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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan 

banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang 

implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. 

Mulyadi (2015) dalam Wahab (2005) menempatkan tahap implementasi 

kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan 

publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan. 

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat 

menentukan dalam proses kebijakan, tanpa implementasi yang efektif 

keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi 

kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan 

yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk 

menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat (Akib, 2010).  

Ada berbagai macam implementasi kebijkan dari pemerintah Indonesia, 

diantaranya yaitu kebijakan pemerintah dalam pengelolaan zonasi kawasan 

konservasi perairan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 dalam 

Bakti Anjani (2014), Kawasan Konservasi Perairan (KKP) adalah kawasan 

perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan 

pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. 
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Kawasan Konservasi Perairan terdiri atas Taman Nasional Perairan, Taman 

Wisata Perairan, Suaka Alam Perairan, dan Suaka Perikanan. 

Mengacu pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam 

melakukan pengelolaan kawasan pesisir dan laut sejauh 12 mil untuk provinsi 

dan 4 mil untuk kabupaten, dan daerah Alor sebagai daerah yang memiliki 

wilayah laut diberi kewenangan untuk melakukan konservasi dan mengatur 

sumberdaya alam ditingkat daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 18 ayat 

1 UU No.32 tahun 2004. Selain itu dalam PerBup Alor No.4 tahun 2013, 

bahwa wilayah pesisir dan laut di daerah memiliki keanekaragaman hayati dan 

ekosistem yang cukup tinggi sehingga perlu  dilindungi dan dikelola secara 

terpadu, adil, arif dan bijaksana, dengan mempertimbangkan asas daya guna, 

hasil guna dan berkelanjutan bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. 

Perairan laut dan pesisir Kepulauan Alor, terutama perairan Laut Selat 

Pantar memiliki keunikan dengan keragaman ekosistem terumbu karang yang 

tinggi serta merupakan jalur migrasi paus dan lumba-lumba dari Flores 

menuju Samudera Indonesia melalui Selat Pantar. Karena keunikan tersebut, 

maka kawasan Selat Pantar dan sekitarnya telah ditetapkan sebagai Taman 

Laut melalui Surat Keputusan Bupati No. 5 Tahun 2002. Taman Laut Selat 

Pantar mempunyai fungsi utama sebagai perlindungan sistem penyangga 

kehidupan, pengawetan keanekaragamn jenis flora dan fauna, serta 

pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, budidaya dan wisata terutama 

wisata bahari. Selain fungsi tersebut, kawasan perairan Taman Laut Selat 
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Pantar dan sekitarnya tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk 

pengembangan ekonomi produktif dengan tetap memperhatikan prinsip-

prinsip pemanfaatan yang ramah lingkungan dan lestari. 

Kawasan konservasi perairan menurut Alikodra (2012), terbagi kedalam 

empat zona yaitu zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan 

dan zona perlindugan. Zona tersebut terdiri dari beberapa ekosistem yang 

menunjang seperti ekosistem mangrove, ekosistem lamun dan ekosistem 

terumbu karang yang masih dalam kondisi baik. Ketiga ekosistem tersebut 

memiliki fungsi masing-masing. Fungsi dari ketiga ekosistem tersebut secara 

umum yaitu sebagai daerah penyangga dari laut lepas dan daerah pantai 

sampai ke darat serta sebagai daerah asuhan dan daerah Pemijahan bagi 

beberapa jenis ikan. 

Salah satu kawasan konservasi perairan terletak di kecamatan pantar 

barat tepatnya pulau lapang, karena sebagian masyarakat kecamatan pantar 

barat berpropesi sebagai nelayan sehingga pemerintah melalui kecamatan 

untuk melakukan konservasi terhadap daerah pulau lapang untuk mencegah 

penangkapan biota laut secara berlebihan degan mengunakan alat 

penangkapan yang tidak rama lingkungan, namun masih banyak masyarakat 

yang menggunakan alat penagkapan yang tidak rama lingkungan disamping 

itu kurangnya perhatian pemerintah dalam upaya pencegahan terhadap 

oknum-oknum yang berlebihan dalam mengunkan alat penangkapan.  

Terumbu karang (coral reef) adalah salah satu ekosistem yang paling 

produktif disamping ekosistem lainnya seperti lamun, mangrove dan estuarine. 



4 
 

Ekosistem ini kaya akan sumber daya alam dan kondisinya yang baik akan 

menjadi objek yang indah bagi kegiatan wisata. Namun terumbu karang 

terancam rusak total akibat maraknya penangkapan anemon laut dan 

penempatan bubu atau alat penangkap ikan yang berlebihan. Apabila kegiatan 

perikanan di ekosistem terumbu karang tersebut tidak dikelola dengan baik, 

maka memungkinkan terjadinya kerusakan sehingga ikan-ikan karang tersebut 

akan berpotensi untuk punah.  

PerBup Alor No. 4 Tahun 2013 Bahwa Kabupaten Alor secara geografis 

sebagian wilayahnya berada pada daerah pesisir degan luas laut lebih besar 

dari luas daratan. Berdasarkan hasil studi yang dilaukan oleh WWF indonesia 

Solor Alor projeck pada wilayah perairan kabupaten Alor Tahun 2019-2021 

ditemukan adanya sejumlah biota laut yang perlu dilindungi agar tidak punah. 

Perlindugan dimaksud didasarkan pada esensi paradigma pembangunan yang 

menganut azas pembangunan berkelanjutan serta demi kesejahteraan 

masyarakat. Oleh karena itu dalam rangka menunjang pembangunan 

berkelanjutan di Daerah, perlindungan terhadap komunitas alami, spesies dan 

ekosistem serta pembangunan dan pemanfaat sumber daya kawasan 

diperlukan rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi daerah. 

Rencana pengelolaan dan zonasi kawasan perairan disusun berpedoman pada 

rencana pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana diatur dalam 

peraturan daerah kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2009 dan rencana 

pembangunan jangka menengah Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan 
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Daerah kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2010, rencana strategis dan rencana 

tata ruang wilayah Daerah Tahun 2012-2032. 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul : “Implementasi Kebijakan 

Pengelolaan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten 

Alor Provinsi Nusa Tengga Timur”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan zonasi kawasan 

konservasi perairan terhadap masyarakat di daerah kabupaten Alor kecamatan 

pantar barat? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan peneliti, maka tujuan 

diadakan penelitian sebagai berikut : 

Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan 

zonasi kawasan konservasi perairan  di kabupaten Alor kecamatan pantar barat 

terhadap kondisi perikanan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat secara teoritis : 

a. Sebagai bahan masukan untuk mengoptimalkan kegiatan perikanan di 

kawasan konservasi dalam jangka panjang. 
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b. Penelitian ini juga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan 

terkait manfaat yang diberikan oleh sebuah kawasan konservasi.  

2. Manfaat praktis : 

a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan terkait dengan hal-hal 

yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjaga dan mengelola 

kawasan konservasi secara baik. 

b. Sebagai manfaat dan masukan untuk menentukan alternative kebijakan 

dalam pengelolaan yang berkelanjutan secara langsung. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan atau referensi dalam 

penelitian ini sebagai pembeda, pendukung serta tambahan untuk menganalisa 

kajian perbedaan maupun persamaan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai berikut : 

1. Penelitian Nur Anisa & Kismartini (2017), yang berjudul Implementasi 

Kebijakan Konservasi Pengawetan dan Pemanfaatan Lestari Sumber Daya 

Alam Hayati dan Ekosistemnya di Taman Nasional. Penelitiannya cukup 

relevan dengan penelitian ini karena kesamaan jenis penelitian yang 

dipakai yaitu jenis penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah wawancara pada key informan, dimana  key informan 

diharapkan dapat memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya dan 

relevan dengan tujuan penelitian. Perbedaannya, penelitian Nur Anisa & 

Kismartini lebih berfokus pada implementasi kebijakan konservasi 

pengawetan dan pemanfaatan lestari sumber daya alam sedangkan dalam 

penelitian ini lebih berfokus pada implementasi kebijakan konservasi 

perairan. Adapun hasil penelitian ini menunjukan bahwa konsistensi 

kebijakan konservasi melalui kegiatan pengawetan dan pemanfaatan lestari 

perlu dipertahankan atau bila mungkin ditingkatkan demi terjaganya 

sumber daya alam hayati di TN Karimunjawa. Peningkatan kualitas 
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implementor melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, ketersediaan 

APBN setiap tahun dan dukungan pihak terkait sangat diperlukan dalam 

rangka konservasi. 

