 

 

 

 

POLICY CAPACITY OF FISHING LIGHTING TOOLS IN LAMPUNG 

PROVINCE  

 

BY 

 

CINDY WENY SAGITA 

 

 

Public policy is a series of actions taken by the government as a step to provide 

services to the community regarding problems faced to achieve certain goals. This 

effort was made to realize the capacity capacity of the fishing gear prohibition 

policy. This study aims to determine and analyze the capacity of the prohibition of 

fishing gear in Lampung can be categorized in superior policies because it has 

the capacity and to identify factors that influence policy capacity. This type of 

research is descriptive with a qualitative approach. The results of this study 

indicate that the capacity to prohibit fishing gear refers to the superior policies of 

Riant Nugroho, namely policies that govern life together and ensure that shared 

life brings a common good, namely smart policy that describes the incompatibility 

between the KKP (Ministry of Maritime Affairs and Fisheries) policy and the fact 

In the field, prudent policies, namely decision makers to avoid mistakes and risk 

management, have not become important agenda in this policy, giving hope 

related to the impact of the policy by including political values because some 

regions have their own special features in implementing this policy. the factors 

that influence the extent of the policy include cooperation in team / team work, 

value creation / value creation, the principle of sustainability, consistency in 

implementation starting from the vision, mission, strategy, implementation and 

closure with control, using strong community strong state principles. 

Keywords : Public Policy, Capacity Policy, Superior Policy 
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KAPASITAS KEBIJAKAN PELARANGAN ALAT PENANGKAP IKAN DI 

PROVINSI LAMPUNG 

 

BY  

 

CINDY WENY SAGITA  

 

 

 

Kebijakan publik adalah rangkaian tindakan yang dilakukan pemerintah sebagai 

langkah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berkenaan dengan 

masalah yang dihadapi untuk mencapai tujuan tertentu. Upaya ini dilakukan untuk  

mewujudkan kapasitas kapasitas kebijakan pelarangan alat penangkap ikan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kapasitas kebijakan 

pelarangan alat penangkap ikan di Lampung dapat dikategorikan dalam kebijakan 

yang unggul karena memiliki kapasitas dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor 

yang mempengaruhi kapasitas kebijakan. Tipe penelitian ini deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kapasitas kebijakan 

pelarangan alat penangkapan ikan mengacu pada kebijakan yang unggul Riant 

Nugroho yaitu kebijakan yang mengatur kehidupan bersama dan memastikan 

bahwa kehidupan bersama membawa kebaikan bersama yaitu kebijakan yang 

cerdas yakni menggambarkan ketidaksesuain antara kebijakan KKP (Kementrian 

Kelautan dan Perikanan) dengan fakta dilapangan, kebijakan yang bijaksana yakni 

pengambil keputusan menghindarkan diri dari kesalahan serta manajemen resiko 

belum menjadi agenda penting dalam kebijakan ini, memberikan harapan 

berkaitan dengan dampak dari kebijakan tersebut dengan memuat nilai politik 

karena beberapa daerah memiliki keistimewaan tersendiri dalam pelaksanaan 

kebijakan ini. faktor yang mempengaruhi kapsiatas kebijakan diantaranya 

kerjasama dalam team/ team work, pengkreasian nilai/ Value Creation, prinsip 

kesinambungan, konsistensi dalam penyelenggaraan mulai dari visi, misi, strategi, 

implementasi dan ditutup dengan pengendalian, menggunakan prinsip negara kuat 

masyarakat kuat.  

 

Kata Kunci  : Kebijakan Publik, Kapasitas Kebijakan, Kebijakan Unggul 
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Fitri, Gita, Indah, Irma, Karina, Lia, Lidia, Ades, Cory, Lulu, Putri, Rea, Rani, 

Maul, Muslimah, Nandita, Hastin, Nila, Pradita, Putri R, Reza, Rohani, Ilul, 

Vera, Rini, Rizcha, Onisa, Hastin, Wiwik, Mba Son, Farida, Tyas, Seski, Intan 

Ardha, Intan Purn, Aulia Rossa,  Nurma, Anggita, Shinta F, Ayu, Tiwi, 

Ambar, Ula, Vicka dan Memeng serta teman-teman yang sudah keterima PNS 

maupun pindah study. Penulis mengucapkan terimakasih atas kebersamaan 

dan kekompokan yang telah kita ciptakan dan suatu kebahagian telah bertemu 

kalian. Maaf jika selama perkuliahan banyak salah kata, Sukses Selalu See u.  

17. Keluarga besar pengurus Himagara Periode 2017/2018 teruntuk mantan 

(Ketua Umum) M. Abdullah Nafi’e maaf jika selama pengurusan dan 

perkuliahan banyak menyusahkan terutama suka nebeng hehe, Rizeki 

Kurniawan (Sekum) rasa musuh tiap ketemu selalu debat dan berantem hehe 

walaupun ujungnya baikan mohon di ingat perjuangan kita nyari sponsorhip 

sampai keujung Lampung demi terselenggaranya EPIC 2018, M. Rifky (Kabid 

KPK)super duper kece yang paling berani ambil resiko untuk 

menyelenggarakan acara nasional dan rela ke Jakarta demi ketemu Keynote 



 
 

 
 

Speaker untuk hadir di acara tersebut semoga jual beli mobilnya lancar ya bos, 

Agustina Pratiwi, S.A.N (Kabid Hublu) pejuang skripsi dan pejuang LDR 

haha pokoknya patner banget dia rela untuk bolos kuliah demi nyari 

sponsorhip, Ari Saputra (Kabid DAIN) semangat revisinya semoga 

dipermudah urusannya dan langgeng sama yang baru,  Dedi Sonata (Kabid 

DANUS) otw S.A.N semoga kompre dipermudah terimakasih sudah mau 

membantu sejak awal perkuliahan sampai saat ini, Hanif Irfan Fauzi (Kabid 

SDO) makasih ya nif suka nebengin selama kuliah dan rajin mandi ya biar gak 

diputusin cewek lagi semangat bimbingannya, Nila Arsita S.A.N. (Kabid 

RTO) penurut dan selalu “seng sabar ya” Goodluck sarjana muda. Bang M. 

Ferdinan, selalu mau dituakan tapi ya gitu hehe, semangat revisinya bang. 

Untuk seluruh Sekbid-ku Apriyana terimakasih sudah mau menggantikan 

Hastin saat suasana kalut hehe, Lia Putri, S.A.N pejuang bidang KPK selalu 

menjadi istimewa saat membuat kegiatan, Desta Rapanca pemantik temen-

temen kalo pada rapat hehe, Tiara Mustika Asih humble people yang selalu 

mau diajak kesana kesini padahal gak bisa pulang sore apalagi malem wkwk, 

Devi Ratnasari tervokal pada jamannya apalagi pas nagih kas haha, Maulidya 

Agustina selalu bikin happy karena tiap hari nanyi mulu gak pernah bosen 

semangat untuk turlapnya beb dan terakhir Putri Aisyah si kalem manja haha 

tapi selalu ngasih yang terbaik untuk bidangnya. Terimakaasih untuk ilmu dan 

waktunya semoga kalian tetap menjadi orang yang terpimpin, love you! 

18. Keluarga besar Ikagara untuk abang-abang dan mba-mba yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu terimakasih bimbingan dan arahnnya, semoga Allah 

membalas kebaikan kalian semua. Teruntuk keluarga besar “Alaska” para 



 
 

 
 

pengurus Himagara periode 2018/2019 Nico, Septri, Ina, Azri, Zahra, Maya, 

Diki, Eka, Syafei, Rifki, Oza, Maul, Ani, Rafie, Angger, Sodiq, Pilar, Vera, 

Silya, Ainun, Fadil, Mei, Bima, Wice, Vimo dll sukses selalu “Angkasa” 

angkatan 17 Bayu, Ega, Fira, Viuly dll, “Andalusia” angkatan 18 sukses selalu 

ya, maaf ketika makrab dimarahin hehe. Semangat kuliahnya  

19. Keluarga besar BMPSI terkhusus untuk Ex. Demisioner 2016/2018 dan 

Dewan Pembina BMPSI 2018/2020 M. Afid Yahya M, SH. Terimakasih 

selalu menginspirasi, sukses untuk karirnya dan terus membangun pringsewu, 

Imam Wahyudin, S,Sos. Teman berdiskusi dan tempat beretorika politik, 

sukses selalu kanda, Galang Ar-rrafi, Am.d dipermudah untuk mencari kerja 

yang sesuai, Fitriana Febriyanti, Am.d sukses kerjanya, sehat selalu 

terimakasih menjadi teman perempuan pertama yang masih bertahan sejak 

awal BMPSI ada hingga sekarang sebelum organisasi ini besar. Hilyana 

Maulina, S.A.B. Arum Mardhiyah N, S.Si. Dias Fatmasari, S.Pd. Eky Prasetya 

A, S.IP. Safirul Huda, S.E. Tri Yoga P, S.H, Kiki Efraim, S.Kom, Nur Fajar 

N, S.E. Bhogie Arsuba, Dita Maharani, S.IP. M. Rieko Dharma, S.E. Ni’mah 

Aulia H, S.A.N. Alfath Mahilla, S.H. Putri Maghfirotutsani, Am.d. Nindya 

Helsa Am.d. Ririh Deska A.md. Maisa Aulia, Am.d. Terimakasih teman-

teman yang sudah wisuda duluan dan selalu memotivasi untuk segera 

menyelesaikan. Teruntuk Dwi Wahyudi, Anding, Dukha , Ojan, Hendry, M. 

Shadaam, Lina, Teten, Pakde, Nanang, Ikhsan, Fickry, Bimawan, Fachri,  dll 

yang sedang berjuang semangat ya semoga Allah meridhai kerja keras kalian. 

Dan teman-teman pengurus yang sedang berproses Ketum Agung, Nanda, Ika, 

Fitri, Ami, Fidel, Sofyan, Atun, Ervina, Sa’adah, Putri, Willy, Ila, Devi , Dian, 



 
 

 
 

Fauzan, Icha, Ivan, Anam, Opal, Via, Putri, Reza, Topah, Tato, Vicky, 

Dhimas, Besma, Selly, Bella dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan 

satu-persatu semangat yang sedang KKN, PKL dan pengajuan judul. Semoga 

istiqomah ya di BMPSI hehe Goodluck, terimakasih waktu dan canda 

tawanya.  

20. Teman-teman KKN desa Sukorejo Kec. Pardasuka yang sudah seperti saudara 

sekandung, teman serumah selama 40 hari haha. Aditya Puri P, S.A.B 

(Kordes) yang selalu bikin kesel tapi kita sayang karena nurutin semua 

maunya anggota, Cuma dia yang bisa bangunin penulis dan annisa kalo udah 

tidur hehe semangat untuk kerjanya bos, Annisa Novita teman ngebolang 

sampai ke Kabupaten tetangga pokoknya kalau sudah sama dia ya ayokk aja 

semangat seminarnya cantik, Elgidhea Andreta, S.H. sarjana duluan dibanding 

kita dan udah nyalip Afif. Hidayatullah dan M. Faris, S.T semoga kalian 

dipermudah ya untuk cari kerja, dan satu lagi neng geulis Iqlima orang yang 

paling diem dan mau ngapain aja, sabar banget ngadepin kita goodluck neng 

untuk seminarnya. Moment tak terlupakan setiap senin nongkrong di warung 

pecel dekat Balai Desa karena setiap senin harus absen di Balai Desa dan jajan 

cilung disetiap ngajar di SD, SMP, maupun nonton bola. Keep communication 

beb! 

21. Random people Fadilla W.S. adik bontot yang sedang berjuang untuk 

menyusun skripsi semangat ya sist. Deka Hutami W calon sarjana ekonomi 

dipermudah kompre dan segera dihalalkan agar hijrahnya sempurna beb. Ivan 

Fajar Juanda semangat tugas akhirnya semoga tidak galak lagi haha dan 

berjodoh dengan Bella, aminnn. Harun Iskandar calon akuntan yang sedang 



 
 

 
 

berjuang belajar metopel dan pekerja keras karena hidup di Ibukota Jakarta, 

semangat untuk skripsinya bung semoga selalu dapat target penjualan. Serta 

untuk orang yang seharusnya wisuda bersama penulis, mendahului dan wisuda 

dengan orang lain semoga selalu diberikan keberkahan, kemudahan dan 

kelancaran. Goodluck for the new journey! 

22. Keluarga besar Purna Paskibaraka Kabupaten Pringsewu terimakasih sudah 

menerima sejak tahun 2013-sekarang semoga kekeluargaan terjaga terus. 

Purna Prakarya Muda Indonesia Provinsi Bangka Belitung terkhusus angkatan 

2018 terimakasih pengalaman dan kekeluargaannya beserta pengurus. 

Paguyuban Putera-Puteri Maritim terkhusus angkatan 2017 terimakasih 

pengalamannya dan tidak terlupakan mandi dengan ikan lele dipagi hari. 

Ikosis Angkatan I semoga kita dapat berjumpa setelah lama tidak bersua. 

Keluarga besar Alumni SMP N 3 Pringsewu dan Keluarga besar Alumni 

SMANSA 49 terimakasih canda tawa, cerita dan kenangannya sampai 

bertemu dilain waktu.  

23. Terimakasih ku ucapkan untuk semua pihak yang membantu dalam proses 

penyusunan skripsi ini tanpa terkecuali, yang dapat ditulis satu persatu, yang 

memberikan doa dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan 

karya sederhana ini. 

Terima kasih untuk semuanya, semoga Allah SWT memberikan balasan atas 

bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi kita semua.  

Bandarlampung, 2 Agustus 2019 

Penulis, 

 

Cindy Weny Sagita 
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I. PENDAHULUAN  

 

 

 

A. Latar Belakang  

Indonesia memiliki kekayaan habitat ekosistem yang terkandung dalam 

sumberdaya alam perairan laut yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya 

untuk pembangunan bangsa dan kemakmuran rakyatnya. Luas perairan 

Indonesia selain digunakan sebagai jalur transportasi juga digunakan sebagai 

akses untuk mencari ikan, salah satunya nelayan yang hidupnya bergantung 

pada hasil laut yang digunakan untuk mempertahankan dan keberlanjutan 

hidup.  

 

Overfishing menjadi ancaman negara ini, 60% stok ikan dunia ditangkap pada 

tingkat unsustainable berdasarkan temuan baru yang dilakukan beberapa ahli 

diketahui bahwa populasi ikan-ikan besar yang berada di lautan dunia 

menurun hingga 90% selama 50 tahun terakhir. Kini stok ikan dunia sudah di 

eksploitasi penuh, 16% sudah mengalami gejala tangkap lebih dan 9% rusak. 

Artinya 69% stok perikanan dunia dalam kondisi lampu kuning. Mengingat 

satu milliar warga Asia dan 20% warga Afrika bergantung pad sumber 

protein. FAO (Food and Agriculture Organization)  menyebutkan bahwa 

30% praktik penangkapan bersifat merusak. Berdasarkan Status of Coral 

Reefs of the World  2004 , sekitar 20% terumbu karang di dunia rusak dan 



2 
 

 
 

sulit dipulihkan dengan segera. Jika ini tidak diantisipasi maka diperkirakan 

pada tahun 2030 akan mencapai 58%. 

 

Kondisi perairan laut di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami penurunan, 

hal ini ditandai dengan adanya degradasi lingkungan ekosistem laut yakni, 

kerusakan terumbu karang dan menurunnya hasil tangkapan laut. Menurut 

pusat Oseoanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)  

mengungkapkan 5,3% terumbu karang yang tergolong dalam keadaan sangat 

baik, sementara itu 27,18% dalam kondisi baik dan 37,35% dalam kondisi 

cukup serta 30,45% dalam kondisi buruk dengan luas terumbu karang 51.020 

km
2 

atau dari dari 50% total luasan terumbu karang Asia Tenggara (Satria, 

2009 : 29-67).  

 

Pemanfaatan atau penangkapan ikan yang berlebih memiliki dampak yakni 

dampak negatif serta dampak positif, diantaranya dampak negatif berupa 

habisnya sumberdaya ikan, pencemaran lingkungan serta kerusakan 

ekosistem laut. Pemanfaatan yang dilakukan secara tidak lestari 

mengakibatkan pasokan ikan mengalami penurunan, nelayan sebagai pihak 

yang akan merasakan dampak pencemaran dan kerusakan ekosistem laut.  

 

Indonesia memiliki aturan dalam pengelolaan sumberdaya alam. 

Perlindungan sumberdaya alam dan lingkungan diatur serta diakui secara 

konstitusi dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 Pasal 33 Ayat (3) Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat dan Ayat (4) Perekonomian nasional diselenggarakan 
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berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi 

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta 

dengan menjaga menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi 

nasional. 

 

Sumberdaya alam dikuasai oleh negara, peran negara sebagai pelindung 

rakyat dalam menjaga dan memelihara segala kekayaan yang di wilayah 

kedaulatan Indonesia. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI 

Tahun 2001 Tentang Pembaharuan Agraria dan Sumber Daya Alam Pasal 3 

menyebutkan pengelolaan sumberdaya alam yang terkandung di daratan, laut 

dan angkasa dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah 

lingkungan. 

 

Pembentukan regulasi mengenai jenis, jumlah dan ukuran alat penangkap 

ikan diatur oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan isi Pasal 7 

(Ayat 1) huruf (f) Undang-Undang Perikanan No 45 Tahun 2009. Isi Pasal 

tersebut dipertegas pada (Ayat 2) huruf (a) menyebutkan bahwa Setiap orang 

yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib 

mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai : a. jenis, 

jumlah, dan ukuran alat penangkap ikan. Sedangkan Pasal 9 (Ayat 1) bahwa 

setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa dan/ atau 

menggunakan alat penangkapan dan/ atau alat bantu penangkapan ikan yang 

mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap 

ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 

(WPPNRI). 
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Sejak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMEN-KP) No. 2 

Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkap ikan pukat hela 

(trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan Negara 

Republik Indonesia oleh Menteri Kelautan dan Perikanan diterbitkan, 

peraturan tersebut menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat nelayan, 

khusunya nelayan yang menggunakan alat tangkap pukat untuk penangkapan 

ikan. Peraturan ini dianggap menurunkan penghasilan nelayan, dimana alat 

tangkap yang tercantum dalam PERMEN-KP No. 2 Tahun 2015 merupakan 

alat penangkap ikan yang setiap hari digunakan oleh nelayan. Pemerintah 

sebelumnya telah mengeluarkan peraturan penghapusan jaring trawl pada 

tahun 1980 yaitu Keputusan Presiden (Keppres) No. 39 Tahun 1980. 

 

Peraturan tersebut menjelaskan bahwa penghapusan jaring trawl 
1
dilakukan 

secara bertahap dengan mengurangi jumlah pengguna jaring trawl terhitung 

mulai 1 juli 1980. Pada tanggal 1 Oktober semua kegiatan yang menggunakan 

jaring trawl mulai dilarang, para pemilik kapal diberikan hak memilih untuk 

mengganti alat tangkap selain trawl untuk mengatur jumlah kapal. Peraturan 

tersebut diatur oleh Menteri Pertanian dan Menteri-menteri yang 

bersangkutan untuk mengatur pengalihan kapal trawl. Hal ini menunjukan 

belum adanya sanksi yang jelas pada masa pemerintahaan saat itu. Jumlah 

kapal trawl yang bertambah setiap tahunnya membuktikan bahwa Keppres 

No. 39 Tahun 1980 belum terlaksana dengan baik dalam mengurangi kapal 

trawl yang beroperasi di perairan Indonesia khusunya sekitar Jawa dan Bali. 

                                                           
1
 Trawl adalah alat penangkap ikan yang biasa disebut dengan pukat harimau, alat ini dilarang 

karena menimbulkan konflik dan berdampak  bagi ekologis keberlanjutan ekosistem laut.  
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Kerjasama antara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan para 

pemilik kapal dan kelompok nelayan sangat diperlukan untuk memperlancar 

pelaksanaanya. Penetapan sanksi yang tegas bagi para pemilik kapal dan 

perizinan yang diberikan harus sesuai dengan poin-poin pasal yang telah 

diputuskan. Hal tersebut untuk mengurangi konflik yang terjadi antar nelayan 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan para pemilik kapal dan 

kelompok nelayan hal ini sangat diperlukan untuk memperlancar 

pelaksanaanya.  Penetapan sanksi yang tegas bagi para pemilik kapal dan 

perizinan yang diberikan harus sesuai dengan poin-poin pasal yang telah 

diputuskan. Akan tetapi hal ini masih belum berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan.  

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMEN-KP) No. 

71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat 

Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik 

Indonesia.  Pasal 1 berisi tentang : 1. Jalur penangkapan ikan adalah wilayah 

perairan yang merupakan bagian dari WPPNRI untuk pengaturan dan 

pengelolaan kegiatan penangkapan ikan yang diperbolehkan dan atau yang 

dilarang. 2. Alat penangkap ikan, yang selanjutnya disebut API adalah sarana 

dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk 

menangkap ikan. 3. Alat Bantu Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut 

ABPI adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan 

penangkapan ikan. 4. Tali ris atas adalah seutas tali yang dipergunakan untuk 

menggantungkan badan jaring. 5. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara 

Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut WNPPRI, adalah wilayah 
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pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan 

pedalaman, peraian kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona 

ekonomi eksklusif Indonesia. 

 

Pasal 6 menerangkan terdapat alat penangkap ikan di WPPNRI menurut 

jenisnya terdiri dari 10 kelompok yaitu : jaring lingkar (surrounding nets), 

pukat tarik (seine nets), pukat hela (trawls), penggaruk (dredges), jaring 

angkat (lift nets), alat yang dijatuhkan (falling gears), jaring ingsang (gillnets 

and entangling nets), perangkap (traps), pancing (hooks and lines) dan alat 

penjepit dan melukai (grappling and wanding). 

 

Cantrang merupakan alat penangkapan ikan yang bersifat aktif dengan 

pengoperasian menyentuh dasar perairan dan cantrang termasuk dalam 

klasifikasi pukat tarik (seine nets)
2
. Cantrang dioperasikan dengan menebar 

tali selambar secara melingkar, dilanjutkan dengan menurunkan jaring 

cantrang, kemudian kedua ujung tali selambar dipertemukan. Kedua ujung 

tali tersebut kemudian ditarik ke arah kapal sampai seluruh bagian kantong 

jaring terangkat. Penggunaan tali selambar yang mencapai panjang lebih dari 

1.000 M (masing-masing sisi kanan dan kiri 500 M) menyebabkan sapuan 

lintasan tali selambar sangat luas. Ukuran cantrang dan panjang tali selambar 

yang digunakan tergantung ukuran kapal. Pada kapal berukuran diatas 30 

Gross Ton (GT) yang dilengkapi dengan ruang penyimpanan berpendingin 

(cold storage), cantrang dioperasikan  dengan tali selambar sepanjang 6.000 

                                                           
2
 Pukat tarik mempunyai cara pengoperasian sama yaitu pukat di tarik, baik ditarik manual 

maupun di tarik dengan alat penarik jaring dengan cara melingkari gerombolan (schooling)ikan 

dan menariknya ke kapal yang sedang berhenti/ berlabuh melalui kedua bagian sayap dan tali 

selambar.  
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M. Dengan perhitungan sederhana, jika keliling lingkaran 6.000 M, diperoleh 

luas daerah sapuan tali selambar adalah 289 Ha.  Penarikan jaring 

menyebabkan terjadi pengadukan dasar perairan yang dapat menimbulkan 

kerusakan dasar perairan sehingga menimbulkan dampak signifikan terhadap 

ekosistem dasar bawah laut. Pemanfaatan sumberdaya perikanan dapat 

memakai berbagai macam alat tangkap, dari hasil penelitian ditemukan 

bahwa alat tangkap yang digunakan nelayan mempengaruhi tingkat 

kesejahteraan nelayan tersebut.  

 

Nelayan menggunakan berbagai alat tangkap untuk meningkatkan 

produktivitasnya. Salah satu alat tangkap yang dilarang dalam permen KP No 

2 tahun 2015 adalah alat penangkapan ikan Cantrang. Mayoritas nelayan di 

pantai utara Jawa menggunakan cantrang yang merupakan alat tangkap 

tradisional di beberapa wilayah pantai utara Jawa. Kredit dan subsidi yang 

diberikan pemerintah membuat motorisasi sektor perikanan oleh nelayan 

berkembang pesat dengan bertambahnya jumlah armada serta alat tangkap 

perikanan. Hal tersebut terjadi di Selat Bali, dimana sebagian besar 

nelayannya menggunakan kapal purse seine
3

 untuk melakukan kegiatan 

penangkapan ikan lemuru. Teknologi yang berkembang pesat mulai dari 

tahun 1970-an, mengakibatkan penurunan produksi ikan lemuru  secara 

drastis di Selat Bali pada tahun 2009-2011. Hilangnya kemampuan produksi 

perikanan utama dikarenakan penggunaan teknologi tinggi  mengancam 

ekosistem hal inipun terjadi di provinsi Lampung dengan luas perairan laut 

                                                           
3
 Kapal purse seine adalah jenis kapal penangkap ikan yang mendominasi daerah tersebut, operasi 

penangkapan ikan tersebut dilakukan 3 – 6 hari. Sasaran ikan tangkap terdapat pada perairan diatas 

12 mill, sehingga dibutuhkan jangkauan yang luas untuk are kapal yang timggi.  
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diperkirakan lebih kurang 24.820 km
2 

(atlas sumberdaya pesisir Lampung, 

1999) masih banyak ditemui alat tangkap yang dilarang (Andryana, 2016 : 

34).   

 

Hingga kini alat tangkap cantrang masih merupakan alat tangkap yang 

dianggap nelayan skala kecil atau sedang paling efektif dan ekonomis untuk 

menangkap berbagai jenis komoditi ikan dan udang. Padahal akibat 

penggunaan alat tangkap ini dapat menimbulkan beberapa permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Dapat memicu  konflik antara nelayan cantrang dengan nelayan skala 

kecil lainnya yang tidak menggunakan alat tangkap cantrang sebagai 

akibat terjadi kompetisi daerah penangkapan. Hal ini karena penangkapan 

dengan cantrang akan merugikan nelayan skala kecil baik langsung 

maupun tidak langsung karena sumberdaya perikanan tersapu bersih 

sebagai akibat alat  tangkap tersebut kurang selektif. Hasil survey pada 

nelayan jaring-nusantara di Takalar pada bulan November 2013 

menunjukkan nelayan skala kecil yang menggunakan pancing rawai dasar 

tidak bisa menangkap ikan selama 3 hari sampai 1 minggu jika suatu 

lokasi sudah disapu oleh tarikan cantrang. Jika cantrang terus menerus 

beroperasi pada suatu lokasi, maka nelayan skala kecil lainnya tidak bisa 

menangkap ikan. Hal ini dapat memicu terjadi konflik wilayah 

penangkapan serta menurunnya sumberdaya ikan di wilayah tersebut dan 

sekitarnya. Menurut data statistik Kementerian Kelautan dan Perikanan 

(KKP), menyebutkan bahwa di tahun 2011 jumlah alat tangkap trawl dan 

cantrang sudah mencapai 91.931 unit. Bila jumlah alat tangkap tersebut 
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makin bertambah dengan cara pengoperasian yang tidak tepat, maka 

konflik kepentingan antar nelayan akan makin besar. 

2. Dapat menimbulkan kerusakan pada sumberdaya perikanan akibat sapuan 

saat jaring cantrang ditarik. 

3. Berdampak negatif terhadap lingkungan perairan karena alat tangkap ini 

memiliki selektivitas yang rendah sehingga mendapatkan hasil tangkapan 

sampingan yang jumlahnya kadangkala lebih besar dibandingkan hasil 

tangkapan yang ditargetkan (Hakim, 2016 : 220).  

 

Menanggulangi hal tersebut, KKP telah mengambil langkah pengukuran 

ulang dan pengelompokan kategori ukuran kapal berdasarkan hasil 

pengukuran tersebut. Setelah dilakukan pengukuran ulang, kapal 

dikelompokan dalam tiga kategori, yaitu kapal berukuran dibawah atau <10 

GT (Gross Ton), berukuran antara 10 GT hingga 30 GT dan diatas atau >30 

GT. Adapun kebijakan yang ditetapkan untuk setiap kategori adalah sebagai 

berikut : 

1. Kapal dibawah 10 GT, pemerintah memberikan bantuan alat penangkap 

ikan baru sebagai pengganti alat penangkap ikan yang dilaranm 

diantaranya jaring insang (gillnet), pancing ulur (handline), rawai dasar, 

rawai hanyut, pancing tonda, pole and line, bubu lipat ikan, bubu lipat 

rajungan dan trammel net.   

2. Kapal 10 – 30 GT, KKP akan memberikan fasilitas permodalan untuk 

memperoleh kredit usaha rakyat.  