2. Penelitian Iwak Banyu (2014), yang berjudul Rencana Pengelolaan 

Kawasan Konservasi Perairan Daerah Untuk Menjaga Kelestarian 

Ekosistem Terumbu Karang Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan 

Masyarakat (Studi Kasus: Kab. Belitung Timur - Kepulauan Bangka 

Belitung). Penelitian Iwak Banyu relevan dengan penelitian ini karena 

mempunyai kesamaan objek yaitu pengelolaan kawasan konservasi 

perairan. Selain itu metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang 

digunakan juga sama yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan teknik pengumpulan data studi pustaka/dokumen, wawancara, dan 

observasi. Perbedaannya, penelitian Iwak Banyu berfokus pada bagaimana 

renacana pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah sedangkan 

penelitian ini lebih berfokus pada implementasi kebijakan pengelolaan 

zonasi kawasan konservasi perairan daerah. Adapun hasil penelitiannya 

menunjukan bahwa kegiatan wisata bahari di kawasan konservasi perairan 

daerah kabupaten Belitung Timur mempunyai peluang untuk 

dikembangkan dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. 

3. Penelitian Teuku Muttaqin Mansur & Marzuki (2018), yang berjudul 

Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Di Provinsi Aceh 

Berbasis Hukum Adat Laot. Penelitian Teuku Muttaqin Mansur & 

Marzuki relevan dengan penelitian ini karena mempunyai kesamaan 
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pembahasan yaitu membahas mengenai pengelolaan kawasan konservasi 

perairan daerah. Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada lokasi 

penelitian. Pada penelitian Teuku Muttaqin Mansur & Marzuki 

menggunakan lokasi penelitian di kota Aceh sendangkan dalam penelitian 

ini lokasi penelitiannya bertempat di daerah kabupaten Alor provinsi Nusa 

Tenggara Timur (NTT). Hasil dari penelitian ini yaitu konsep KKPD 

hampir mirip dengan konsep pengelolaan berbasis hukum adat laot di 

Aceh, dimana dalam kearifan lokal adat laut juga memiliki zonasi-zonasi 

adat yang ditetapkan sebagai wilayah yang boleh dan wilayah larangan 

penangkapan ikan. Diharapkan kepada Pemerintah Aceh dan 

Kabupaten/Kota untuk mengadopsi konsep pengelolaan wilayah adat laut 

sebagai salah satu konsep pengelolaan KKPD. 

 

B. Kebijakan Publik  

Pada sistem pemerintahan, selain aparatur birokrat dan lembaga publik 

juga harus terdapat suatu rumusan kebijakan publik yang merepresentasikan 

tujuan dari pemerintahan itu sendiri. Perumusan kebijakan haruslah 

memperhatikan tujuan pemerintahan dan fenomena sosial masyarakat dalam 

lingkungan tersebut. 

Dye dalam Winarno mendefinisikan kebijakan publik sebagai 

“whatever government choose to do or not to do” yang dalam bahasa 

Indonesia berarti apapun juga yang dipilih pemerintah, baik yang akan 

dikerjakan ataupun tidak dikerjakan (mendiamkan), sedangkan Robert 

Eyestone mengatakan secara luas bahwa kebijakan publik dapat didefinisikan 
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sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya (Winarno, 

2007). 

Kemudian menurut Budi Winarno juga mengasumsikan bahwa 

kebijakan merupakan suatu kegiatan beserta konsekuensinya yang banyak 

berhubungan dengan mereka yang bersangkutan untuk mencapai suatu 

keputusan tersendiri. (Winarno, 2012). Berdasarkan pendapat tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa kebijakan adalah kegiatan yang ditetapkan oleh 

pemerintah yang dapat dilakukan sendiri ataupun melalui instansi yang lain 

(baik instansi milik pemerintah ataupun milik swasta), yang mana tujuan dan 

maksudnya adalah untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat atau dapat 

dikatakan sebuah kebijakan merupakan pedoman dan pengatur yang terdapat 

dalam kehidupan masyarakat. 

Kebijakan tak lepas juga kaitannya dengan kehidupan nasional yang 

kondisinya dapat berubah dari waktu ke waktu, ada saatnya jika konflik dapat 

diredam dengan upaya kesatuan bentuk dalam bentuk segala aspek kehidupan 

nasional, dan ada saatnya pula dimana konflik perlu dikembangkan dalam 

kehidupan nasional untuk mencapai tujuan pemberdayaan yang diinginkan. 

Pada kebijakan pemerintah dalam konteks mikro, dalam proses kebijakan 

hanya ada tiga komponen yang saling berinteraksi, antara lain : (a) Kebijakan 

itu sendiri, (b) pelaku kebijakan, dan (c) lingkungan. 

Menurut Thomas R.Bye (dalam Winarno, 2012) kebijakan publik 

merupakan apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak 

dilakukan. Hal ini menunjukan bahwa dalam penyusunan kebijakan publik 
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menjadi hak prerogratif pemerintah pusat baik itu lembaga eksekusif, legislatif 

maupun yudikatif. Ketiga lembaga itu seharusna menjadi satu kesatuan dalam 

perumusan kebijakan-kebijakan yang akan di keluarkan. 

Kebijakan merupakan serangkaian keputusan yang saling berkaitan 

yang diambil oleh seorang aktor politik berkenaan dengan tujuan yang di pilih 

beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi dimana keputusan tersebut 

masih berada dalam batas-batas kewenangan aktor tersebut. Berbagai 

pendapat dari beberapa definisi tentang kebijakan publik diatas, maka dapat di 

simpulkan bahwa serangkaian keputusan aktor politik dengan melihat 

fenomena sosial yang terjadi terkait tindakan yang akan dilalukan maupun 

tidak dilakukan untuk mencapai tujuan pemerintahan. 

Mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai haruslah memahami isu 

atau masalah publik, dimana masalahnya bersifat mendasar, strategis, 

menyangkut banyak orang, berjangka panjang dan tidak bisa diselesaikan 

secara perorangan, dengan taktik dan startegi maupun berbagai input untuk 

pelaksanaan yang dituangkan dalam rumusan kebijakan publik dalam rangka 

menyelesaikan masalah yang ada, rumusan kebijakan merupakan bentuk 

perundang-undangan, setelah dirumuskan kemudian kebijakan publik di 

implementasikan baik oleh pemerintah, masyarakat maupun pemerintah 

bersama-sama masyarakat. 

Kebijakan adalah isi yang menjadi komitmen dari kebijakan, 

sedangkan pelaku kebijakan disebut stakeholder. Kemudian yang 

dimaksudkan mengenai lingkungan mencakup keadaan sosial politik, sosial 
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budaya, sosial ekonomi, pertahanan dan keamanan, kehidupan lokal, nasional, 

regional, dan internasional. Pada hakekatnya kebijakan publik berada dalam 

suatu sistem, dimana kebijakan dibuat mencakup hubungan timbal balik antara 

ketiga elemen yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan 

kebijakan, sebagaimana yang digambarkan Dunn 1999 (Subarsono, 2005) 

dalam pola sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 2.1 Skema Lingkungan Kebijakan 

 

Terlihat bahwa skema tersebut menunjukkan 3 sub sistem yang saling 

berkaitan dan berinteraksi dalam kesatuan sistem tindakan. Terlihat sub sistem 

stakeholder atau para pelaku kebijakan berinteraksi dengan lingkungan 

kebijakan dan dengan kebijakan publik yang diperlakukan. Interaksi 

berlangsung secara timbal balik dalam pengertian stakeholder mempengaruhi 

lingkungan dan juga sebaliknya lingkungan akan mempengaruhi para pelaku 

kebijakan. 

Tampak bahwa kebijakan merupakan serangkaian pilihan yang saling 

berkaitan yang dibuat oleh pemerintah dan diformulasikan ke dalam berbagai 

masalah (isu) yang timbul, keterlibatan pelaku kebijakan yaitu para individu 

PELAKU  

KEBIJAKAN 

LINGKUNGAN 

KEBIJAKAN 

KEBIJAKAN 

PUBLIK 



13 
 

atau kelompok individu akan mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh 

lingkungan kebijakan, dalam aplikasinya pelaksanaan secara strategi 

dituangkan dalam program kegiatan, lain halnya pendapat Korten dalam 

(Subarsono, 2005) yang berpendapat bahwa keberhasilan suatu program akan 

ditentukan oleh tiga aspek yaitu jenis program, beneficiaries (penerima 

program) dan organisasi pelaksana program, meskipun hampir sama namun 

pandangan Korten dalam (Subarsono, 2005) lebih sempit dibanding pendapat 

Dunn. 

 

C. Implementasi Kebijakan Publik 

1. Pengertian Implementasi 

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah 

rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi 

biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. 

Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, 

aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan 

sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai 

tujuan kegiatan (Nurdin, 2002) 

Menurut E. Mulyasa (2013) Implementasi biasanya dilakukan 

setelah perencanaan sudah dianggap fix. Implementasi juga bisa berarti 

pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris Implement yang berarti 

melaksanakan. Guntur Setiawan  (2004) berpendapat, implementasi adalah 

perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara 

tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan 
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pelaksana birokrasi yang efektif. Sehingga dapat disimpulkan 

implementasi ialah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu 

aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan 

normanorma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, 

impelementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek 

berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan proses 

pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain 

dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran 

dan memperoleh hasil yang diharapkan. 