3. Kapal diatas 30 GT, KKP akan memberikan fasilitas perizinan dan 

relokasi DPI ke WPP 711 dan 718. 
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Berdasarkan usulan penggantian cantrang tahun 2017 terlihat bahwa cantrang 

beroperasi di 8 provinsi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, 

Kalimantan Utara, Lampung, Kalimantan Barat, Jambi dan Sumatera Utara. 

Provinsi Lampung masuk dalam klasifikasi usulan tersebut selain itu 

Lampung adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki perairan 

yang luas. Memiliki posisi yang sangat strategis dan menguntungkan karena 

sebagian besar wilayah Lampung dikelilingi Laut Jawa dan Selat Sunda 

hingga Samudera Hindia. Hal ini membuat Lampung menjadi jalur 

komunikasi lintas laut yang strategis. Kondisi seperti ini, potensi yang 

melimpah dengan keanekaragaman hayati menjadi sumber penghasilan dan 

daya tarik tersendiri serta memiliki potensi dibidang kelautan dan perikanan 

cukup tinggi. Hal ini menjadi kelebihan dan kekurangan apabila dikelola 

dengan tidak tepat.  

 

Lampung menjadi salah satu daerah yang ada di Indonesia yang nelayannya 

menggunakan alat penangkap ikan cantrang. Tahun 2016 jumlah nelayan 

cantrang ada 18 kapal yang berlabuh di Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Pelabuhan Perikanan (UPTD-PP) Lempasing data ini diperoleh dari Satwas 

SDKP Pesawaran UPT Pangkalan PSDKP Jakarta, Tahun 2017 secara 

serentak KKP melarang nelayan untuk melaut menggunakan kapal cantrang, 

karena KKP telah menerbitkan PERMEN-KP No. 71 2016 yang berisi 

pelarangan alat penangkap ikan.  Awal tahun 2018 terjadi demo yang 

berlangsung diseluruh Indonesia menolak adanya peraturan larangan 

cantrang, hal ini terjadi di Provinsi Lampung.  
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Tabel 1. Daftar Jumlah Nelayang Cantrang yang ada di Provinsi Lampung 

No Nama Daerah Jumlah 

1 Kota Bandarlampung  20 Nelayan Cantrang  

2 Lampung Timur 200 Nelayan Cantrang Dan Dogol  

3 Tulang Bawang 90 Nelayan Cantrang  

4 Lampung Selatan  90 Nelayan Cantrang  

(Sumber : Dipublikasikan oleh republika.co.id senin 22 Januari 2018 ) 

 

Tabel tersebut menerangkan bahwa jumlah pengguna cantrang di Provinsi 

Lampung cukup banyak, hal ini di dominasi oleh Kabupaten Lampung Timur 

selanjutnya Kabupaten Tulang Bawang dan Lampung Selatan yang memiliki 

jumlah nelayan cantrang yang sama, yakni 90 nelayan serta Kota Bandar 

Lampung paling rendah jumlahnya hanya 20. Sedangkan pada pertengahan 

tahun 2018 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) 

Pesawaran melakukan operasi untuk menanggulangi beredarnya alat 

penangkapan ikan yang dilarang dalam operasi tersebut ditemukan 4 alat 

tangkap yang dilarang yakni arad
4
. Pada  saat melakukan operasi rutin tidak 

ditemukan alat penangkap ikan cantrang, diduga informasi akan adanya 

operasi rutin ini sudah diketahui oleh para nelayan. 

 

Pertengahan tahun 2018 KKP (Kementerian Kelauatan dan Perikanan) 

menghimbau untuk melakukan pengukuran ulang kapal cantrang agar 

menghindari markdown, dari data yang diperoleh peneliti terdapat 38 kapal 

                                                           
4
 Arad dikategorikan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan karena alat tangkap ini menyapu 

semua yang dilewatinya. Atau kita sering menyebutkanya mini bottomtrawl . Jaring arad (mini 

trawl) adalah jaring yang berbentuk kerucut yang tertutup ke arah ujung kantong dan melebar ke 

arah depan dengan adanya sayap. Bagian-bagiannya terdiri dari dua sayap, mulut, badan dan 

kantong (cod-end) serta dilengkapi dengan pembuka mulut, yaitu otter board dan tali temali 

(bridle line, warp dan tali kantong). Jaring arad adalah alat tangkap yang dioperasikan secara aktif 

dengan cara dihela oleh perahu. Alat ini biasanya dipakai untuk menangkap udang dan ikan 

demersal.  
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cantrang yang telah di ukur ulang oleh Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Lampung. Hanya ada 2 kapal yang memiliki GT dibawah 20 Gross 

Ton, 36 kapal lainnya memiliki GT 20 keatas.  

 

Sebagaimana yang diberitakan oleh CNN Indonesia 

(www.cnnindonesia.com) pelarangan cantrang yang dilakukan oleh Menteri 

Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dilakukan tanpa persiapan yang 

memadai. Pengujian dan sosialisasi baru dilakukan setelah penerbitan 

peraturan. Kesejahteraan nelayan pun jadi korban. Hal itu tercantum dalam 

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2017 Badan Pemeriksa 

Keuangan atas Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP). Kebijakan 

Pelarangan Alat Penangkap Ikan (API) berdasarkan Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 dan Perubahan Permen Nomor 

71 Tahun 2016 belum didukung dengan perencanaan yang memadai. 

 

Masalah kelautan dan perikanan merupakan tanggung jawab bersama, 

pemerintah sebagai institusi publik bersama aktor elite politik menyelesaikan 

persoalan publik demi seluruh kepentingan masyarakat, apabila hal ini masih 

tetap berlanjut akan menimbulkan dampak bagi keberlanjutan masyarakat, 

pemerintah berupaya untuk menganalisa dengan merumuskan kebijakan 

tersebut. Selanjutnya diterapkan sesuai dengan ketentuan yang sudah 

ditetapkan. Laut menjadi sumber daya alam berlanjutan, akan tetapi dalam hal 

ini masyarakat mengekspolitasi dengan berlebih untuk kepentingan pribadi 

ataupun kelompok. Pemerintah hadir sebagai regulator untuk menyelaraskan 

permasalahan ini antara kebutuhan masyarakat dan kemampuan sumber daya 

http://www.cnnindonesia.com/
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alam yang ada, dengan adanya suatu tindakan atau yang sering kita sebut 

kebijakan.  

 

Kerangka perencanaan dipandang sebagai sebuah alat dan metode dalam 

pengambilan keputusan dan tindakan publik, maka sudah sewajarnya 

dipahami akan adanya dimensi politik dalam perencanaan. Tindakan-tindakan 

yang dilakukan oleh pelaku kebijakan dalam proses perumusan kebijakan 

publik akan sangat ditentukan oleh perspektif yang digunakan. Teori atau 

perspektif governance sebagai perspektif utama dalam khasanah administrasi 

dan manajemen publik sesungguhnya merupakan mekanisme pengelolaan 

sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sector negara/ 

pemerintah dan sector non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif. 

Pemahaman tersebut mengasumsikan banyak aktor yang terlibat, dimana 

tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain (Utoyo, 

2017 : 45 – 46). 

 

Riant Nugroho menentukan ada 3 faktor penyebab tidak tumbuhnya 

kebijakan publik yang unggul yaitu 1. tidak mengerti kebijakan publik 

sehingga terjadi kasus salah buat, 2. Mengerti tetapi salah karena copy paste 

dari negara lain (tanpa adaptasi yang cerdas) yang terjadi adalah me too 

public policy dan 3. Sudah tahu, tetapi kepentingan pribadi dan golongan 

terlalu kuat sehingga mengendalikan rasionalitas pembuat kebijakan. 

Akibatnya adalah cacat kebijakan. Sekitar 60-70% masalah kebijakan tidak 

unggul di Indonesia disebabkan faktor ke 3 sisanya dibagi faktor ke 2 dan ke 

1 (Nugroho, 2018 : 27).  
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Peran pemerintah dalam kebijakan publik sangat penting karena hanya 

pemimpin yang mempunyai tugas pokok memastikan perumusan kebijakan 

dibuat sesuai dengan seharusnya, selain itu untuk mengambil kebijakan yang 

bijaksana diperlukan seorang pemimpin yang unggul. Sehingga pembuatan 

kebijakan publik harus memasukan proses analisis dengan tujuan menilai 

risiko yang akan terjadi jika kebijakan tersebut ditetapkan dan dilaksanakan. 

 

Mendefinisikan dan mengukur kapasitas aktor politik, birokrasi atau tidak, 

untuk mempengaruhi kebijakan adalah sulit, dan itu juga tergantung pada 

konteks. Bagi birokrasi publik, kapasitas untuk mempengaruhi kebijakan 

tidak hanya bergantung pada kemampuan internalnya sendiri tetapi juga pada 

tingkat persaingan dari para aktor lain di Indonesia. Masyarakat yang juga 

mempengaruhi kebijakan. Sebuah lembaga birokrasi yang menghadapi 

lembaga think tank, partai politik dengan penelitian kantor-kantor dan 

parlemen yang efektif mungkin kurang berhasil dalam membentuk kebijakan 

dibandingkan dengan kantor dengan kapasitas yang lebih rendah bila bisa 

memiliki monopoli virtual pada saran kebijakan. Hal serupa yang 

dikemukakan oleh (Parsons dalam Tresiana, 2006 : 375) menggambarkan 

adanya keterkaitan erat antara hasil kebijakan yang berkualitas dengan 

elemen pengetahuan dan  otoritas/kekuasaan yang melekat distruktur 

organisasi yang dimiliki oleh aktor perumus kebijakan. Elemen pengetahuan 

berkenaan dengan pemahamannya mengenai nilai-nilai tertentu (substansi) 

yang menjadi informasi (opsi-opsi) yang kemudian dilekatkan dalam proses 

dan tahapan formulasi. Elemen otoritas/kekuasaan berkenaan dengan 

penempatan pemegang otoritas/ kekuasaan pada bidang strategis atau tidak, 
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yang akan menjadi sangat menentukan dalam proses dan hasil hasil keputusan 

yang dipilih oleh aktor (Tresiana, 2015 : 154).  

 

Mengintegrasikan konsep-konsep kapasitas dan literatur kebijakan, dapat 

membedah konsep-konsep ini menjadi tingkat makro, meso, dan mikro. 

Dengan demikian, pada tingkat makro kita dapat membahas variabel ekonomi 

dan politik eksternal dan internal yang mempengaruhi lintasan kebijakan 

pembangunan dan bagaimana peran negara dalam pembangunan 

dipersepsikan dan diposisikan (berbagai kendala ekonomi dan politik 

eksternal, sistem politik dan hukum domestik, dominan visi pembangunan); 

pada tingkat meso, kita dapat berkonsentrasi pada interaksi kelembagaan dan 

mekanisme koordinasi baik dalam sistem politik-administratif (bagaimana 

sistem ini terstruktur, diatur, dikelola) dan dalam interaksi pasar-negara 

(interaksi seperti apa yang dominan, misalnya formal dan informal ); pada 

tingkat mikro kita dapat menganalisis praktik organisasi birokrasi dan 

organisasi spesifiknya (personel, motivasi, dan sistem kinerja). Permasalahan 

ini termasuk dalam tingkat meso karena berkaitan dengan kelembagaan baik 

dalam sistem politik maupun administrasi (Erkki & Rainer, 2014 : 4-5) 

 

Kebijakan publik yang unggul adalah kebijakan yang berisi kepentingan 

publik   dan memiliki kapasitas, yaitu, mencapai hasil yang sesuai seperti 

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan yang terdiri 

dari kebijakan bersifat cerdas, kebijakan tersebut bijaksana dan memberikan 

harapan kepada seluruh warga. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji 
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tentang “Kapasitas Kebijakan Pelarangan Alat Penangkap Ikan di 

Provinsi Lampung”.  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam 

penelitian adalah  

1. Bagaimana kapasitas kebijakan pelarangan alat penangkap ikan di Provinsi 

Lampung? 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas kebijakan pelarangan alat 

penangkap ikan? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian 

ini adalah 

1. Mendeskripsikan dan menganalisis kapasitas kebijakan pelarangan alat 

penangkap ikan di Provinsi Lampung dalam rangka mengurangi jumlah 

penggunaan alat tangkap yang dilarang.  

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas kebijakan 

pelarangan alat penangkap ikan di Provinsi Lampung.  

 

D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut peneliti memperoleh manfaat 

penelitian yang dapat digunakan diantaranya :  

1. Secara teoritis penelitian ini mampu memberikan kontribusi pemikiran, 

informasi dan pengetahuan bagi studi Ilmu Administrasi Negara yang  

mengkaji tentang kapasitas kebijakan di bidang kelautan dan perikanan. 
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2. Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan 

pemikiran  atau  masukan-masukan bagi instansi terkait atau bagi 

pengampu kebijakan. 

 



 
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik  

1. Pengertian Kebijakan Publik  

Ide kebijakan publik mengandung anggapan bahwa suatu ruang atau 

domain dalam kehidupan yang bukan privat atau murni milik individual, 

tetapi milik umum. Publik sendiri berisi aktivitas manusia yang 

dipandang perlu untuk diatur atau diintervensi oleh pemerintah atau 

aturan sosial atau setidaknya oleh tindakan bersama. Hubungan antara 

privat dan publik adalah tema abadi yang sejarahnya bisa dirunut mulai 

awal peradaban. Kebijakan publik memainkan peran sentralnya dalam 

mengatur, mengarahkan, dan memengaruhi kehidupan kolektif kita 

sehari-hari, baik secara langsung maupun tak langsung.  

 

Literatur mengenai kebijakan publik telah banyak menyajikan berbagai 

definisi kebijakan publik (Anderson, 2003: 2) dalam buku-buku teks 

kebijakan publik menyatakan bahwa kebijakan itu ialah suatu 

“purposive course of action or inaction undertaken by an actor pr 

set of actors in dealing with a problem or matter of concern” 

(langkah tindakan yang secata sengaja dilakukan oleh seorang 

aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau 

persoalan tertentu yang dihadapi).  
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Definisi lain, yang tak kalah dikemukakan oleh Thomas R. Dye  dalam 

(Wahab, 2016 : 14) yang menyatakan bahwa kebijakan publik ialah :  

 “whatever goverments choose to do or not to do” (pilihan tindakan 

apapun yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah).  

 

Kemudian pakar Prancis, Lemieux (1995: 7), merumuskan kebijakan 

publik sebagai berikut :  

“product of activities aimed at the resolution of public problems in 

the environment by political actors whose relationship are 

structured. The active process evolver over time” (produk 

aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-

masalah publik yang terjadi dilingkungan tertentu yang dilakukan 

oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. 