 

2. Model Implementasi Kebijakan 

Dalam mengimplementasikan kebijakan publik, ada beberapa 

model yang perlu digunakan untuk menjadi pedoman atau penuntun agar 

pada saat pelaksanaan, kebijakan tersebut tidak akan menyimpang dari apa 

yang sebelumnya telah dirumuskan. Model implementasi kebijakan 

merupakan kerangka dalam melakukan analisis terhadap proses 

implementasi kebijakan sebagai alat untuk menggambarkan situasi dan 

kondisi yang terjadi setelah ditetapkannya kebijakan tersebut, sehingga 

perilaku yang terjadi di dalamnya dapat dijelaskan. Oleh karena itu, 

penggunaan model implementasi kebijakan sangat diperlukan untuk 

melakukan studi implementasi kebijakan. Ada beberapa model 

implementasi kebijakan menurut para ahli yang seringkali diterapkan. 

Pada umumnya ,model-model tersebut menjelaskan faktor-faktor yang 
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mempengaruhi implementasi kebijakan yang diarahkan pada pencapaian 

kebijakan. 

Pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh 

Grindle dikenal dengan “Implementation as a Political and Administrative 

Process”. Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle (2002) 

dalam buku Budi Winarno dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi 

kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of 

implementation). Variabel isi kebijakan ini mencangkup: (a) kepentingan 

kelompok sasaran, (b) tipe manfaat, (c) derajat perubahan yang diinginkan, 

(d) letak pengambilan keputusan, (e) pelaksanaan program, (f) sumberdaya 

yang dilibatkan. Variabel lingkungan kebijakan mencakup: (a) kekuasaan, 

kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, (b) karakteristik lembaga dan 

penguasa, (c) kepatuhan dan daya tangkap. 

Adapun bagan dari teori Merile S. Grindle terkait dengan 

implementasi kebijakan sebagai berikut : 
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Gambar 2.2  Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan  

menurut Merile S. Grindle  

 

  

Berdasarkan penjelasan gambar diatas mengenai model Grindle ini, 

T.B. Smith mengakui, ketika kebijakan telah dibuat, kebijakan tersebut 

harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan apa 

yang diharapkan oleh pembuat kebijakan.  

Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa tugas implementasi 

adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik 

direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan 

berbagai pihak yang berkepentingan. Van Meter dan Van Horn (dalam 

buku Winarno), menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut karakteristik 

yang berbeda yakni, jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana 

konsensus menyangkut tujuan antara pemerentah serta dalam proses 

implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik yang 

paling penting setidaknya dalam 2 hal, yakni: 

1) Implementasi akan di pengaruhi oleh sejauh mana kebijakan 

menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini, 

perubahan – perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan 

tanggapan positif daripada perubahan-perubahan drastis (rasional), 

seperti dikemukakan sebelumnya perubahan inkremental yang 

didasarkan pada pembuatan keputusa secara inkremental pada dasarnya 

merupakan remidial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan 
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terhadap ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini dari pada 

mempromosikan tujuan sosial dari masa depan. Hal ini sangat berbeda 

dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan rasional yang lebih 

berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya peluang 

terjadi konflik maupun ketidak sepakatan antara pelaku pembuat 

kebujakan akan sangat besar. 

2) Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan 

organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat 

mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan 

progenisasi secara derastis. Kegagalan program-program sosial banyak 

berasal dari meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap struktur-

struktur dan prosedur-prosedur administratif yang ada. 

 

3. Konsep Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, 

merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-

undang, dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja 

bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih 

tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Dalam Winarno (2012), 

Randall B.Ripley dan Grace A.Franklin, istilah implementasi menunjuk 

pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang 

tujuan-tujuan program dan hasilhasil yang diinginkan oleh para pejabat 

pemerintah (Diyan Valentina dkk, 2015). 
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Deskripsi sederhana tentang konsep implementasi dikemukakan 

oleh Lane bahwa implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua 

bagian yakni implementasi merupakan persamaan fungsi dari maksud, 

output dan outcome. Berdasarkan deskripsi tersebut, formula implementasi 

merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai 

produk, dan hasil dari akibat. Selanjutnya, implementasi merupakan 

persamaan fungsi dari kebijakan, formator, implementor, inisiator, dan 

waktu (Sabatier, 1986). Penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada 

kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh 

implementor dalam kurun waktu tertentu (Haedar Akib, 2010). 

 

 

D. Pengelolaan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan 

1. Konsep Umum Pengelolaan 

a. Pengertian Pengeloaan 

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan 

mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab 

atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu 

merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada 

semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan 

(Peter & Yeni, 2002). 

Menurut Terry (2013), mengartikan fungsi pengelolaan sebagai 

usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya 
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melalui usaha orang lain. Pengelolaan tidak akan terlepas dari kegiatan 

sumber daya manusia yang ada dalam suatu kantor, instansi, maupun 

organisasi. Manajer yang baik selalu bekerja dengan langkah-langkah 

manajemen yang fungsional, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, 

mengarahkan, dan mengontrol. Dengan demikian, target yang dituju 

dengan mudah dapat dicapai dengan baik. 

b. Tujuan Pengelolaan 

Tujuan pengelolaan adalah segenap sumber daya yang ada 

seperti sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam 

suatu organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat 

menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi 

guna mencapai tujuan yang diinginkan. 

Terdapat beberapa tujuan pengelolaan menurut (Husaini Usman, 

2006), yaitu : 

1) Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.  

2) Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling 

bertetangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan 

antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang 

saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam suatu 

organisasi.  

3) Untuk mencapai efesiensi dan efektivitas. Suatu kerja organisasi 

dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda, salah satu cara 

yang umum yaitu efisien dan efektivitas. 
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c. Pengelolaan yang Baik 

Pengelolaan yang baik merupakan elemen penting untuk 

memastikan organisasi bekerja sesuai dengan kepentingan anggotanya. 

Menurut George R. Terry, menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik 

meliputi : 

1) Perencanaan (Planning) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha 

menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat 

perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan 

untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk 

mencapai hasil yang dikehendaki.  

2) Pengorganisasian (Organizing) diartikan sebagai kegiatan 

mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara 

kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung 

jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan 

yang telah ditetapkan.  

3) Penggerakan (Actuating) adalah menempatkan semua anggota 

daripada kelompok agar bisa bekerja secara sadar untuk mencapai 

suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan 

pola organisasi.  

4) Pengawasan (Controlling) diartikan sebagai proses penentuan yang 

dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan 

dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas 

pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana. 
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2. Tahapan Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi 

Berdasarkan peraturan mentri kelautan dan perikanan Republik 

Indonesia Nomor Per.30/Men/2010 pada bab 1 pasal 1 menyatakan, zonasi 

kawasan konservasi perairan adalah suatu bentuk rekayasa teknik 

pemanfaatan ruang di kawasan konservasi pemanfaatan ruang di kawasan 

konservasi perairan melauli penetapan batas-batas fungsional sesuai 

dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis 

yang berlangsung sebagai satu kesatuan ekosistem. 

Adapun tahapan pengelolaan kawasan konservasi dari proses awal 

sampai pengelolaan dari suatu kawasan konservasi, pada dasarnya 

mengikuti 10 langkah sebagai berikut : 

a) Survei lapang  

b) Analisis ancaman/peluang 

c) Seleksi dan rekomendasi 

d) Konsultasi masyarakat 

e) Penetapan & penataan batas 

f) Zonasi  

g) Rencana pengelolaan 

h) Badan pengelola 

i) Monitoring sukses/kegagalan 

j) Pengelolaan adaptif. 

Proses terbentuknya kawasan selalu dimulai dari survei lapang, 

sebagai klarifikasi atau identifikasi kelayakan suatu wilayah dicalonkan 
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sebagai kawasan konservasi (perairan). Survei lapang ini akan melibatkan 

ahli biologi, ekologi dan sosial, untuk melakukan penilaian sumberdaya 

dan ekologi (resource & ecological assessment). Survei intensif untuk 

mempersiapkan Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia, pertama kali 

dilakukan antara tahun 1980-1982, oleh IUCN/WWF Program bersama 

Departemen Kehutanan. Hasil survei dilaporkan dalam bentuk Marine 

Data Atlas dan rekomendasi calon Kawasan Konservasi Perairan. 

Selain survey lapangan, dilakukan juga konsultasi masyarakat, 

yaitu aktifitas yang terkait dengan penetapan (deklarasi) dan penentuan 

tata batas suatu Kawasan Konservasi Perairan. Waktu yang dibutuhkan 

untuk konsultasi dan pelibatan masyarakat berbeda setiap kawasan. 