Keseluruhan proses aktivitas itu berlagsung  sepanjang waktu) 

(Wahab, 2016 : 15).  

 

Fred M. Frobook merumuskan kebijakan publik sebagai berikut :  

“Policy is, in its most general sense, the pattern of action that 

resolves conflicting claims or provides incentives for cooperation” 

(Widodo, 2007: 11 ). 

 

Hanya satu hal yang perlu dicatat, beberapa ilmuwan sosial di Indonesia 

menggunakan istilah kebijaksanaan sebagai kata ganti dari policy. Perlu 

ditekankan, kebijaksanaan bukanlah kebijakan karena (ke)bijaksana(an) 

adalah salah satu ciri dari kebijakan publik yang unggul. Kebijakan 

publik atau Public Policy  adalah “Any Of State Or Goverment (as the 

holder of the authority) decision to manage public life (as the sphere) in 

order to reach the mission of the nation (remember, nation is consist of 

two institution, state and society)”. Secara sederhana dapat didefinisikan 

bahwa kebijakan publik adalah “Setiap keputusan yang dibuat oleh 

negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara. 

Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masayarakat pada 
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awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju kepada 

masyarakat yang dicita-citakan”. 

 

Fakta strategis maka di dalam kebijakan publik sudah terangkum 

preferensi- preferensi politis dari para aktor yang terlibat di dalam proses 

kebijakan, khusunya proses perumusan masalah. Sebagai sebuah strategi, 

maka kebijakan publik tidak saja bersifat positif namun juga negatif di 

dalam arti pilihan keputusan selalu bersifat menerima salah satu dan 

menolak yang lain. Meskipun terdapat ruang bagi win-win dimana 

sebuah tuntutan dapat diakomodasi, namun pada akhirnya ruang bagi 

win-win sangat terbatas sehingga kebijakan publik lebih banyak pada 

rana zero-sum-game yaitu menerima yang ini dan menolak yang lain 

(Nugroho , 2014 : 9 -10). 

 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka peneliti menyimpulkan 

bahwa Kebijakan Publik adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh 

pemerintah sebagai langkah untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat berkenaan dengan masalah yang dihadapi untuk 

menyelesaikan persoalan tertentu menuju arah yang lebih baik.  

 

2. Tahapan Kebijakan Publik  

Proses kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan 

dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas 

politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan 

divisualisasikan sebagai rangkaian tahapan yang saling bergantung yang 
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diatur menurut urutan waktu : penyusunan agenda, formulasi kebijakan, 

adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. 

Gambar 1.Gambar 1.  Tahapan Kebijakan Publik Menurut Anderson dkk. 

 

 

 

 

  

 

 

Step 1 : Policy Agenda Step 2 : Policy Formulation  Step 3 : Policy Adaption Step 4 : Policy          Step 5 : Policy  

        Implementation Evaluation 

Sumber : (Nugroho , 2014: 517). 

 

Berikut tahapan kebijakan publik dari James Anderson terdiri dari lima 

tahapan yakni, policy agenda, policy formulation, policy adaption, policy 

implementation dan policy evaluatuon. Kemudian tahapan ini 

dibandingkan yang dikembangkan oleh  William Dunn.  

Tabel 2. Tahapan Kebijakan Publik Menurut William Dunn (2000: 24) 

Fase Karakteristik  

Penyusunan Agenda  Para pejabat dipilih dan diangkat menempatkan 

masalah pada agenda publik. Banyak masalah yang 

tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya 

ditunda untuk waktu yang lama  

Formulasi Kebijakan  Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan 

untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan 

melihat perlunya membuat perintah eksekutif, 

keputusan peradilan dan tindakan legislatif  

Adopsi Kebijakan  Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan 

dukungan dari mayoritas legislatif, konsesues 

diantara direktur lembaga atau keputusan peradilan 

Implementasi Kebijakan  Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh 

unit-unit administrasi yang memobilisasikan 

sumberdaya finansial dan manusia  

Penilaian Kebijakan  Unit-unit pemeriksaan dan akuntasi dalam 

pemerintahan menentukan apakah badan-badan 

eksekutif, legislatif dan peradilan memenuhi untuk 

menentukan persyaratan undang-undang dalam 

pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan 
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Sumber:Dunn, 2000 :24 diolah oleh peneliti tahun 2019) 

 

Tabel tersebut menjelaskan tentang tahapan kebijakan yang dimulai dari 

penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi 

kebijakan dan penilaian kebijakan. Tahap-tahap tersebut mencerminkan 

aktivitas yang terus berlangsung sepanjang waktu. Setiap tahap saling 

berhubungan dengan tahap berikutnya, dan tahap terakhir (penilaian 

kebijakan) dikaitkan dengan tahap pertama (penyusunan agenda) atau 

tahap tengah dalam lingkaran aktivitas yang tidak linear. Aplikasi 

prosedur dapat membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan 

secara langsung mempengaruhi asumsi, keputusan dan aksi dalam satu 

tahap, kemudian secara tidak langsung mempengaruhi tahap-tahap 

berikutnya (Dunn, 2000 : 24).   

Gambar 2. Tahapan Kebijakan Publik Menurut Patton dan Sawicki (1983) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : (Nugroho R. , 2014: 518 diolah oleh peneliti tahun 2019 
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Gambar tersebut merupakan tahapan kebijakan menurut Patton dan 

sawicky membagi tahapan kebijakan menjadi enam tahap meliputi define 

the problem, determine evaluation criteria, identify alternative policies, 

evaluate alternative policies, select preferred policy dan implement the 

preferred policy. 

 

Menurut Riant Nugroho mengemukan tahapan kebijakan sebagai sebuah 

proses, maka dari itu proses kebijakan ideal menurut Riant Nugroho 

(2014 : 522)  

Gambar 3. Proses Kebijakan 
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 Dapat disederhanakan dengan menjadi model sebagai berikut :  

Gambar 4. Rantai Nilai (Value Chain) dalam proses kebijakan 

Dinamika antar komponen proses kebijakan 
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Gambar tersebut dipahami sebagai sebuah proses, kebijakan publik 

mempunyai proses “saling mengembangkan” dalam bentuk kontribusi 

“value” antar sub-sistem. Value yang dikreasikan pada tahap perumusan 

menyumbangkan kepada tahap implementasi. Value yang dikreasikan di 

lingkungan kebijakan menyumbangkan kepada stiap tahap, baik 

perumusan, implementasi, maupun kinerja. Pendekatan Value Creation  

ini merupakan pendekatan manajemen dalam proses kebijakan publik. 

Keberhasilan pada tahapan selanjutnya demikian pula kegagalan pada 

masing-masing tahap akan mengkontribusikan kegagalan pada tahap 

selanjutnya. Keberhasilan inilah yang disebut sebagai Value Creation  

yang merupakan modal penting bagi tahap selanjutnya (Nugroho, 2014: 

522-523).  

 

Proses kebijakan yang ideal dikembangkan dari pendekatan teori sistem 

mengatakan bahwa pembuatan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari 

lingkungan sekitarnya. Tuntutan terhadap kebijakan dapat dilahirkan 

karena pengaruh lingkungan, dan kemudian ditransformasikan ke dalam 

suatu sistem politik. Dalam waktu bersamaan ada keterbatasan dan 

konstrain dari lingkungan akan mempengaruhi policy makers. Faktor 

lingkungan tersebut antara lain : karakteristik geografi, seperrti 

sumberdaya alam, iklim dan topografi, variable demografi : seperti 

banyaknya penduudk, distribusi umur penduduk, lokasi spasial; 

kebudayaan politik; struktur sosial; dan sistem ekonomi. Dalam kasus 

tertentu, lingkungan internasional dan kebijakan internasional menjadi 

penting untuk dipertimbangkan (Anderson, 2003 : 38-39). 
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3. Jenis Kebijakan 

Setiap jenis kebijakan memerlukan respon kebijakan tertentu, oleh karena 

itu kebijakan publik mempunyai berbagai jenis James E. Anderson  

mengemukakan lima jenis kebijakan publik yaitu :  

a. Constituent  

b. Distributive  

c. Regulatory  

d. Self regulatory  

e. Redistributive  

“Constituent policies are policie formally and explicity concern with 

the establishment of goverment structure, with the establishment of 

rules (or procedures) for the conduct of goverment, of rules that 

distribute or divide power and juridictions within which present and 

future goverment policies might be made”  

 

Ini adalah jenis kebijakan yang membuktikan keberadaan negara 

termasuk di dalamnya kebijakan tentang keamanan negara.  

 

Kebijakan distributive  adalah kebijakan yang berkenaan dengan alokasi 

layanan atau manfaat untuk segmen atau kelompok masyarakat tertentu 

dari suatu populasi. Kebijakan regulatory adalah kebijakan yang 

memaksakan batasan atau larangan tertentu bagi individu maupun 

kelompok. Kebijakan regulatory biasanya dibuat untuk mengatasi 

konflik yang terjadi antar kelompok.  

 

Kebijakan self regulatory hampir sama, hanya kebijakannya dirumuskan 

oleh para pelakunya. Kebijakan redistributive berkenaan dengan upaya 

pemerintah untuk memberikan pemindahan lokasi kesejahteraan, 
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kekayaan atau hak-hak dari kelompok tertentu di masyarakat. Dalam 

penelitian ini jenis kebijakannya termasuk ke dalam regulatory karena 

kebijakannya bersifat memaksakan batasan atau larangan tertentu bagi 

individu maupun kelompok 

 

Selain pemilahan lima jenis kebijakan, Anderson juga mengembangkan 

pemahaman tentang dua jenis kebijakan atas dasar kenampakan 

(tangibility) yaitu kebijakan yang material dan yang simbolik. Kebijakan 

material adalah kebijakan yang berkenaan dengan manfaat (atau 

larangan) yang material, atau nampak atau kasat mata. Sedangkan 

kebijakan simbolik adalah kebijakan yang memberikan manfaat (atau 

larangan) yang bersifat simbolik (Anderson, 2003 7-11).  

 

4. Aktor-aktor Kebijakan Publik  

Aktor-aktor resmi yang terdapat dalam kebijakan : 

a. Golongan Rasionalis adalah para perencana dan analisis kebijakan 

profesional yang amat terlatih dalam menggunakan metode-metode 

rasional apabila menghadapi masalah-masalah publik. 

b. Golongan Teknisi adalah seorang yang karena bidang keahliannya 

atau spesialisasinya dilibatkan dalam beberapa tahapan proses 

kebijakan. 

c. Golongan Inkremenntalis para politisi yang cenderung memiliki sikap 

kritis namun sering tidak sabar terhadap gaya kerja pada rasional dan 

teknisi walaupun sebenarnya mereka sangat tergantung pada kedua 

golongan ini. 
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d. Golongan Reformis adalah golongan yang berpandangan bahwa 

perubahan harus segera dilakukan saat ini dan mengarahkannya 

langsung pada persoalan pokok. Selain itu ada peran partai politik, 

kelompok kepentingan dan warga negara individu dalam perumusan 

kebijakan (Wahab, 2016 : 88-92).  

 

Konsep Harold Lasswell tentang analis/ ilmuwan kebijakan meliputi 

sejumlah peran dan tipe. Merelman dalam Parsons (1981 : 492)  

mengkarakteristikannya sebagai berikut :  

a. Dokter bagi personalitas politik  

b. Insiyur sosial  

c. Pengumpul intelegensi 

d. Advokat kebijakan  

e. Mahasiswa administrasi publik (Parson, 2017:31). 

 

5. Model  Matriks Matland  

Pengertian model untuk memahami dan menganalisis proses kebijakan 

para pakar analisis kerap menggunakan alat konseptual tertentu untuk 

membantu pekerjaan mereka dalam memvisulisasikan realita 

implementasi kebijakan yang kompleks. Sejumlah alat konseptual yang 

ada, yang paling sering dipakai dan bermanfaat bagi keperluan analisis 

berupa model-model atau tipologi-tipologi itu, analisis kebijakan akan 

lebih dipermudah tugasnya dalam memahami bagaimana proses 

implementasi kebijakan itu berlangsung. Pekerjaan analisis menjadi 

mudah dengan memahami realita implementasi kebijakan yang 
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kompleks. Masalah kebijakan yang kompleks dapat menggunakan 

model-model ini sehingga membantu kita dalam memahami realita 

dengan baik, namun di sisi lain model-model itu juga dapat mengerdilkan 

kecerdasan dan daya imaji kita, alias distorsi pemahaman atas realita 

yang ada (Wahab, 2016 :152-153).  

a. Model Matland  

Richard Matland (1995) mengembangkan sebuah model yang disebut 

dengan Model Matriks Ambiguitas-Konflik yang menjelaskan bahwa 

implementasi secara admiministratif adalah implementasi yang 

dilakukan dalam keseharian operasi birokrasi pemerintahan. 

Kebijakan di sini memiliki ambiguitas atau kemenduaan yang rendah 

dan konflik yang rendah. Implementasi secara politik adalah 

implementasi yang perlu dipaksakan secara politik, karena, walaupun 

ambiguitasnya rendah, tingkat konfliknya tinggi. Implementasi secara 

eksperimen dilakukan pada kebijakan yang mendua, namun tingkat 

konfilknya rendah. Implementasi secara simbolik dilakukan pada 

kebijakan yang mempunyai ambiguitas tinggi dan konflik yang 

tinggi. 

Tabel 3. Matriks Matland 

 Low Conflict  High Conflict  

Low 

ambiguity 

Administrative 

implementation  

Political 

implementation  

Implementation decided 

by resouces  

Implementation 

decided by power  

Example : smallpox 

eradication  

Example : Busing  

 Experimental 

implementation  

Symbolic 

Implementation  
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 Low Conflict  High Conflict  

High 

ambiguity 

Implementation decided 

by contextual 

conditions  

Implementation 

decided by coaliation 

strengtth 

Example : Headstart  Example : 

community action 

agencies  

sumber : (Nugroho , 2014:683) 

 

Pada prinsispnya matrik matland memiliki “empat tepat” yang perlu 

dipenuhi dalam hal keefektifan implemenatasi kebijakan, yaitu: 

a. Ketepatan Kebijakan  

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari: 

1) Sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang 

memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. 

Pertanyaannya adalah how excelent is the policy.  

2) Apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan 

karakter masalah yang hendak dipecahkan. 

3) Apakah  kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai 

kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter 

kebijakan. 

b. Ketepatan Pelaksanaan 

Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga 

lembaga yang bisa menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama  

antara pemerintah masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan 

yang diswastakan (privatization atau contracting out). Kebijakan-

kebijakan yang bersifat monopoli, seperti kartu identitas penduduk,  

atau mempunyai derajat politik keamanan yang tinggi, seperti  

pertahanan dan keamanan, sebaiknya diselenggarakan oleh  
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pemerintah. Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat,  

seperti penanggulangan kemiskinan, sebaiknya diselenggarakan  

pemerintah bersama masyarakat. 

Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan kegiatan 

masyarakat, seperti bagaimana  perusahaan harus dikelola, atau di 

mana pemerintah tidak efektif  menyelenggarakannya sendiri, seperti 

pembangunan industri  industri berskala menengah dan kecil yang 

tidak strategis,  sebaiknya diserahkan kepada masyarakat  

c. Ketepatan Target 

Ketepatan target berkenaan dengan tiga hal, yaitu: 

1) Apakah target yang dintervensi sesuai dengan yang  

direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan  intervensi 

lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. 

2) Apakah targetnya dalam kondisi siap untuk dintervensi ataukah 

 tidak. Kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun 

juga  apakah kondisi target ada dalam konflik atau harmoni, dan  

apakah kondisi target ada dalam kondisi mendukung atau 

menolak. 

3) Apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau  

memperbarui implementasi kebijakan sebelumnya. Terlalu 

banyak kebijakan yang tampaknya baru namun pada prinsipnya 

mengulang kebijakan yang lama dengan hasil yang  sama tidak 

efektifnya dengan kebijakan sebelumnya. 
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d. Ketepatan Lingkungan 

Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu: 

1) Lingkungan Kebijakan 

Interaksi antara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana 

kebijakan dengan lembaga yang terkait. Donald J. Calista 

menyebutnya sebagai sebagai variabel endogen, yaitu  

authoritative arrangement yang berkenaan dengan kekuatan 

sumber otoritas dari kebijakan, network composition yang  

berkenaan dengan komposisi jejaring dari berbagai organisasi  

yang terlibat kebijakan, baik dari pemerintah maupun 

masyarakat, implementation setting yang berkenaan dengan 

posisi tawar-menawar antara otoritas yang mengeluarkan 

kebijakan dan jejaring yang berkenaan dengan implementasi 

kebijakan. 

2) Lingkungan Eksternal Kebijakan 

Lingkungan ini oleh Calista disebut sebagai variabel eksogen, 

yang terdiri dari atas public opinion, yaitu persepsi publik akan 

kebijakan dan implementasi kebijakan, interpretive instutions 

yang berkenaan dengan interprestasi lembaga-lembaga  strategis 

dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, dan 

kelompok kepentingan, dalam  menginterpretasikan kebijakan 

dan implementasi kebijakan, dan individuals, yakni individu-

individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam 

menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.  
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Keempat “tepat” tersebut masih perlu didukung oleh tiga jenis dukungan, 

yaitu: 

a. Dukungan politik;  

b. Dukungan strategik; dan 

c. Dukungan teknis. 

 

Selain tiga dukungan di atas, penelitian ataupun analisis tentang 

implementasi kebijakan sebaiknya juga menggunakan model 

implementasi sesuai dengan isu kebijakannya, sebagaimana yang 

digambarkan pada gambar 5.  

 

Gambar 5. Matriks Ambiguitas Konflik 

 

 Tinggi   

Ambiguitas  

 Rendah  

   Rendah    Tinggi 

  Sumber : (Nugroho, 2014:682) 

 

Model tersebut membantu kita menentukan implementasi yang efektif. 

Maka dari itu model tersebut dapat dikembangkangkan menjadi empat 

pilah model implementasi kebijakan pada gambar 6. Model implementasi 

kebijakan.  
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Gambar 6. Model Implementasi Kebijakan 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 Sumber : (Nugroho R. , 2014 : 684) 

  

Gambar 6 menjelaskan garis x merupakan garis horisontal yang 

kedudukan sejajar yakni mempengaruhi sedangkan garis y merupakan 

garis vertikal yang kedudukannya vertikal yakni dipengaruhi. Kebijakan 

yang bersifat kritikal bagi kehidupan bersama atau berkenanaan dengan 

hidup-mati atau eksistensi suatu negara termasuk dalam pemerintahan 

dapat dilaksanakan dengan paksaaan sehingga masuk ke dalam kelompok 

directed.  Kebijakan yang berkaitan dengan pencapaian misi bangsa dan 

negara disarankan untuk menggunakan pendekatan manajemen, hal ini 

didelegasikan kepada berbagai aktor kelembagaan yang ada pada negara 

bersangkutan, mulai dari lembaga negara dan pemerintahan hingga ke 

lembaga masyarakat, baik nirlaba maupun pelaba.  Kebijakan yang 

spesifik atau khusus atau kebijakan yang mempunyai tingkat resiko yang 

tinggi jika gagal disarankan untuk menggunakan model guided  dengan 

pendekatan pilot project.  Kebijakan yang bersifat adminstratif 
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dilaksanakan dengan pendekatan self implemented atau mempergunakan 

model administratif (Nugroho R. , 2014:684). 

 

B. Tinjauan Kapasitas  

Kecenderungan umum yang terjadi di banyak negara di dunia, tidak 

terkecuali di negara berkembang, ialah pergeseran mekanisme perumusan 

kebijakan yang sebelumnya hanya terpusat pada aparat pemerintah kemudian 

mengarah ke arena publik dan melibatkan banyak komponen yang lebih luas. 

Perumusan dan proses perubahan kebijakan publik kini akan lebih banyak 

ditentukan oleh kekuatan dan kepentingan-kepentingan eksternal (Nombo, 

1999 : 1).  

 

Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintah 

dalam Rangka Mendukung Desentralisai,  Kebijakan Menteri Dalam Negeri 

dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 

disebutkan bahwa pengembangan dan peningkatan kapasitas meliputi tiga 

tingkatan, yaitu:  

1. Tingkat sistem, yaitu kerangka peraturan dan kebijakan-kebijakan yang 

mendukung atau membatasi pencapaian tujuan-tujuan kebijakan tertentu; 

2. Tingkat kelembagaan atau entitas, yaitu struktur organisasi, proses-proses 

pengambilan keputusan dalam organisasi, prosedur dan mekanisme kerja, 

instrument manajemen, hubungan-hubungan dan jaringan antar 

organisasi, dll;  
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3. Tingkat individu, yaitu tingkat keterampilan, kualifikasi, pengetahuan/ 

wawasan, sikap (attitude), etika dan motivasi individu yang bekerja dalam 

suatu organisasi. 

 

Kapasitas atau kapabilitas adalah sebuah ukuran kemampuan dari seseorang 

atau institusi dalam menjalankan fungsinya. Beberapa ahli juga mengartikan 

kompetensi sama dengan makna kapasitas. McAshan mengemukakan, 

kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan 

yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, 

sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan 

psikomotorik dengan sebaik-baiknya (Sutrisno, 2009, hlm. 203). 

 

Spencer dan Spencer dalam Sutrisno (2009, hlm. 206–207) mengemukankan 

karakteristik dalam kompetensi terdapat lima aspek, yaitu: 

1. Motives, adalah sesuatu dimana seseorang secara konsisten berpikir 

sehingga ia melakukan tindakan. Misalnya, orang memiliki  motivasi 

berprestasi secara konsisten mengembangkan tujuan-tujuan yang memberi 

tantangan pada dirinya dan bertanggung jawab penuh untuk mencapai 

tujuan tersebut serta mengharapkan feedback untuk memperbaiki dirinya. 

2. Traits, adalah watak yang membuat orang untuk berperilaku atau 

bagaimana seseorang merespin sesautu dengan cara tertentu. Misalnya, 

percaya diri, kontrol diri, stres, atau ketabahan. 

3. Self concept, adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Sikap 

dan nilai diukur melalui tes kepada responden untuk mengetahui 

bagaimana nilai yang dimiliki seseorang, apa yang menarik bagi 
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seseorang melakukan sesuatu. Misalnya seseorang yang dinilai menjadi 

pemimpin seyogyanya memiliki perilaku kepemimpinan sehingga perlu 

adanya tes tentang leadership ability. 

4. Knowledge, adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang 

tertentu. Pengetahuan merupakan kompetensi yang kompleks. Skor atas 

tes pengetahuan sering gagal memprediksi kinerja SDM karena skor 

tersebut tidak berhasil mengukur pengetahuan dan keahlian seperti apa 

seharusnya dilakukan dalam pekerjaan. Tes pengetahuan mengukur 

kemampuan peserta tes untuk memilih jawaban yang paling benar, tetapi 

tidak bisa melihat apakan seseorang dapat melakukan pekrjaan 

berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. 

5. Skills, adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu, baik 

seceara fisik maupun mental. Misalnya seseorang programmer komputer 

membuat suatu program yang berkaitan dengan SIM SDM. 

 

Apabila kompetensi diartikan sama dengan kemampuan, maka dapat diartikan 

pengetahuan memahami pekerjaan, pengetahuan dalam melaksanaakn kiat-

kiat jitu dalam melaksanakan pekerjaan yang tepat dan baik, serta memahami 

betapa pentinganya disiplin dalam organisasi agar semua aturan dapat 

berjalan dengan baik. Kemudian Istilah kemampuan diartikan oleh Jhonson 

dalam jurnal karya Asrori bahwa "kemampuan adalah perilaku yang rasional 

untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai kondisi yang diharapkan" 

(Asrori, 2014 : 103). Sementara itu, menurut Kartonobahwa “kemampuan 

adalah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan keterampilan teknik maupun 

sosial yang dianggap melebihi dari anggota biasa” (Asrori, 2014 : hlm. 103). 
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Lebih lanjut, Syarif menyebutkan beberapa jenis kemampuan yang antara 

lain: kecerdasan, menganalisis, bijaksana mengambil keputusan, 

kepemimpinan/ kemasyarakatan dan pengetahuan tentang pekerjaan (Asrori, 

2014, hlm. 103). 

 

Finch dan Crunkilton mengartikan kompetensi sebagai penguasaan terhadap 

suatu tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk 

menunjang keberhasilan (Sutrisno, 2009 : 204). Hal tersebut menujukan 

bahwa kompetensi mencakup tugas, keterampilan, sikap dan apresiasi yang 

harus dimiliki oleh SDM (sumber daya manusia) pemerintah untuk dapat 

melaksanakan tugas-tugas pekerjaan sesuai dengan yang dibebankan.  

 

Menurut pendapat Freddy Rangkuti (2005 : 94) Kapasitas adalah tingkat 

kemampuan berproduksi secara optimum dari sebuah fasilitas biasanya 

dinyatakan sebagai jumlah output pada satu periode waktu tertentu. Manajer 

Operasional memperhatikan kapasitas karena ; pertama, mereka ingin 

mencukupi kapasitas untuk memenuhi permintaan konsumen. Kedua, 

kapasitas mempengaruhi efisiensi biaya operasi. Ketiga, kapasitas sangat 

bermanfaat mengetahui perencanaan output, biaya pemeliharaan kapasitas, 

dan sangat menentukan dalam analisis kebutuhan investasi. 

 

Kapasitas dalam penelitian ini ialah ukuran kemampuan yang di kuasai oleh 

seseorang dalam pengetahuan memahami pekerjaan, pengetahuan dalam 

melaksanaakn kiat-kiat jitu dalam melaksanakan pekerjaan yang tepat dan 

baik,dalam menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien.  
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1. Kapasitas Kebijakan Publik 

Membangun gagasan analitis dari kapasitas kebijakan dengan 

membedakan antara berbagai konsep yang mengungkapkan dasar politik, 

kebijakan, dan administrasi dari kebijakan publik (Erkki & Rainer dalam 

Painter & Pierre, 2005, hlm. 2-7; juga Karo & Kattel, 2010a). Konsep 

yang paling luas dapat didefinisikan sebagai kapasitas negara, yaitu, 

mencapai hasil yang sesuai seperti pembangunan ekonomi yang 

berkelanjutan dan kesejahteraan (berdasarkan pada nilai-nilai seperti 

legitimasi, akuntabilitas, kepatuhan, persetujuan). Intinya, literatur tentang 

pembangunan mengacu pada hal ini ketika membahas kapasitas 

Pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang secara teoritis sehat atau 

tipe ideal. Ini juga dapat dipandang sebagai legitimasi dan tingkat 

keterlibatan Pemerintah dalam bidang kebijakan, atau legitimasi (eksternal 

dan yang dibuat sendiri) untuk campur tangan dalam kegiatan sektor 

swasta melalui berbagai cara yang tersedia untuk otoritas publik. Konsep 

ini dapat dibongkar dengan membedakan dua konsep tambahan yang 

merupakan prasyarat untuk kapasitas negara. Kapasitas kebijakan 

mengacu pada kemampuan untuk membuat pilihan kebijakan yang cerdas 

(berdasarkan nilai-nilai seperti koherensi, kredibilitas, ketegasan, 

keteguhan hati). Dalam konteks pembangunan, kapasitas kebijakan 

mengacu pada kemampuan sistem politik untuk memutuskan atau 

berkompromi pada pendekatan terbaik untuk pengembangan teknologi dan 

ekonomi, atau untuk membedakan antara apa yang 'diinginkan' dan apa 

yang 'layak' melalui proses kebijakan. Debat dan koordinasi kepentingan 
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(baik di dalam birokrasi dan institusi politik dan antara aktor publik dan 

swasta). Substansi kapasitas kebijakan tergantung pada konsep ketiga, 

kapasitas administrasi, yang mengacu pada manajemen sumber daya yang 

efektif (berdasarkan nilai-nilai seperti ekonomi, efisiensi, tanggung jawab, 

kejujuran, kesetaraan) dan kemampuan sistem politik untuk menggunakan 

sumber dayanya untuk mengimplementasikan pilihan kebijakan yang telah 

dibuat. Lebih lanjut, kapasitas administratif dan kebijakan saling 

tergantung karena memori institusional sistem politik tersedia di kedua 

tingkat. Berikut ini kita akan berbicara tentang kebijakan dan kapasitas 

administrasi di bawah judul bersama dari kapasitas kebijakan. Hal ini 

menarik karena bagaimana kapasitas ini berkembang; namun, hal ini dapat 

diasumsikan bahwa ketiga tingkat kapasitas ini sering saling terkait dan 

bahkan sulit untuk dipisahkan satu sama lain (Erkki & Rainer, 2014: 2-4).  