Kawasan Konservasi Laut (KKL) Derawan membutuhkan waktu sekitar 2 

(dua) tahun konsultasi publik sebelum Bupati menetapkan KKL Berau 

melalui PerBup No. 31, tertanggal 27 Desember 2005. Beberapa wilayah 

di Kepulauan Raja Ampat membutuhkan waktu sekitar 4 (empat) tahun 

ketika KKLD Raja Ampat ditetapkan melalui PerBup No. 66 tertanggal 14 

Juni 2007. Beberapa kawasan konservasi bahkan tidak membutuhkan 

pelibatan masyarakat yang terlalu intensif, karena kawasan merupakan 

wilayah milik negara, hal ini sering terjadi dalam proses perubahan status 

kawasan konservasi. 

Tujuan pengelolaan kawasan tercermin atau ter-refleksi di dalam 

perencanaan zonasi. Suatu kawasan yang bertujuan untuk melindungi 

perikanan, zonasi akan diprioritaskan untuk melindungi wilayah tempat 
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pemijahan (perkawinan) ikan dan habitat penting yang mendukung 

keberlanjutan sumber daya ikan. Oleh karena itu, zonasi ialah tahapan 

yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pengelolaan kawasan 

konservasi. 

 

3. Pengertian Zonasi Pada Kawasan Konservasi 

Terkait dengan zonasi, suatu kawasan konservasi bisa dibedakan 

dalam dua tipe, ialah: kawasan tanpa pemanfaatan dan kawasan dimana 

sebagian wilayah di dalamnya bisa dimanfaatkan secara terbatas. Pada 

kasus yang pertama, kawasan konservasi dikatakan hanya mempunyai satu 

zona, sedangkan kawasan kedua paling tidak ada dua wilayah yang 

berbeda, zona dimana segala bentuk pemanfaatan dilarang dan sebagian 

lagi dimana pemanfaatan terbatas masih memmungkinkan untuk 

dilakukan. 

Menurut Wiadnya dkk (2005) Zona bisa didefinisikan sebagai 

suatu wilayah fungsional tertentu dengan batas wilayah yang jelas dan 

mempunyai tujuan tertentu yang diimplementasikan melalui aturan atau 

ketentuan tertentu. Sebagai contoh, wilayah larang-ambil yang sudah kita 

diskusikan pada bab sebelumnya, ialah suatu wilayah yang mempunyai 

tujuan fungsional untuk merpebaiki habitat dan stok ikan, dengan aturan 

pelarangan untuk melakukan kegiatan pengambilan (ekstraktif). Zonasi 

bisa didefinisikan sebagai usaha (termasuk teknik rekayasa) untuk 

membagi suatu wilayah pada kawasan konservasi menjadi beberapa zona 

fungsional yang berbeda. 
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Penentuan zonasi atau jalur-jalur penangkapan ikan bertujuan 

untuk mengatur kegiatan penangkapan ikan oleh berbagai jenis alat 

tangkap yang berbeda, agar tidak terjadi tumpang tindih, dan untuk 

menjaga kelestarian stok sumber daya ikan. Dengan demikian, dalam 

zonasi, paling tidak ada tiga hal dasar, ialah: wilayah dengan batas yang 

jelas, tujuan dibentuknya zonasi, dan aturan dalam satu zona. 

Pembentukan kawasan konservasi (perairan) pada dasarnya 

bertujuan (utama) untuk melindungi spesies/habitat keanekaragaman 

hayati dan mempertahankan pemanfaatan sumber daya secara 

berkelanjutan. 

 

 

4. Zonasi: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 31 tahun 2004 

tentang perikanan, sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 9 tahun 

1985. Sedangkan aturan detail tentang konservasi ditetapkan melalui 

Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2007. Pada sistem ini, pemerintah 

menggunakan istilah Kawasan Konservasi Perairan, sebagai kawasan yang 

khusus terdapat di laut atau Perairan Tawar lainnya. Kawasan Konservasi 

Perairan dibedakan dalam 4 (empat) kategori, ialah: 

a) Taman Nasional Perairan 

b) Suaka Alam Perairan 

c) Taman Wisata Perairan 

d) Suaka Perikanan 
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Taman Nasional Perairan didefinisikan sebagai Kawasan 

Konservasi Perairan yang mempunyai ekosistem asli, yang dimanfaatkan 

untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan yang 

menunjang perikanan yang berkelanjutan, wisata perairan, dan rekreasi. 

Suaka Alam Perairan ialah Kawasan Konservasi Perairan dengan ciri khas 

tertentu untuk tujuan perlindungan keanekaragaman jenis ikan dan 

ekosistemnya. Taman Wisata Perairan ialah Kawasan Konservasi Perairan 

dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan wisata perairan dan 

rekreasi. Sedangkan Suaka Perikanan didefinisikan sebagai kawasan 

perairan tertentu, baik air tawar, payau, maupun laut dengan kondisi dan 

ciri tertentu sebagai tempat berlindung atau berkembang biak jenis 

sumberdaya ikan tertentu, yang berfungsi sebagai daerah perlindungan. 

Sistem zonasi khusus pada Kawasan Konservasi Perairan 

dibedakan menjadi 4 (empat) zona yang berbeda, ialah: 

a) Zona inti 

b) Zona perikanan berkelanjutan 

c) Zona pemanfaatan 

d) Zona lainnya 

Zona inti diperuntukkan bagi: (a) perlindungan mutlak habitat dan 

populasi ikan; (b) penelitian; dan (c) pendidikan. Zona perikanan 

berkelanjutan diperuntukkan bagi: (a) perlindungan habitat dan populasi 

ikan; (b) penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan; 

(c) budi daya ramah lingkungan; (d) pariwisata dan rekreasi; (e) penelitian 
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dan pengembangan; dan (f) pendidikan. Zona Pemanfaatan diperuntukkan 

bagi: (a) perlindungan habitat dan populasi ikan; (b) pariwisata dan 

rekreasi; (c) penelitian dan pengembangan; dan (d) pendidikan. Zona 

lainnya merupakan zona di luar zona inti, zona perikanan berkelanjutan, 

dan zona pemanfaatan yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan 

sebagai zona tertentu antara lain: zona perlindungan, zona rehabilitasi dan 

sebagainya. 

Tabel 2.1 Kategori dan status kagiatan (boleh dengan ijin atau dilarang 

dilakukan) pada masingmasing zona di dalam kawasan Kawasan 

Konservasi Perairan 

N

o 

Aktifitas/Zona Zona Inti Zona 

Perikanan 

Berkelanjutan 

Zona 

Pemanfaatan 

Zona 

Lain 

1. Penelitian Ijin Ijin Ijin Ijin 

2. Pendidikan Ijin Ijin Ijin Ijin 

3. Penangkapan ikan 

ramah lingkungan 

Tidak Ijin Ijin Ijin 

4. Budidaya ikan 

ramah lingkungan 

Tidak Ijin Ijin Ijin 

5. Pariwisata dan 

kreasi 

Tidak Ijin Ijin Ijin 

6. Kegiatan 

penunjang 

pengembangan 

Tidak Ijin Ijin Ijin 

7. Rehabilitas habitat Tidak Tidak Tidak Ijin 

 

 

 

E. Kerangka Pikir 

Adanya pembagian zonasi di sebuah kawasan konservasi perairan 

diharapkan agar kegiatan perikanan ataupun pemanfaatan lainnya terhadap 

sumber daya pesisir dan laut dapat berjalan optimal dan berkelanjutan 
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sehingga dapat mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat di sekitar 

kawasan tersebut. Adapun indikator sebagai analisis dalam penelitian ini yaitu 

dengan menggunakan teori Merile S. Grindle. Untuk lebih jelasnya kerangka 

pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.2 sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gambar 2.3 Skema Kerangka Pikir 

 

 

 

Implementasi Kebijakan Kawasan 

Konservasi Perairan (KKP) di 

Daerah Kabupaten Alor Provinsi 

Nusa Tenggara Timur (NTT) 

Isi kebijakan : 

1. Kepentingan kelompok sasaran 

2. Tipe manfaat 

3. Perubahan yang diinginkan 

4. Letak pengambilan keputusan 

5. Pelaksanaan program 

6. Sumberdaya yang dilibatkan 

Implementasi Kebijakan oleh 

pemerintah daerah kabupaten Alor 

di provinsi Nusa Tenggara Timur 

(NTT) terhadap kawasan 

konservasi perairan. 
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F. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini yaitu implementasi kebijakan pengelolaan zonasi 

kawasan konservasi perairan di daerah kabupaten Alor provinsi Nusa 

Tenggara Timur (NTT). Implementasi kebijakan konservasi perairan ini diliat 

dari bagaimana perilaku nelayan dan pengaruh dari penetapan zonasi kawasan 

konservasi perairan pada masyarakat setempat serta bagaimana strategi 

pemerintah dalam mengelola zonasi kawasan konservasi perairan di daerah 

kabupaten Alor provinsi NTT. Selain itu, Fokus penelitian ini mengacu pada 

teori Merile S. Grindle (2002) yang memuat penjelasan mengenai variabel isi 

kebijakan dan lingkungan kebijakan. 

 

G. Deskripsi Fokus Penelitian 

Deskripsi fokus penelitian merupakan penjelasan atau uraian masing-

masing dari fokus yang diamati untuk memberikan kemudahan dan kejelasan 

tentang pengamatan. Lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut : 

1. Isi Kebijakan : 

a. Kepentingan kelompok sasaran yaitu : Kepentingan yang dapat 

mempengaruhi implementasi kebijakan. 

b. Tipe manfaat  merupakan : Jenis manfaat yang menunjukan dampak 

positif yang dihasilkan. 

c.  Derajat perubahan yang diinginkan yaitu : Seberapa besar perubahan 

yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi sehingga 

harus mempunyai skala yang jelas. 
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d. Letak pengambilan keputusan merupakan : Letak pengambilan 

keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. 

e. Pelaksanaan program yaitu : Implementasi kebijakan atau program 

yang harus didukung oleh adanya pelaksana yang berkompeten. 

f. Sumberdaya yang dilibatkan yaitu : sumber daya yang harus 

mendukung agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik. 

2. Lingkungan Kebijakan 

a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat  : Strategi, 

sumber dan posisi kekuasaan dari implementor akan menentukan 

keberhasilan implementasi suatu program. Apabila kekuatan politik 

merasa berkepentingan terhadap suatu program, mereka akan menyusun 

strategi guna memenangkan persaingan yang terjadi dalam 

implementasi, sehingga output suatu program akan dapat dinikmatinya. 

b. Karakteristik lembaga dan penguasa merupakan : Karakteristik dari 

lembaga dan rezim yang sedang berkuasa sebagai lingkungan di mana 

implementasi kebijakan dijalankan 

c. Kepatuhan dan daya tanggap yaitu : Sejauh mana tingkat kepatuhan dan 

respon dari para pelaksana dalam menanggapi implementasi kebijakan 

yang dilakukan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Waktu yang di butuhkan dalam penelitian ini selama 2 bulan terhitung 

setelah pelaksanan ujian seminar, adapun lokasi penelitian bertempat di daerah 

kabupaten Alor tepatnya di Kecamatan Pantar Barat, dengan alasan bahwa 

untuk menegetahui bagaimana impplementasi kebijakaan pengelolaan zonasi 

kawasan konservasi yang terdapat kabupaten Alor provinsi Nusa Tenggara 

Timur (NTT). 

 

B. Jenis dan Tipe Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan deskripsi dari orang-

orang atau perilaku dalam bentuk kata-kata baik lisan maupun tulisan. 

Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah bersifat deskriptif dimana data di 

rangkumkan melalui gambaran dan bukan angka. Metode penelitian 

kualitatif ini juga di istilahkan dengan bentuk naturalistik, karena 

pengkajiannya berdasarkan perinsip yang alamih (Sugiyono, 2013). Data 

tersebut lebih banyak bercerita mengenai objek penelitian sehingga tujuan 

penelitian dapat tercapai. 

2. Tipe Penelitian 
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Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Peneliti 

bermaksud untuk memberikan suatu gambaran mengenai masalah-masalah 

yang diteliti yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pengelolaan 

zonasi kawasan konservasi perairan di daerah kabupaten Alor provinsi 

Nusa Tenggara Timur. 

 

C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ada dua yaitu : 

1. Data Primer 

Data Primer adalah data yang peneliti dapat secara langsung dari 

sumbernya yaitu para informan yang menjadi objek penelitian peneliti. 

Peneliti mendatangi dan melakukan wawancara langsung untuk 

mendapatkan hasil atau data yang valid dari informan secara langsung agar 

dapat menggambarkan hasil penelitian dengan lebih mudah. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh melalui media 

dengan maksud untuk melengkapi data primer seperti buku, artikel, 

internet, atau jurnal ilmiah yang saling berkaitan dari objek yang di teliti 

sehingga penelitian lebih akurat. 

 

D. Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah orang yang memahami tentang informasi 

dari permasalahan yang sedang diteliti sehingga dalam proses penelitian 

peneliti bisa mampu mendapatkan informasi yang akurat dan detail tentang 
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pokok permasalahan yang di teliti oleh penulis. Adapun teknik pemilihan 

informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive penentuan 

informan secara sengaja, teknik penentuan informan dengan pertimbangan 

tertentu yang menurut sumber datanya adalah orang yang ahli tentang bidang 

tersebut. Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dinas Kelautan dan perikanan. 

2. Camat Kec.Paantar Barat. 

3.  Kelompok nelayan. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan faktor yang penting untuk 

mensukseskan penelitian. Hal ini berkaitan dengan cara mengupulkan data, 

siapa sumbernya dan alat yang digunakan. Sehingga dapat diperoleh data yang 

benar dan akurat untuk mampu menjawab permasalahan penelitian, maka 

pengumpulan data yang digunakan antara lain: 

1. Observasi Lapangan 

Observasi adalah tinjauan langsung yang bertujuan dengan 

membandingkan referensi atau literatul yang ada dengan apa yang betul-

betul terjadi/berlangsung di lapangan. Observasi ini dilakukan dengan cara 

peneliti mendatangi lokasi penelitian, selanjutnya melakukan peninjauan 

serta penilaian kejadian-kejadian yang terjadi di lokasi penelitian. 

2. Wawancara 

Wawancara atau diskusi, dilakukan melalui metode formal maupun 

informal. Wawancara ini bertujuan untuk memperkuat apa yang telah 
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didapat dari observasi langsung. Dalam penelitian ini digunakan teknik 

wawancara mendalam (indepth iterview) yaitu dengan mengumpulkan 

sejumlah data dari informan, data ini didapatkan melalui jawaban yang di 

berikan oleh para informan berdasarkan pertanyaan yang disiapkan oleh 

peneliti, sehingga akurasi dari data bisa diperoleh oleh peneliti. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu bukti yang mendukung penelitian, dokumentasi 

dalam bentuk foto maupun catatan hasil wawancara pada saat melakukan 

penelitian dengan pihak-pihak yang bersangkutan. 

F. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data secara 

kualitatif dimana peneliti terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data 

dari awal hingga akhir penelitian. Kemudian data yang telah didapat diolah 

secara sistematis dan logis, yaitu dengan menggambarkan kenyataan dan 

keadaan yang terjadi pada objek penelitian secara apa adanya, yang diperoleh 

baik dari subyek peneliti maupun informasi penelitian untuk mendapatkan 

kesimpulan. Adapun tahap dalam analisis data penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Reduksi Data (data reduction) 

Mereduksi data, yaitu dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti, peneliti merekam semua data yang diperoleh dan kemudian 

memilih hal-hal yamg pokok dan memfokuskan sesuai dengan fokus 

penelitian. Dengan demikian, data yang telah direduksi dapat memberikan 
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suatu gambaran yang lebih jelas mengenai implementasi kebijakan 

pengeloaan zonasi kawasan konservasi perairan di daerah kabupaten Alor 

khususnya di kecamatan Pantar Barat provinsi Nusa Tenggara Timur 

(NTT). 

2. Penyajian Data (data display) 

Setelah data dirangkum peneliti akan menyajikan data dalam 

bentuk suatu uraian singkat, sehingga peneliti akan lebih muda 

menjelaskan mengenai hal yang telah diteliti dan dapat menarik sebuah 

kesimpulan. 

3. Penarikan Kesimpulan (conclution drawing and verification) 

Langkah ketiga dari teknik analisis data dalam penelitian ini adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Yaitu dari hasil penelitian ini, 

peneliti memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan 

pengeloaan zonasi kawasan konservasi perairan di daerah kabupaten Alor 

khususnya di kecamatan Pantar Barat provinsi Nusa Tenggara Timur 

(NTT). 

G. Pengabsahan Data 

Dalam Penelitian kualitatif, data bisa dikatakan akurat ketika terjadi 

keselarasan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi 

pada obyek penelitian. Untuk menguji kebenaran informasi pada metodologi 

ini dapat digunakan uji kredibilitas. Menurut (Sugiyono, 2013) untuk menguji 

kredibilitas suatu penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai cara 

yaitu: 
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1. Perpanjangan Pengamatan 

Hal ini di lakukan ketika peniliti masih menemukan kekeliruan dari 

hasil penelitiannya sehinga mengharuskan untuk melakukan peninjauan 

kembali ke lokasi penelitian sehinga bisa memperoleh informasi yang 

lebih akurat lagi dari apa yang sudah di dapatkan sebelumnya, hal ini juga 

akan mempererat hubungan emosional antara peneliti dan masyrakat serta 

pemerintah setempat yang menjadi objek penelitiannya. 

2. Meningkatkan Ketekunan 

Lebih mencermati lagi hal yang ingin diteliti dengan cara lebih 

memfokuskan diri pada hal yang ingin diteliti sehingga hasil penelitian 

yang diperoleh lebih sistematis dan lebih jelih lagi untuk melihat apakah 

data yang di kumpulkan itu benar atau salah. 