 

Kapasitas kebijakan organisasi sektor publik juga dipengaruhi oleh sifat 

kepegawaian di dalamnya organisasi. Sama seperti birokrasi publik 

memiliki sejumlah sumber daya untuk pembuatan kebijakan, mereka juga 

menghadapi sejumlah signifikan tantangan ketika mereka mencoba 

menggunakan kekuatan itu untuk mengejar tujuan kebijakan mereka 

sendiri. Selanjutnya, mereka menghadapi sejumlah tantangan karena 

mereka berusaha untuk memberikan perencanaan dan pengiriman 

kebijakan yang lebih terintegrasi di seluruh sektor publik. Dan untuk 

sedikit banyak sumber daya dan komitmen yang menguntungkan mereka 

sebagai organisasi individu membuat pencapaian lebih tata kelola yang 
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komprehensif dan pembuatan kebijakan lebih sulit (Peters, 2015 : 222-

225). 

 

Sedangkan kapasitas kebijakan menurut  Riant Nugroho adalah sebuah 

nilai (value) kebijakan untuk publik, yaitu kehidupan bersama masyarakat, 

atau siapapun yang menjadi obyek dari kebijakan. Uraian para ahli 

menjelaskan terkait pengertian kapasitas kebijakan maka dari itu dapat 

disimpulkan bahwa kapasitas kebijakan adalah kemampuan sebuah 

organisasi untuk menjalankan roda organisasinya secara efisien dan efektif 

sesuai dengan aturan yang ada. Untuk itu, kapasitas merupakan tindakan 

pemerintah yang memiliki nilai-nilai yang dapat mengatur publik demi 

kepentingan negara. Berdasarkan beberapa hal di atas maka penelitian ini 

dibatasi pada tiga nilai pokok bagi suatu kebijakan publik :  

a. Kebijakan publik bersifat cerdas, dalam arti memecahkan masalah 

pada inti permasalahan 

b. Kebijakan tersebut bersifat bijaksana dalam arti tidak menghasilkan 

masalah baru yang lebih besar dari masalah yang dipecahkan 

c. Kebijakan tersebut memberikan harapan kepada seluruh warga, bahwa 

mereka dapat memasuki hari esok lebih baik dari hari ini (Nugroho , 

2014 :560-561).  

 

Kebijakan publik yang ideal adalah kebijakan publik yang membangun 

keunggulan bersaing dari setiap pribadi rakyat Indonesia baik laki-laki 

maupun perempuan tanpa membedakan setiap orang, setiap organisasi 

baik masyarakat maupun pemerintah ataupun yang mencari laba maupun 
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nirlaba. Tugas negara berubah, dari sekedar tugas yang bersifat rutin, 

reguler dan tata usaha, melainkan membangun keunggulan kompetitif 

nasional. Kebijakan publik bukan saja mengatur kehidupan bersama 

warganya, namun untuk membangun kemampuan organisasi dalam 

lingkup nasional untuk menjadi organisasi-organisasi yang mampu 

bersaing dengan kapasitas global.  

Tabel 4. Perbandingan Kebijakan Publik Ideal dengan Kebijakan Publik 

Menyimpang 

No Kebijakan Publik Ideal  Kebijakan Publik Menyimpang  

1 Menjamin persaingan yang sehat  Pemberian proteksi dan monopoli tanpa batas 

jelas 

2 Kepastian hukum Bias hukum  

3 Pajak yang proposional  Pajak daerah yang mengisap kemampuan 

rakyat  

4 Memberdayakan badan-badan usaha  Menjual badan usaha secara obral  

5 Pendidikan yang mengacu pada 

tantangan global  

Penyeragaman pendidikan  

6 Membangun kecakapan demokrasi  Membuka keran demokrasi tanpa batas yang 

jelas  

7 Subsidi yang proposional/ sesuai dengan 

target subsidi yang dikehendaki  

Subsidi tanpa batas yang jelas/ penghapusan 

subsidi secara total/ ekstrem  

8 Kesempatan yang sama bagi investor 

domestic  & global untuk mengusai aset 

ekonomi produktif nasional  

Memprioritaskan investor global untuk 

menguasai aset ekonomi produktif nasional  

9 Kebijakan yang menjamin penerapan 

Good Governance di setiap organisasi  

Kebijakan yang memberi hak diskresi kepada 

kelompok dalam penerapan Good Governance  

Sumber : (Nugroho, 2018: 289 ). 

 

Keputusan yang baik terlebih dahulu diidentifikasi permasalahannya, 

dilanjutkan dengan memilih kriteria untuk mengevaluasi permasalahan 

untuk menuju pilihan-pilihan alternatif kebijakan. Kebijakan yang 

berorientasi tujuan dapat diibaratkan sebagai kebijakan yang dibuat oleh 

enterprenuers,  sementara kebijakan yang problem approach adalah 

kebijakan yang dibuat oleh managers. 
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Kebijakan publik yang unggul adalah tatanan yang mengatur kehidupan 

bersama di dalam negara maupun antar negara  untuk memastikan bahwa 

kehidupan bersama membawa kebaikan bersama. Negara yang unggul 

adalah negara yang mampu mengembangkan kebijakan publik yang 

unggul, dimana tiga kriteria dasar kebijakan publik yang unggul adalah 

kebijakan publik yang  

a. cerdas, seorang pemimpin yang dapat menggerakan alchemy of policy 

biasanya memiliki gagasan cerdas berkenaan kebijakannya. Pemimpin 

bisa saja merekrut pembantu yang cerdas kemudian mendapatkan 

gagasan yang cerdas akan tetapi hal itu sia-sia karena tidak akan 

mencapai  alchemy of policy tidak sepenuhnya buy in the idea itu 

bukan ide murninya, sebaik-baiknya ia berusaha mengerti dan 

menguasai tidak akan mendapatkan roh dari ide tersebut. 

 

Kebijakan publik sebagai kecerdikan (craftiness) gagasan mengenai policy 

menempati peran yang sentral, mengandung dua makna yang sederhana 

dan perencanaan yang cerdik (scheming). Policy berarti menciptakan atau 

merekayasa sebuah cerita yang masuk akal dalam rangka mengamankan 

tujuan-tujuan perekayasa. Salah satu makna policy adalah cara bertindak 

(Anderson, 2003 : 16).  

 

Pemimpin perlu mengusai tiga sumberdaya kebijakan publik yang 

terpenting. Pertama, menguasai pengetahuan yang cukup tentang 

kebijakan publik. Pengetahuan kebijakan publik adalah sebuah 

pengetahuan tentang praktek, sehingga sudah sepatutnya untuk dapat 
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dikuasai dengan cepat dan mudah oleh setiap pemimpinnya. Pada 

dasarnya, setiap pemimpin yang efektif dan berhasil dapat melaksanakan 

pengetauan tersebut.  

 

Kedua pemimpin perlu menguasai ketrampilan yang cukup untuk 

menggerakan aktor-aktor kebijakan publik. Aktor-aktor kebijakan publik 

adalah mereka yang membangun isu kebijakan, yang merumuskan 

kebijakan, yang melaksanakan kebijakan, termasuk membiayai dan 

mengendalikan kebijakan untuk memastikan kebijakan tersebut berhasil. 

Kata kuncinya adalah akses plus jaringan. Pemimpin yang mempunyai 

akses dan jaringan akan menjadi central gravity of policy. 

 

Ketiga keberanian yang cukup untuk memanajemani proses kebijakan 

publik. Pemimpin yang berhasil membangun alchemy of policy adalah 

pemimpin yang tahu tugasnya melaksanakan kebijakan, memilih untuk 

hands on leader.  

 

Kapasitas kebijakan yang cerdas menentukan standar isi kebijakan. 

Standar kebijakan memiliki tahapan diantaranya   

1. Terdapat isu kebijakan. Isu kebijakan bersifat strategis, yakni bersifat 

mendasar, menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan 

bersama, berjangka panjang yang tidak bisa diselesaikan oleh orang-

orang dan memang harus diselesaikan. Isu ini diangkat sebagai agenda 

politik untuk diselesaikan. Isu kebijakan terdiri dari dua jenis, yaitu 

problem dan goal. Artinya kebijakan dapat berorientasi kepada 

permasalahan yang muncul pada kehidupan publik, dan dapat pula 
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berorientasi kepada permasalahan yang muncul pada kehidupan 

publik, dan dapat pula berorientasi kepada goal atau tujuan yang 

hendak dicapai pada kehidupan publik. Pada saat itu sebagian besar 

kebijakan publik mengacu kepada permasalahan daripada antisipasi 

kedepan. Dalam bentuk goal oriented policy  sehingga dalam banyak 

hal kita melihat kebijakan publik yang terus bermunculan dan akhirnya 

semakin tak tertangani. 

2. Isu kebijakan ini kemudian menggerakan pemerintah untuk 

merumuskan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah 

tersebut. Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh 

negara dan warganya termasuk pimpinan negara. 

3. Setelah dirumuskan kemudian kebijakan publik ini dilaksanakan baik 

oleh pemerintah, masyarakat atau pemerintah bersama-sama dengan 

masyarakat. 

4. Namun di dalam proses perumusan, pelaksanaan, pasca pelaksanaan 

diperlukan tindakan pengendalian yang mencakup monitoring, evaluasi 

dan penganggaran sebagai sebuah siklus baru sebagai penilaian apakah 

kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar dan 

diimplementasikan dengan baik dan benar pula.  

5. Implementasi kebijakan bermuara kepada output yang dapat berupa 

kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung yang dapat dirasakan 

oleh pemanfaat. 
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6. Di dalam jangka panjang kebijakan tersebut menghasilkan outcome 

dalam bentuk impact dari kebijakan yang diharapkan semakin 

meningkatkan tujuan yang hendak dicapai. 

Gambar 7. Pemahaman Dasar Proses Kebijakan 

 

 

Perumusan Kebijakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (Nugroho, 2018 : 229) 

 

a. bijaksana, melakukan hal yang berdasarkan landasan yang jelas. 

Perubahan setiap negara mengakibatkan penurunan dalam tatanan 

global, regional hinggal lokal. Mengakibatkan dalam setiap 

pengambilan keputusan dapat menimbulkan konflik berbagai 

pihak. Jika pelaku bisnis telah menerapkan maka negara 

memasukan unsur resiko dalam kebijakan publik yang dibuat 

dengan tujuan menilai resiko yang akan terjadi jika kebijakan 

tersebut ditetapkan kemudian dilaksanakan. Namun pemahaman 

tentang manajemen resiko belum menjadi agenda penting dalam 

pembuatan kebijakan di Indonesia, akbiatnya banyak kebijakan 

yang kemudian menuai kegagalan bahkan kemarahan publik.  

 

Manajemen resiko dalam kebijakan publik berkenaan dengan tiga, 

pertama menemu - mengenali resiko dari kebijakan publik. Kedua 

Perumusan Kebijakan 

 

Implementasi Kebijakan 

 

Pengendalian Kebijakan 

 

Isu Kebijakan 
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menilai seberapa besar resiko tersebut dapat ditoleransi sehingga 

kebijakan tidak gagal. Ketiga mengembangkan manajemen untuk 

mengantisipasi dan mengatasi resiko tersebut yang akan muncul 

baik pada saat perumusan, implementasi, maupun pasca 

implementasi. Strategi manajemen ini termasuk strategi untuk 

melakukan distribusi sumberdaya kebijakan.  

 

b. memberi harapan, merupakan dampak dari isi kebijakan. Evaluasi 

menempatkan dampak dari isi kebijakan. Evaluasi kebijakan 

mengandung dua aspek yang salin terkait diantaranya evaluasi 

kebijakan dan kandungan programnya dan evaluasi kebijakan 

terhadap orang-orang yang bekerja di dalam organisasi yang 

bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan dan 

program. Riset evaluasi kebijakan bisa diukur berdasarkan tujuan 

yang di tetapkan dan dampak aktual dari kebijakan. Analisis 

evaluasi mempunyai pendekatan atau teknik diantaranya  

1) Analisis evaluasi mengukur hubungan antara biaya dan manfaat 

utilitas  

2) Teknik mengukur kinerja 

3) Teknik menggunakan eksperimen untu mengevaluasi kebijakan 

dan program (Parson, 2017 : 547-548)  

 

Palumbo dalam James E. Anderson (1987) mengatakan kita bisa 

memahami secara lebih baik peran teknik-teknik dengan 

mengaitkan siklus kebijakan dengan siklus informasi. Dalam fase 
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definisi problem/ penentuan agenda riset evaluasi berperan dalam 

mendefinisikan ukuran dan distribusi problem, perkiraan 

kebutuhan dan pendefinisian kelompok serta area sasaran.  

 

Fase desain kebijakan menggunakan teknik analisis keputusan dalam 

mengidentifikasi cara-cara alternatif untuk mencapai tujuan program 

dengan mendapatkan alternatif hemat biaya. Penggunaan teknik ini untuk 

mengukur hubungan biaya dan manfaat dengan efisiensi dan efektivitas 

kebijakan dan program jelas bisa diaplikasikan untuk tahap evaluasi dalam 

proses kebijakan. Selanjutnya legitimasi kebijakan melibatkan evaluasi 

kebijakan terhadap penerimaan suatu kebijakan atau program oleh publik 

dan stakeholder (Anderson, 2003 : 245 - 246).  

 

Tujuan pokok dari evaluasi bukanlah untuk menyalahkan akan tetapi 

melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapain dan harapan dari 

suatu kebijakan, tugas selanjutnya adalah mengurangi atau menutup 

kesenjangan tersebut. Jadi evaluasi kebijakan publik harus dipahami 

sebagai sesuatu yang bersifat positif, bertujuan untuk mencari kekurangan 

dan menutup kekurangan.  

 

Fenomena kegagalan pemerintah lokal dalam konteks pembangunan adalah 

suatu kondisi dimana pemerintah tidak memiliki kapasitas governability, yang 

ditandai dengan rendahnya kapasitas pemerintah dalam penyediaan public 

goods. Penelitian yang dilakukan Akadun dalam Tresiana (2011:190) 

mendapati beberapa bukti kegagalan disebabkan model partisipasi masyarakat 

yang menekankan model politis dan administratif, belum mempersiapkan 
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kerangka dan mekanisme bagaimana partisipasi berlangsung, dan belum 

mengembangkan model alternatif pemberdayaan masyarakat. Mulyawan 

dalam Tresiana (2012:162) mempertegas pendapat diatas dengan 

menggambarkan belum optimalnya penyelenggaraan civic governance, yang 

esensinya merupakan model pembangunan partisipatif, yang memerlukan 

pengelolaan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Fisabililahi, 

Vidayani dan Hudalah (2014:218) melalui penelitian melengkapi argumen di 

atas, dengan mengedepankan pentingnya modal sosial pada setiap aktor yang 

terlibat dalam partisipasi di desa. Gagasan deepening democracy, adalah 

sebuah model pendalaman demokrasi melalui keterlibatan dan peran aktif 

semua warga dalam kebijakan/program, mulai dari perumusan, implementasi 

sampai evaluasi. Kekuatan model ini adalah pada proses demokrasinya, 

bukan pada hasil/output demokrasi.  