3. Analisis Kasus Negative 

Analisis kasus yang tidak sesuai atau bertentangan dengan kasus 

yang sebenarnya dalam jangka waktu tertentu apabila pada waktu itu tidak 

ditemukan lagi data yang lain atau data yang bertentangan maka data yang 

diperoleh dianggap benar dan dijadikan sebagai referensi. 

4. Triangulasi 

Pengujian kebenaran informasi dapat dilakukan dengan berbagai 

cara dan berbagai kondisi berupa pengujian kebenaran serta akurasi data. 

Hal ini dilakukan dengan tiga cara yakni triangulasi data berupa 

pemilahan data yang akurat dan tidak akurat. Kedua, triangulasi teknik 

yakni berupa mengecek kebenaran data dengan cara mengujinya dari satu 
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sember dengan sumber yang berbeda. Ketiga, triangulasi waktu yaitu data 

yang dikumpulkan dengan teknik melihat kondisi sikologis informan yang 

dinilai berdasarkan waktu wawancara antara pagi, siang ataupun sore hari. 

5. Menggunakan Bahan Referensi 

Hal ini di lakukan dengan cara memperlihatkan bukti berupa gambar 

ataupun suara rekaman antara peneliti dan informan sehingga ada 

pembuktian yang kongkret bahwa peneliti betul-betul melakukan 

penelitian dan data yang di dikumpulkan adalah data berdasarkan 

penelitian bukan hanya asumsi peneliti atau opini. 

6. Mengadakan Membercheck 

Hal ini dilakukan dengan cara mengevaluasi data kembali oleh 

peneliti atas data yang diperoleh dari informan, apakah jawaban yang 

diberikan informan sesuai dengan pertanyaan peneliti atau tidak sehingga 

data yang terkumpul lebih kredibel lagi agar data yang diperoleh adalah 

data yang akurat. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian. 

1.Gambaran Umum Kecamatan Pantar Barat. 

Sebagai salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Alor Propinsi Nusa 

Tenggara Timur, Kecamatan Pantar Barat merupakan daerah yang sebagian besar 

berada dipesisir pantai sehingga sangat cocok sebagai Lokasi yang cukup baik 

untuk Pariwisata dan Perdagangan, untuk itu pemerintah kabupaten membuat 

kecamatan ini menjadi tempat ideal bagi penduduk asli maupun pendatang untuk 

tinggal. Kecamatan Pantar Barat terbagi menjadi tujuh desa dan dikepalai oleh 

masing-masing Kepala Desa. 

2. Letak Geografis  

Luas Kecamatan Pantar Barat 58,71 Km2 dengan letak yang 

umumnya disepanjang pantai utara berbukit dan curah hujan yang sangat rendah 

dan tidak merata tiap tahun Dimana musim penghujan relatif pendek bila 

dibanding musim kemarau. 

Kecamatan Pantar Barat mempunyai wilayah administratif yang terdiri 

dari 7 Desa/Kelurahan 14, dusun, 28 Rukun wilayah (RW), 56 Rukun Tetangga 

(RT),  1.573 rumah tangga, dengan jumlah penduduk sebanyak 6.878 orang dan 

luas wilayahnya 58,71 Km² jadi kepadatan penduduk Kecamatan Pantar Barat per 

Km² sebanyak 118 orang. 
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DESKRIPSI  

GAMBARAN UMUM : Ibukota  BARANUSA 

Jumlah Desa  7 

 

WILAYAH : Luas Daerah  58,71 km2
 

 

BATAS WILAYAH : Utara  Laut Flores 

Timur  Kec. Pantar Tengah  

Barat  Kec. Pantar Barat Laut  

Selatan Kec. Pantar Tengah & selat Ombay 

 

 

JUMLAH PENDUDUK : Jumlah  7.281 

Kepadatan  118 km2
 

Laki-laki  3.401 

Perempuan  3.477 

 

KEAGAMAAN :  Rumah Ibadah 

Kristen  6 

Khatolik  - 

Islam  10 

Hindu  - 

Budha  - 

Lain-lain  - 

 

POTENSI :  
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KONDISI PENDIDIKAN : Jumlah SD  8 

Jumlah SMP  2 

Jumlah SMA  1 

Jumlah Guru  251 

 

KONDISI KESEHATAN : Rumah Sakit  - 

Puskesmas  1 

Pustu  - 

BKIA Polindes  3 

Posyandu  15 

Dokter Umum  1 

Dokter Gigi  - 

Bidan  10 

Dukun Terlatih  - 

 

Kondisi sarana dan 

prasarana 

: Bank  

Kantor Pos  

Pos Polisi  

Sumur Bor 
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3. Tenaga Kerja 

Jumlah penduduk bekerja di Kecamatan Pantar Barat pada tahun 2018 adalah 

61.063 jiwa. Dengan kata lai jumlah penduduk Kecamatan Pantar Barat yang 

bekerja pada tahun 2018 adalah 62,17 persen dari seluruh jumlah penduduk yang 

berusia 15 tahun keatas. Penduduk Kecamatan Pantar Barat khususnya yang 

berada di daerah wilayah pesisir dominan yang berprofesi sebagai nelayan. 

4. Visi dan Misi Kecamatan Pantar Barat 
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Visi  

Untuk mewujudkan cita-cita Kecamatan Pantar Barat maka disusun sebuah visi 

sebagai berikut “TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA MENUJU 

KECAMATAN PANTAR BARAT  YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA. 

Misi  

Sebagai penjabaran sebagai visi yang diutarakan diatas, maka ditetapkan misi 

Kecamatan Pantar Barat sebagai berikut : 

1. Peningkatan kinerja aparatur Pemerintahan Kecamatan. 

2. Meningkatkan kualitas sistem pelayanan kepada masyarakat. 

3. Melaksanakan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan. 

4. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelaksanaan umum. 

5. Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

Kecamatan. 

B. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zonasi Kawasan Konservasi 

Perairan Daerah Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tengga Timur. 

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang 

sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan 

setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi kebijakan kawasan 

konservasi perairan merupakan bagian dari upaya pengelolaan atau konservasi 

ekosistem. Berdasarkan tipe ekosistem yang dimiliki, kawasan konservasi 

perairan dapat meliputi: kawasan konservasi perairan tawar, perairan payau atau 
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perairan laut. Kawasan konservasi perairan laut dikenal sebagai kawasan 

konservasi laut (KKL). Prinsip prinsip yang digunakan dalam pengembangan 

sistem pengelolaan kawasan konservasi perairan adalah melalui keterpaduan, 

partisipasi, multi stakeholders, dengan fokus pada pengelolaan sumberdaya ikan 

secara berkelanjutan.  

Adapun kriteria yang digunakan untuk menetapkan kawasan konservasi perairan, 

antara lain adalah: Memiliki keterwakilan ekosistem; Memiliki Kemampuan daya 

pulih; Memiliki jenis ikan langka, endemik dan/atau terancam punah; Memiliki 

keanekaragaman hayati yang tinggi; Merupakan wilayah ruaya bagi biota 

perairan; Mengandung resiko pengulangan; Kondisi biota dan fisik lingkungan 

perairannya masih alami; Mengandung aspek sosial, ekonomi regional dan 

pragmatik serta potensi biofisik. 

Sebagai langkah tindak lanjut dari pencadangan kawasan konservasi perairan yang 

dilakukan, maka dilakukan upaya pengelolaan berupa: (1) penyusunan rencana 

pengelolaan kawasan, (2) pembentukan kelembagaan pengelola kawasan dan (3) 

pendanaan kawasan konservasi perairan. Langkah-langkah tersebut sebagai 

perwujudan dalam rangka menjamin ketersediaan sumberdaya ikan bagi generasi 

kini dan mendatang. 

Kawasan konservasi perairan daerah (KKPD) Kabupaten Alor memiliki potensi 

untuk dimanfaatkan oleh berbagai kepentingan.Kompleksitas pemanfaatan 

tersebut selanjutnya perlu diatur, dan dipantau guna mengatur kegiatan 

pemanfaatan dan menjaga kelestarian sumberdaya alam dan 
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ekosistemnya.Tekanan dan ancaman perusakan habitat dan turunnya kualitas 

keragaman hayati dan sumber daya lainnya yang ada di dalam kawasan tidak 

dapat sepenuhnya diimbangi dengan usaha pengamanan yang dijalankan dalam 

beberapa tahun terakhir (DKP Kabupaten Alor, 2009). Mengacu pada petunjuk 

teknik pemantauan kawasan perairan Kabupaten Alor (DKP Kabupaten Alor, 

2009), terdapat beberapa hal yang harus di waspadai sebagai potensi sumber 

ancaman pelestarian di Kabupaten Alor adalah sebagai berikut: a) Tidak 

pahamnya pengguna sumberdaya tentang kerugian yang ditimbulkan oleh 

kegiatan perikanan yang merusak dan pemanfaatan yang berlebih. b) Tidak 

pahamnya masyarakat tentang manfaat dari (Kawasan Konservasi Laut) KKL 

sebagai suatu alat pengelolaan perikanan untuk menjamin adanya perikanan yang 

lestari. c) Belum ada koordinasi yang kuat antara instansi pemerintah dan satuan 

keamanan yang ada khususnya dalam kebijakan dan kewenangan pengamanan di 

dalam kawasan perairan Kabupaten Alor. Berdasarkan catatan dan pengamatan 

yang dilakukan oleh instansi terkait di lapangan, terdapat beberapa tipe 

pelanggaran dan sumber gangguan yang perlu mendapat perhatian, yaitu: a) 

Pemanfaatan sumber daya dan perikanan yang merusak (bom dan bius); b) 

Perburuan biota laut yang dilindungi; c) Pemanfaatan sumberdaya tanpa perizinan 

yang sah atau penyalahgunaan perizinan; d) Tumpang tindihnya kewenangan 

dalam pengelolaan kawasan yang menimbulkan ketidakpastian peraturan/hukum 

bagi banyak kalangan. 
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1. Kepentingan kelompok sasaran. 

 Kepentingan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan atau target 

group yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan 

menerima barangay tau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh 

kebijakan”.Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan 

kelompok sasaran dalam konteks implementasi kebijakan bahwa karakteristik 

yang dimiliki oleh kelompok sasaran seperti: jumlah kelompok dan kondisi sosial 

ekonomi mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi kebijakan tentang 

konservasi wilaya perarairan. 

Berikut hasil wawancara yang di lakukan dengan salah satu informan yang 

mengatakan bahwa: 

“konservasi yang kami lakukan ini biasanya di lakukan dengan selalu 

mempertimbangkan kelompok sasaran walaupun banyak masyarakat yang ada 

namun kami selalu memiliki prioritas tersendiri bahwa tidak semua 

masyarakat harus kami layani tapi kami selalu mempertimbangkan kelompok 

sasaran berupa kelompok – kelompok nelayan yang ada di sekitar daerah 

pesisir pantai”( hasil wawancara tanggal 11 April  2022) 

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis dengan salah satu 

informan di atas maka dapat di ambil kesimpulan bahwa: proses konservasi 

wilayah perairan yang di lakukan oleh pemerintah daerah tersebut selalu 

mempertimbangkan kelompok yang menjadi sasaran dari kebijakan yang di 

lakukan oleh pemerintah dan selalu mendorong masyarakat untuk selalu 

berpartisipasi dalam setiap program yang di lakukan oleh pemerintah daerah  

Masyarakat dalam hal ini merupakan pihak yang memiliki peran sebagai pihak 

yang menjadi target dari sasaran dari kebijakan yang di lakukan oleh pemerintah 
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dan ikut serta dalam menjaga lingkungan kawasan pesisir. Selain itu, nelayan juga 

diwajibkan untuk ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan konservasi yaitu dengan 

cara ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Alor. 

Berikut hasil wawancara dengan salah satu informan yakni masyarakat 

yang mengatakan bahwa : 

“Kalau peranannya kami sebagai nelayan itu sebagai pihak yang ikut 

membantu dari Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan kegiatan 

penunjang untuk konservasi seperti ikut membantu menanam terumbu 

karang di wilayah konservasi ikan kemudian ikut melakukan penanaman 

mangrove. Dan juga nelayan memiliki tugas sebagai pemberi informasi ke 

Dinas Kelautan dan Perikanan apabila waktu kita dalam hal ini nelayan 

sedang melaut dan bertemu dengan nelayan lain seperti nelayan dari 

daerah lain yang menggunakan alat maupun bahan yang dapat merusak 

lingkungan, maka nelayan akan memberikan informasi baik langsung ke 

Dinas Kelautan dan Perikanan”. (Wawancara pada  13 April 2022 ) 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di lakukan oleh peneliti dengan 

informan tersebut maka dapat di taris kesimpulannya bahwa: masyarakat yang 

menjadi sasaran dari kebijakan pemerintah tersebut berupa kelompok nelayan 

yang ada di sekitar wilayah pesisir selalu memberikan partisipasi yang aktif 

dengan selalu berkoordinasi dengan pemerintah jika ada kendala – kendala yang 

mereka alami di lapangan. 

Tidak hanya ikut serta di dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh 

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor, masyarakat juga memiliki fungsi 

dan peran sebagai informan apabila nantinya ketika nelayan sedang mencari ikan 

di laut dan menemukan atau melihat pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan 

lain baik nelayan dari Alor khususnya dari Pantar Barat maupun nelayan dari 



46 
 

daerah lain di sekitar kawasan konservasi yaitu seperti masih menggunakan bahan 

dan alat yang bisa merusak ekosistem laut seperti penggunaan bom potassium 

cyanida maka nelayan diharapkan akan segera memberikan informasi yang 

didapat kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor untuk dilakukan 

tindakan lanjutan seperti pembinaan mau pun penangkapan, agar nantinya 

mengakibatkan efek jera bagi nelayan untuk tidak lagi terjadi kegiatan yang 

melanggar peraturan dalam mencari ikan dengan menggunakan bahan kimia 

berbahaya yang dapat merusak ekositem pesisir. 

2. Tipe manfaat  

 Jenis manfaat yang menunjukan dampak positif yang dihasilkan.Bahwa setiap 

kebijakan yang di lakukan tentunya harus memberikan asas manfaat kepada 

masyarakat yang menjadi sasaran atau target dari kebijakan yang di lakukan oleh 

pemerintah terutama dari aspek peningkatan ekonomi atau kesejahtaan dari 

masyarakat. 

Berikut hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti dengan salah satu 

informan yang mengatakan bahwa: 

“Untuk ekonomi masih belum bisa maksimal karena hasil produksi tangkapan 

ikan nelayan saling terkait dengan kualitas ekosistem laut. Kalau ekosistem 

laut baik maka hasil produksi akan bisa meningkat tapi kalau ekosistemnya 

masih rusak maka akan memberikan pengaruh juga terhadap hasil tangkapan 

nelayan. Untuk itu dinas masih fokus pada pembenahan ekosistemnya agar 

nantinya bisa memperbaiki hasil produksi nelayan” ( wawancara tanggal 21 

April 2022)  

Di tilik dari hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti dengan salah satu 

informan di atas maka dapat di ambil kesimpulan bahwa: kebijakan konservasi 
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wilayah perairan yang di lakukan oleh pemerintah tersebut belum mampu 

memberikan peningkatan ekonomi masyarakat secara baik. Karena masi banyak 

kendala yang di alami oleh masyarakat bahwa hasil yang masyarakat dapatkan 

tergantung dari ekosistem laut yang mejadi tempat mereka mencari ikan. 

Namun kawasan konservasi laut juga dapat memainkan peran penting di 

dalam pengelolaan perikanan dan pariwisata. Selama ini manfaat perikanan dan 

pariwisata dipandang sebagai hasil samping dari pelestarian keanekaragaman 

hayati, namun para ilmuwan dan manajer akhir-akhir ini mengubah cara pandang 

tersebut dengan memberikan penekanan pada manfaat kawasan konservasi laut  di 

dalam pengelolaan manfaat. 

Misalnya, pengelolaan  program kawasan konservasi  di pulau Pantar Barat 

secara khusus menyatakan bahwa kawasan konservasi laut berfungsi untuk 

meningkatkan perikanan, sementara pelestarian keanekaragaman hayati dipandang 

hanya sebagai manfaat tambahan. 

Hal ini di perkuat dengan hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti 

dengan salah satu informan yang mengatakan bahwa: 

“proses konservasi wilayah laut yang kami lakukan di pulau ini masi pada 

persoalan meningkatkan hasil perikanan dan ini mungkin berbeda dengan 

wilayah lain yang mengembangkan wilayah pesisir lebih banyak pada 

persoalan wisata karena tipe laut mereka mungkin memungkin.” ( 

wawancara tanggal 21 April 2022) 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan 

informan tersebut maka dapat di ambil kesimpulan bahwa: pemanfaatan wilayah 

pesisir yang dilakukan oleh masyarakat pulau Pantar Barat masi terkonsentrasi 
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pada penangkapan ikan dan masi menggunakan alat penangkapan yang masi 

sederhana sehingga hasil yang mereka dapatkan juga belum maksimal untuk 

mencukupi kebutuhan hidup sehari – hari 

3. Derajat perubahan yang diinginkan. 

Seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu 

implementasi sehingga harus mempunyai skala yang jelas. Pada tahap ini 

kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, hal ini dilakukan 

untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan 

masalah.  

Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. 

Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, 

ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk 

menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan. 