 

Hal inilah yang memunculkan ketidakpuasan dan fenomena kegagalan 

pemerintah dalam penyediaan barang public. Model ini tentunya masih tetap 

diperlukan bagi tumbuh kembangnya demokratisasi, namun sebagaimana 

dikemukakan Akadun (2011:191) sehingga dapat dihasilkan sebuah model 

keberdayaan masyarakat yang dapat berimplikasi kepada peningkatan 

kesejahteraan masyarakat ( Tresiana, 2016 : 1 – 2)  

 

C. Tinjauan Tentang Alat Pelarangan Penangkapan Ikan Cantrang  

Lingkungan laut memainkan peran penting untuk perdagangan internasional 

dan kegiatan rekreasi, menghasilkan kekayaan dan memfasilitasi 

pembangunan. Lebih eksplisit lagi, sumber daya laut termasuk untuk 
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contohnya perikanan, akuakultur, makanan laut, rumput laut, dan penelitian 

bioteknologi, minyak, gas dan kemungkinan energi terbarukan, mendukung 

berbagai sektor ekonomi dan masyarakat. Menurut to Pugh and Skinner 

(2002), sektor terkait kelautan seperti pengiriman, perikanan, pembangunan 

pelabuhan, minyak dan gas, manufaktur, rekreasi dan rekreasi serta sektor 

penelitian menghasilkan nilai tambah yang besar bagi perekonomian Inggris. 

Untuk 1999-2000, kontribusi kegiatan terkait kelautan adalah diperkirakan 

mencapai $39. Selain itu, tidak termasuk pariwisata, kegiatan terkait laut 

mewakili 3,4% dari PDB. Menurut Komisi Eropa1, ekonomi "biru" mewakili 

sekitar 5,4 juta pekerjaan dan menghasilkan nilai tambah bruto hampir 500 

miliar per tahun. Namun demikian, ekosistem laut mengalami tekanan yang 

meningkat dan penggunaan yang bersaing, hasil dari eksploitasi berlebihan 

dan polusi. Ilmuwan (Kamanlioglu dalam Koundouri, P., & Giannouli, A., 

2011; Visbeck et al., 2014), mencatat bahwa sementara ini perkembangan 

manusia dan pertumbuhan ekonomi telah dilanjutkan dengan tingkat stabil 

atau cepat, akses gratis ke, dan ketersediaan, layanan laut dan laut telah 

diberikan tekanan besar pada sumber daya laut, mulai dari penangkapan ikan 

yang berlebihan dan peningkatan ekstraksi sumber daya ke berbagai sumber 

polusi dan perubahan zona pesisir yang sering menyebabkan degradasi 

ekosistem dan habitat laut. Menyadari bahwa aktivitas manusia merupakan 

ancaman bagi laut ekosistem, inisiatif global terus diimplementasikan untuk 

perlindungan dan penggunaan berkelanjutan (Koundouri, P., & Giannouli, A. 

: 2015, 1-2). 
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Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980, tentang Penghapusan Jaring 

Trawl (Pukat Harimau) di Perairan Jawa, Sumatera, dan Bali, dibentuk dalam 

rangka menjaga kesehatan habitat serta produktivitas penangkapan nelayan 

tradisional. Alat penangkapan ikan jenis trawl yang berkembang di 

masyarakat, banyak ditemukan dalam bentuk serta nama yang beragam (sifat 

penangkapannya tidak ramah lingkungan). Hal ini dikarenakan bersifat 

mengeruk dasar perairan dan menggunakan mata jaring yang kecil, sehingga 

sumber daya ikan yang masih anakan ikut tertangkap. Praktek penggunaan 

trawl di beberapa negara di dunia mengalami akibat buruk. Kondisi tersebut 

mengakibatkan FAO (Food and Agriculture) mengeluarkan aturan main, 

yang mengatur agar sumber daya ikan tetap terjaga melalui Code of Conduct 

for Responsible Fisheries (CCRF) (FAO, 1995). Keputusan Menteri Kelautan 

dan Perikanan No. 45 Tahun 2011, tentang Estimasi Potensi Sumberdaya 

Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, 

menyatakan bahwa status eksploitasi sumber daya ikan demersal sudah 

mencapai status eksploitasi lebih (fully exploited) salah satunya disebabkan 

oleh Pukat Hela seperti cantrang dan potensi sumber daya udang dalam status 

tangkap lebih (overfshing). 

 

Menurut bernhard Lombong, Undang-undang Perikanan ( UU No 45 Tahun 

2009 Tentang Perikanan) berfokus pada manusia dan sumberdaya ikan 

sementara  Undang-undang kelautan ( UU No 32 Tahun 2014 Tentang 

Kelautan) mengatur mengenai wilayah atau habitat (2014: 341). Kementerian 

Kelautan dan Perikanan dalam visi menjaga kelestarian dan keberlanjutan 
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sumber daya alam berdasarkan konsep ekonomi biru membentuk 

perlindungan bagi kebijakan wilayah laut dan perikanan di Indonesia. 

 

Code of Conduct for Responsible Fisheries merupakan asas dan standar 

internasional mengenai pola perilaku bagi praktek yang bertanggung jawab. 

Demi mewujudkan perikanan tangkap yang berkelanjutan (sustainable 

capture fisheries) sesuai dengan ketentuan pelaksanaan perikanan yang 

bertanggung jawab (FAO Code of conduct for Responsible Fisheries/CCRF) 

maka eksploitasi sumberdaya hayati laut harus dapat dilakukan secara 

bertanggung jawab (Responsible fisheries). Di Indonesia sendiri sembilan 

kriteria yang dibuat oleh Departemen Kelautan dan Perikanan tahun 2006 

adalah sebagai berikut:  

1. Memiliki selektivitas tinggi; 

2. Tidak merusak habitat, tempat tinggal dan berkembang biak ikan dan 

organisme lain; 

3. Menghasilkan ikan berkualitas tinggi; 

4. Tidak membahayakan nelayan; 

5. Produk aman bagi konsumen; 

6. By-catch rendah; 

7. Dampak terhadap biodiversitas rendah; 

8. Tidak menangkap atau membahayakan ikan yang dilindungi; dan 

9. Dapat diterima secara sosial. 

 

Setiap negara yang terlibat dalam pengusahaan perikanan didorong untuk 

memberlakuka n tatalaksana dan menerapkan kesepakatan Code of Conduct 
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for Responsible Fisheries (CCRF). Indonesia sendiri telah membuat beberapa 

kebijakan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan produk 

hukumnya antara lain: 

1. Larangan penggunaan alat tangkap pukat hela (trawl) dan pukat tarik 

(seine net).  

2. Keputusan Menteri Kelautan Perikanan No. 06 tahun 2010 tentang alat 

penangkap ikan di WPPNRI. 

3. Penetapan potensi sumberdaya ikan dan jumlah tangkapan yang 

diperbolehkan (JTB). 

4. Peraturan Menteri Kelautan Perikanan No. 08 tahun 2008 tentang 

penggunaan jaring insang (Gill net). 

5. Peraturan Menteri Kelautan Perikanan No. 71 tahun 2016 tentang jalur 

penangkapan  ikan dan penempatan alat tangkap. 

 

D. Kerangka Pikir  

Pemanfaatan atau penangkapan ikan selain memberikan manfaat memberikan 

kerugian, berupa habisnya sumber daya ikan dan pencemaran atau kerusakan 

laut. Hal ini apabila pemanfaatannya dilakukan secara tidak lestari sumber 

daya ikan akan mengalami penurunan yang membuat nelayan kecil dan 

nelayan tradisional sebagai pihak yang paling merasakan dampak akibat 

pencemaran dan kerusakan lingkungan laut. Di Indonesia pengelolaan, 

perlindungan sumber daya alam dan lingkungan laut diatur dan diakui pula 

secara konstitusional.  
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Kebijakan Pelarangan Alat Penangkapan Ikan (API) berdasarkan Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 dan Perubahan 

PERMEN Nomor 71 Tahun 2016 Belum Didukung dengan Perencanaan yang 

Memadai. demikian tertulis di IHPS BPK tersebut. Pertimbangan penerbitan 

dua peraturan itu adalah bahwa penggunaan alat penangkapan ikan Pukat 

Hela dan Pukat Tarik di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI 

(WPPNRI) telah mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan 

mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan. KKP tidak pernah 

melakukan kajian atas dampak penggunaan API yang merusak lingkungan 

dalam rentang waktu setelah PERMEN-KP No. 42 Tahun 2014 dan sebelum 

Permen KP No. 2 Tahun 2015 diterbitkan. 

 

Dinas Kelautan dan Provinsi Lampung dari data yang dimiliki, ada 38 Kapal 

Cantrang yang telah diukur ulang. Setelah menuai banyak protes dan proses 

yang cukup panjang saat ini cantrang masih menjadi alat penangkap ikan 

yang idamkan oleh para nelayan karena hasilnya yang menggiurkan dan tidak 

membutuhkan waktu yang lama. Untuk pulau sumatera lampung yang 

tersoroti di mata nasional karena memiliki jumlah nelayan cantrang yang 

banyak dibanding daerah lain.  
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Gambar 8. Kerangka Pikir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       (Sumber : di olah oleh peneliti tahun 2018 ) 

 

 

Jumlah nelayan cantrang di 

tingkat nasional meningkat dan 

provinsi lampung  menjadi 

salah satu provinsi yang 

menggunakan alat tangkap 

cantrang  

KKP mengeluarkan PERMEN-

KP No. 2 Tahun 2015  

Kebijakan tersebut 

tidak berjalan  

Demo yang dilakukan 

oleh seluruh nelayan 

cantrang pada awal tahun 

2018  

Masa peralihan oleh 

pemerintah untuk 

menggunakan alat 

tangkap yang diizinkan  

Fakta yang diperoleh dari hasil 

turun lapang, menunjukaan 

bahwa jumlah nelayan cantrang 

masih beredar dibeberapa Kab/ 

Kota  di Provinsi Lampung 

Kapasitas Kebijakan Pelarangan 

Alat Penangkap Ikan 

menggunakan 3 Parameter 

kualitas  kebijakan 

1. Cerdas 

2. Bijaksana 

3. Memberikan Harapan 

(Nugroho, 2014) 

Selain itu menggunakan model 

Ricard Matland untuk mejelaskan 

pelaksanaan kebijakan. Serta 

menentukan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kapasitas 

kebijakan.  

KKP merevisi peraturan 

sebelumnya dan secara resmi 

melarang cantrang dengan 

dikeluarkan PERMEN-KP No. 

71 Tahun 2016  



 
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Tipe  dan Pendekatan penelitian  

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tipe penelitian ini menurut Budgon 

dan Taylor dalam Moleong, berupaya menggambarkan kejadian atau 

fenomena sesuai dengan apa yang terjadi  dilapangan, dimana data yang 

dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati. 

 

Dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif adalah menggambarkan suatu 

fenomena sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan dimana data  yang 

dihasilkan dengan kata-kata dari orang yang diamati. Peneliti menggunakan 

tipe penelitian kualitatif ini karena sesuai dengan kebutuhan peneliti dalam 

memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam tentang Analisis 

Kebijakan Pelarangan Alat Penangkap Ikan di Provinsi Lampung. 

 

B. Fokus Penelitian  

Batasan masalah dalam penelitian kualitas disebut juga dengan fokus, yang 

berisi pokok masalah yang bersifat umum. Dalam penelitian kualitatif, 

penentu fokus lebih didasarkan pada tingkat keberharuan infromasi yang akan 

diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Dengan demikian dalam penelitian 
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kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus yang harus diperlihatkan, karena 

untuk memberikan batasan penelitian seharusnya peneliti mendapatkan data 

yang sesuai dengan kebutuhan penelitian tersebut. Fokus dalam penelitian 

tersebut berkaitan dengan hasil dari parameter kapasitas kebijakan pelarangan 

alat penangkap ikan. Dengan melihat tataran dari kapasitas kebijakan sebagai 

berikut tiga nilai pokok bagi suatu kebijakan publik : 

1. Kebijakan publik bersifat cerdas, dalam arti memecahkan masalah pada 

inti permasalahan. Kecerdasan membuat pengambilan keputusan 

kebijakan publik fokus kepada isu kebijakan yang hendak dikelola dalam 

kebijakan publik daripada popularitasnya sebagai pengambil keputusan 

kebijakan.  

2. Kebijakan tersebut bersifat bijaksana dalam arti tidak menghasilkan 

masalah baru yang lebih besar dari masalah yang dipecahkan. 

Kebijaksanaan membuat pengambil keputusan kebijakan publik tidak 

menghindarkan diri dari kesalahan  yang tidak perlu.  

3. Kebijakan tersebut memberikan harapan kepada seluruh warga, bahwa 

mereka dapat memasuki hari esok lebih baik dari hari ini, dengan 

memberikan harapan maka kebijakan publik menjadi a seamless pipe a 

transfer of prosperty dalam suatu kehidupan bersama  (Nugroho, 2014 : 

745). 

 

Selain itu peneliti juga menggunakan model matriks ambiguitas - konflik 

yang menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan secara administratif adalah 

kebijakan yang dilakukan dalam keseharian operasi birokrasi pemerintahan. 
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Serta peneliti juga ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

kapasitas kebijakan pelarangan alat penangkap ikan di Provinsi Lampung.  

 

C. Lokasi Penelitian  

Lokasi Penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian. Lokasi 

penelitian dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Adapun lokasi penelitian yang 

menjadi tempat penelitian yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Lampung, PPP Lempasing di Kota Bandar Lampung dan PPP Labuhan 

Maringgai di Kabupaten Lampung Timur. Lokasi tersebut dipilih karena 

berkaitan dengan  kebijakan pelarangan alat penangkap ikan, karena 

peraturan ini merupakan turunan dari pusat yang ditujukan untuk semua 

daerah salah satunya adalah provinsi Lampung.  

 

D. Informan Penelitian  

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan 

merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan 

diteliti. Informan yang peneliti terdiri dari Pegawai Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Lampung, Ketua HSNI Lampung Timur/ Pelaku Usaha 

Perikanan, Nelayan cantrang dan Nelayan Jaring yang berada di sekitar PPP 

Lempasing dan PPP Labuhan Maringgai. Dengan instrumen yang digunakan 

untuk melakukan wawancara ini meliputi taperecorder dan catatan-catatan 

kecil dari peneliti.  
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E. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti membagi data dalam penelitian ini ke 

dalam dua jenis yaitu : 

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti 

dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah 

lagi. Sumber data ini langsung memberikan data kepada pengumpul data 

(Moleong, 2017, hlm. 157-158). Data primer yang didapatkan oleh 

peneliti bersumber dari lapangan penelitian baik dari metode wawancara 

dan hasil observasi kepada informan. Data-data tersebut merupakan bahan 

analisis utama yang digunakan dalam penelitian ini yang berupa hasil 

wawancara dan pengamatan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Lampung, Ketua HSNI Kab. Lampung Timur/ Pelaku Usaha Perikanan 

dan Nelayan disekitar PPP Lempasing serta PPP Labuhan Maringgai. 

Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara ini meliputi tape 

recorder dan catatan kecil dari peneliti. Adapun yang menjadi informan 

dalam penelitian ini adalah :  

Tabel 5. Informan Penelitian 

No Nama Jabatan 
Tanggal 

Wawancara 

1 Nazdan, S.Pi., M.P. Kepala Bidang PSDKP 

Provinsi Lampung   

18 Maret 2019  

2 Hardian Sy. Prayitno, 

S.Pi., M.M  

 

Kasi Pengendalian 

Penangkapan Ikan 

Bidang Perikanan 

Tangkap Dinas 

Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Lampung 

13 Maret 2019  
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No Nama Jabatan 
Tanggal 

Wawancara 

3 Bayu Witara, Amd. Ketua HSNI Lampung 

Timur/ Pelaku Usaha 

Perikanan  

23 April 2019  

4 Muhammad Rony Juragan Cantrang di 

Dermaga Boom Teluk 

Betung  

11 April 2019  

5 Edy  

 

Pengurus Kapal 

Cantrang di PPP 

Lempasing 

28 Desember 

2019 

6 Suwandi  Nelayan Cantrang di 

PPP Lempasing  

28 Desember 

2019 

7 Dadang  Nelayan Jaring di PPP 

Lempasing  

28 Desember 

2019 

 Sumber: Data diolah oleh peneliti pada tahun 2018 

  

2. Data sekunder adalah data yang di dapat dari catatan, buku, majalah, 

laporan pemerintah, artikel, dan buku-buku sebagai teori. Data yang 

diperoleh dari sekunder tidak perlu diolah lagi. Sumber data ini tidak 

langsung memberikan data pada pengumpul data (Moleong, 2017, hlm. 

159-160). Data-data yang dapat dijadikan informasi yakni berupa surat-

surat, intruksi presiden, peraturan daerah, koran, artikel, dan data-data 

lainnya yang berkaitan dengan kebijakan pelarangan alat penangkap ikan. 

Tabel 6. Dokumen-dokumen pendukung penelitian 

No Nama Dokumen 

1 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 dan Ayat 4 tentang 

perlindungan sumber daya  alam dan lingkungan  

Permen KP No 2 Tahun 2015 Tentang pelarangan penggunaan alat 

penangkap ikan pukat  hela dan pukat tarik Di Wilayah 

Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 

 

2 Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan 

 

3 Ketetapan MPR No XI Tahun 2011 Tentang pembaharuan agria dan 

sumber daya alam  

 

4 Permen KP No 2 Tahun 2015 Tentang pelarangan penggunaan alat 

penangkap ikan pukat  hela dan pukat tarik Di Wilayah 

Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 
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No Nama Dokumen 

5 Permen KP No 2 Tahun 2015 Tentang pelarangan penggunaan alat 

penangkap ikan pukat  hela dan pukat tarik Di Wilayah 

Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 

 

6 Surat Edaran Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No 

B.664/DJPT/PI.220/VI/2017 Tanggal 19 Juni Tentang Perpanjangan 

Masa Peralihan Alat Penangkap Ikan Pukat Tarik Dan Pukat Hela di 

WPPNRI 

7 Surat Keputusan Gubernur Lampung No G/ 148/ V. 19/ HK/ 2017 

Tanggal 3 April Pembentukan Kelompok Kerja Penanganan 

Penggantian Alat Penangkap Ikan di Provinsi Lampung 

8 Data-data dokumentasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Lampung 2018-2019 

(Sumber : Diolah Oleh Peneliti, Tahun 2019) 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Pada tahap ini ada tiga macam metode yang digunakan dalam mengumpulkan 

data, yaitu: 

1. Observasi  

Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan 

langsung di lapangan. Observasi yang digunakan adalah observasi pasif, 

yaitu peneliti tetap bisa mengamati penelitian tanpa harus mengikuti 

kegiatan yang dilakukan oleh objek diteliti. Peneliti melakukan observasi 

langsung ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dan 

Nelayan di sekitar PPP Lempasing Serta PPP Labuhan Maringgai. 

Observasi dilakukan selama 4 bulan dimulai  sejak bulan Desember 2018 

hingga bulan April 2019.  

2. Wawancara (interview) 

Menurut Esterberg dalam Sugiyono, wawancara merupakan pertemuan 

dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga 

dapat dikontruksikan dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan 
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sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan 

memberikan pertanyaan yang sesuai dalam panduan wawancara dengan 

bahasa yang mudah dimengerti oleh informan. 

3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian sejarah 

kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen 

yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. 

Dokumen yang dilakukan dalam penelitian ini berupa arsip-arsip yang 

dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Serta buku-

buku maupun literatur yang sesuai dengan bahasan yang dilakukan oleh 

peneliti. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh secara akurat dan objektif menjadi tujuan utama dalam 

penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data 

kualitatif dengan cara analisis konteks dan telaah pustaka dan analisis 

pernyataan dari hasil wawancara kepada informan. Peneliti mengacu pada 

beberapa tahapan teknik analisis data yaitu : 

1. Reduksi data merupakan data yang diperoleh dari lapangan jumlah cukup 

banyak untuk itu diperlukan dicatat secara teliti dan rinci. Reduksi data 

berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal 

yang penting. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 
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jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya (Sugiyono, 2016 : 247). 

2. Penyajian data berguna untuk memudahkan peneliti melihat gambaran 

secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Batasan yang 

diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informan yang 

tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan dilakukan dengan teks 

naratif, foto dan gambar sejenisnya. 

3. Penarikan Kesimpulan. Analisis data kualitatif selanjutnya yang 

dilakukan ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal 

yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan 

data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali 

ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel, (Miles dan Huberman dalam 

Sugiyono, 2016 : 252). Penarikan kesimpulan dilakukan sepanjang proses 

penelitian berlangsung yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan 

selama proses pengumpulan data peneliti menganalisis dan mencari pola, 

hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul dituangkan dalam 

kesimpulan. 
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H. Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep 

kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas). Derajat kepercayaan atau 

kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standar apa yang digunakan. 

Peneliti kualitatif menyebut standar tersebut dengan keabsahan data. 

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. 

 

Penentuan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi 

beberapa persayaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan kriteria. Berikut 

kriteria dalam menentukan keabsahan data yang akan dipakai dalam 

penelitian ini, yaitu : derajat kepercayaan (credibility). 

1. Triangulasi 

Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan 

membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain. Ada empat 

macam triangulasi yaitu: 1) triangulasi sumber berarti membandingkan 

dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 

melalui waktu dan alat yang berbeda, 2) triangulasi metode meliputi 

pengecekan beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data dengan 

metode yang sama, 3) triangulasi penyidik dilakukan dengan 

memanfaatkan peneliti atau pengamat lain, 4) triangulasi teori dilakukan 

secara induktif atau secara logika. Peneliti melakukan pengecekan data 

melalui beberapa sumber lain dengan melakukan wawancara ke beberapa 

informan yakni dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, 

Nelayan di PPP Lempasing dan Nelayan di PPP Labuhan Maringgai 
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Peneliti melakukan triangulasi dengan membandingkan data yang 

diperoleh melalui sumber wawancara, observasi, dan dokumentasi 

dilapangan.  

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu Triangulasi 

dengan cara melakukan pengecekan data melalui beberapa sumber lain 

dengan melakukan wawancara ke beberapa informan yakni dari Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Nelayan di PPP Lempasing 

dan Nelayan di PPP Labuhan Maringgai. Peneliti melakukan triangulasi 

sumber dengan membandingkan data yang diperoleh melalui sumber 

wawancara, observasi, dan dokumentasi dilapangan.  

 

2. Ketekunan/Keajegan Pengamatan 

Keajegan pengamatan berarti mencapai secara konsisten interpretasi 

dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan 

dan tentatif. Berbeda dengan hal ini ketekunan pengamat bermaksud 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan 

dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan 

diri pada hal-hal tersebut secara rinci (Moleong, 2017 : 329-330).   

 

3. Pemeriksaan Sejawat melalui Diskusi 

Teknik dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir 

yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. 

Tujuanya adalah untuk membuat peneliti tetap mempertahankan sikap 

terbuka dan kejujuran dan diskusi sejawat ini memberikan suatu 

kesempatan awal yang baik untuk mulai menjajaki dan menguji pemikiran 
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peneliti. Pemeriksaan teman sejawat dilakukan dengan jalan 

mengumpulkan rekan-rekan sebaya memiliki pengetahuan umum yang 

sama tentang apa yang sedang diteliti sehingga bersama mereka peneliti 

dapat me-riview persepsi, pandangan dan analisis yang sedang dilakukan 

(Moleong, 2017 : 332-334).  

 

Teknik keabahsahan selanjutnya yang digunakan ialah melalui ketekunan 

atau keajegan pengamatan. Keseluruhan data yang telah dikumpulkan oleh 

peneliti secara seksama di identifikasi sesuai dengan permasalahan terkait 

kapasitas kebijakan pelarangan alat penangkap ikan di provinsi Lampung 

setelah itu dilakukan pengecekan data melalui teman sejawat untuk 

memberikan pandangan kritis dan membantu langkah. Pengecekan dilakukan 

agar peneliti lebih terbuka terhadap penelitian yang dilaksanakan dan 

memberikan wawasan yang lebih mendalam sesuai arahan dari dosen 

pembimbing, masukan dari dosen pembahas serta pihak-pihak lainnya.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN  

 

 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil deskripsi dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai 

kapasitas kebijakan pelarangan alat penangkap ikan di Provinsi Lampung 

belum berjalan maksimal yang diukur berdasarkan 3 indikator , sebagai 

berikut :  

1. Kapasitas kebijakan berdasarkan teori Riant Nugroho, kebijakan yang 

unggul berarti memiliki kapasitas dijabarkan sebagai berikut : 

a. Kebijakan yang sifatnya cerdas, kebijakan yang cerdas yakni 

memecahkan masalah yang ada selain itu kebijakan yang cerdas 

menentukan standar isi kebijakan yang bermula dari isu kebijakan, 

pelaksanaan kebijakan, pengendalian kebijakan. Kebijakan ini sudah 

memiliki isu kebijakan, sudah dilaksanakan akan tetapi hasilnya yang 

masih belum maksimal terdapat kendala. Terkait dengan pengendalian 

dampak yang diharapkan masih belum sesuai dengan tujuan utama dari 

kebijakan ini. Isu kelautan dan perikanan ini menjadi isu penting bagi 

pemerintah karena bertujuan untuk keberlanjutan sumberdaya alam 

laut Indonesia, namun disisi lain masyarakat mengganggap bahwa 

masalah kelautan dan perikanan merupakan dalam bidang alat 
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penangkapan ikan merupakan urusan ekonomi yang berhubungan 

dengan keberlanjutan hidup masyarakat.   

b. Kebijakan yang bersifat bijaksana, arti bijaksana yakni memiliki 

landasan yang jelas dan tidak menghasilkan masalah baru mulai dari 

mengenali resiko, menilai resiko dan mengatasi serta mengantisipasi 

resiko yang dihadapi. Masalah yang dihadapi merupakan masalah 

keberlanjutan lingkungan yang berdampak bagi perekonomian 

masyarakat, maka resiko yang hadir mulai dari penolakan masyarakat 

sampai melanggar hukum masih sering terjadi. Manajemen DKP 

Provinsi masih belum maksimal dalam menjalannya perannya sebagai 

pemerintah daerah yang berwenang mengatasi masalah ini.Tidak 

adanya program pengganti permberdayaan masyarakat yang sesuai 

dengan kemampuan masyarakat karena pada dasarnya kebijakan ini 

memiliki pandangan yang berbeda antara pemerintah dan masyarakat.  

c. Kebijakan yang memberikan harapan, dampak dari isi kebijakan ini 

menjadi hal yang strategis karena melihat seberapa besar pencapain 

yang telah diperoleh dalam menjalankan kebijakan ini. Masyakarat 

yang merasakan dampak dari kebijakan ini dirasa kurang strategis 

karena tawaran yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, 

selain itu DKP Provinsi beserta stakeholder berupaya untuk 

menemukan alternatif untuk menanggulangi kebijakan ini.  

Peneliti juga menggunakan matrik matland dengan kesimpulan model 

implementasinya adalah directed kebijakan yang bersifat kritikal bagi 

kehidupan bersama atau berkaitan dengan eksistensi suatu negara dapat 
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dilaksanakan dengan paksaan. Kebijakan yang masuk dalam klasifikasi 

directed  pemerintah menjadi aktor utama. Kebijakan ini berkaitan dengan 

eksitensi negara atau yang disebut existensial driven policy, melibatkan 

peran masyarakat.  

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas kebijakan diantaranya : 

a. Kerjasama dalam team/ team work 

b. Pengkreasian nilai/ value creation 

c. Prinsip kesinambungan  

d. Konsistensi dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan 

pengendalian  

e. Menggunakan prinsip negara kuat masyarakat kuat  

 

B. Saran  

Berdasarkan simpulan diatas makan peneliti memberikan saran terkait kapasitas 

kebijakan pelarangan alat penangkap ikan di Provinsi Lampung :  

1. Perlu adanya instrumen kebijakan terkait dengan masalah pelarangan alat 

penangkap ikan demi tercapainya keberlanjutan sumberdaya laut. 

2.  Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keberlanjutan lingkungan dengan 

cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat pesisir terkhusus yang bermata 

pencaharian sebagai nelayan. 

3. Melakukan pendekatan secara preventif dengan gagas pendapat serta 

memperhatikan culture setiap daerah berupaya untuk mengurangi jumlah alat 

tangkap yang dilarang  
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4. Melakukan uji publik terlebih dahulu ataupun Focus Group Discussion 

bersama pengambil keputusan dengan beberapa unsur pemerintah daerah, 

masyarakat, maupun tokoh adat. 
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