Berikut hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti dengan salah satu 

informan yakni bapak camat kecamatan Pantar Barat yang mengatakan bahwa: 

“kebijakan konservasi yang dilakukan oleh pemerintah ini  di harapakan 

mampu memberikan perubahan terhadap kehidupan masyarakat namun 

belum mampu memberikan dampak perubahan yang cukup singginfikan 

karena masi ada kendala – kendala yang kami hadapi di lapangan misalnya 

sarana dan prasarana yang belum menunjang secara baik misalnya alat – 

alat penangkapan ikan yang masi manual serta perahu penangkapan yang 

masi sederhana”( wawancara tanggal 23 April 2022) 

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti dengan 

informan tersebut di atas maka dapat di tarik kesimpulannya bahwa: proses 

konservasi wilayah yang di lakukan oleh pemerintah belum maksimal untuk 
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mengurai segala persoalan tentang laut yang di hadapi oleh masyrakat pesisir yang 

ada di kecamatan Pantar Barat.Hal ini dikarenakan masi banyak kendala yang di 

hadapi oleh pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan yang di 

buat. 

Jangkauan perubahan yang dapat diharapkan.Program yang bersifat jangka 

panjang dan menuntut perubahan perilaku masyarakat dan tidak secara langsung 

atau sesegera mungkin dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat cenderung 

lebih mengalami kesulitan dalam implementasinya 

Dalam implementasi kebijakan ada nilai-nilai yang digunakan oleh 

pemerintah (institusi publik) untuk memecahkan masalah publik dengan 

memanfaatkan seluruh sumber daya manusia dan sumber daya alam  yang 

dimiliki. Dengan kedua hal tersebut di harapkan ada perubahan yang di inginkan 

dari kebijakan yang di buat oleh pemerintah   

4. Letak pengambilan keputusan.  

Letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan 

diimplementasikan. Semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam 

implementasi kebijakan publik, baik secara geografis maupun organisatoris, akan 

semakin sulit pula implementasi program. Karena semakin banyak satuan-satuan 

pengambil keputusan yang terlibat di dalamnya. 

Berikut hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti dengan salah satu 

informan  yakni kepala dinas kelautan dan perikanan kabupaten Alor yang 

mengatakan bahwa: 
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“Dalam pelaksanaan program ini kami agak sedikit kewalahan hal ini 

dikernakan   letak geografis wilaya kabupaten yang terdiri dari pulau – pulau 

sehingga pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat juga masi agak 

sedikit terkedala dan memakan waktu yang cukup lama” ( wawancara tanggal 

25 April 2022)  

Berdasarkan hasil wawancara yang di lalakuan oleh peneliti dengan informan 

di atas maka dapat di ambil kesimpulannya bahwa:proses implementasi kebijakan 

yang di lakukan oleh pemerintah belum berjalan secara baik hal ini dikarenakan 

seting geografis wilayah kabupaten berupa pulau – pulau sehingga dalam 

pelaksanaan kebijakan tersebut sangat membutuhkan waktu lama. 

5.  Pelaksanaan Program  

 Merupakan usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana 

dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi 

segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, dimana pelaksanaannya, kapan 

waktunya dimulai dan berakhir, dan bagaimana cara dilaksanakan.  

Berikut hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti dengan salah satu 

informan yang mengatakan bahwa: 

“pelaksanaan program konservasi wilayah pesisir yang di lakukan oleh 

pemerintah kecamatan Pantar Barat ini tentunya melalui perencanaan yang 

matang dari dinas Kelautan dan perikanan kabupaten Alor ,dan di Pantar Barat 

ini lebih terkonsentrasi ke rumput laut dan ikan sehingga kalau untuk rumput 

laut memakan waktu sampe 3 bulan” ( wawancara tanggal 21 April 2022) 

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti dengan salah satu 

informan di atas maka dapat di ambil kesimpulannya bahwa : pelaksanaan 

kebijakan konservasi wilayah perairan yang di lakukan oleh pemerintah 

kecamatan Pantar Barat tersebut berangkat dari sebuah perencanaan yang matang 

dengan selalu mempertimbangkan hasil yang bisa di dapatkan dalam pelaksanaan 
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program tersebut karena berhasil atau tidaknya sebuah program kebijakan 

tentunya harus berangkat dari  sebuah perencanaan yang matang. 

Tentunya untuk pelaksanaan program kebijakan yang di lakukan oleh 

pemerintah selalu membutuhkan kerjasama yang baik dari masyarakat sebagai 

sasaran dari kebijakan yang di lakukan oleh pemerintah,sehingga salah satu poin 

penting yang harus di lakukan pemerintah adalah masyarakat harus memahami 

betul tentang program kebijakan yang akan di lakukan oleh pemerintah serta apa 

dampak yang mereka bisa dapatkan dari program yang akan di laksanakan oleh 

pemerintah tersebut. 

Berikut hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti dengan salah satu 

informan yakni masyarakat kecamatan Pantar Barat  yang mengatakan bahwa: 

“kami sebagai masyarakat tentunya selalu mendukung apa yang menjadi 

kebijakan pemerintah apalagi itu untuk kepentingan kami sebagai nelayan dan 

kami selalu di berikan sosialisasi serta pelatihan agar kami paham tentang 

program yang di jalankan oleh pemerintah.dan kami selalu di dukung oleh 

pemerintah dengan memberikan bantuan alat2 misalnya tali untuk pasang agar 

atau pukat untuk menangkap .”( wawancara tanggal 21 April 2022)  

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti dengan salah 

satu informan di atas maka dapat di ambil kesimpulannya bahwa: Kebijakan 

konservasi wilayah perairan yang di lakukan oleh pemerintah kecamatan 

Pantar Barat mendapat sambutan yang baik dari masyarakat setempat hal ini di 

karenakan apa yang di lakukan oleh pemerintah memiliki dampak yang cukup 

baik untuk masyarakat dengan berbagia fasilatas pendukung serta pelatihan 

yang di lakukan oleh pemerintah daerah. 
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6. Sumberdaya yang dilibatkan. 

 Sumber daya yang harus mendukung agar implementasi kebijakan dapat 

berjalan dengan baik. Sumber daya merupakan salah satu faktor penting 

dalam implementasi kebijakan/program, karena bagaimanapun baiknya 

kebijakan itu dirumuskan tanpa ada dukungan sumber daya yang memadai, 

maka kebijkan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya. 

Tanpa sumber daya yang memadai pula suatu implementasi kebijakan akan 

mengalami kegagalan. Adapun sumber daya yang dimaksud adalah jumlah 

orang atau staff sebagai pelaksana yang mempunyai keahlian yang memadai, 

informasi, dan fasilitas-fasilitas yang mendukung lainnya 

Berikut hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti dengan salah satu 

informan yakni kepala dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Alor yang 

mengatakan bahwa: 

“jumlah pegawai yang kami tempatkan di kawasan konservasi wilayah 

perairan daerah ( KKPD) di kabupaten Alor ini sebanyak 400 orang 

dimana 1 orang pegawai setara untuk mengelola maksimum luasan 

kawasan 1.000 Hektar. dan di pulai pantar sendiri sebanyak 70 orang 

dengan 4 pokja namun masi banyak kendala yang kami hadapi secara 

kualitas karena di Alor sini masi kurang serjana dengan disiplin ilmu 

tersebut masi kurang sehingga yang kamu lakukan hanya dengan 

mengikutkan seluruh pegawai tersebut untuk ikut pelatihan..”( wawancara 

tanggal 21 April 2022) 

Bersarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti dengan salah 

satu informan di atas maka dapat di ambil kesimpulannya bahwa: pelaksanaan 

program konservasi wilayah perairan yang di lakukan oleh pemerintah kabupaten 

Alor secara kuantitas memang begitu banyak namun secara kualitas masi kurang 

hal ini di karenakan kabupaten Alor yang notabenenya terdiri dari wilayah 
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kepulauan namun masi kurang di dalam sumber daya manusia dengan disiplin 

Ilmu yang terkonsentrasi di dalam mengelolah hasil laut misalnya serjana 

kelautan. 

Untuk itu perlu ada peningkatan sumber daya manusia di setiap 

kepegawaian yang ada agar bisa bekerja secara professional dalam menjalankan 

tugasnya untuk memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat yang 

menjadi sasaran dari kebijakan yang akan di ambil oleh pemerintah daerah 

mislanya dengan bekerjasama dengan instansi yang lebih tinggi untuk membekali 

setiap pegawai yang ada dengan memberikan pelatihan yang intens terhadap 

setiap pegawai yang ada. 

Berikut hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti dengan salah satu 

informan yang mengatakan bahwa: 

“ model peningkatan kapasitas sumberdaya manusia yang ada kami selalu 

bekerjasama serta mengikuti apa yang dirancang oleh Direktorat 

Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan (KKJI), Direktorat Jenderal Kelautan, 

Pesisisr dan Pulau-pulau Kecil (Ditjen. KP3K), Kementerian Kelautan dan 

Perikanan dapat dijadikan bahan pertimbangan. Direktorat Konservasi 

Kawasan dan Jenis Ikan (KKJI), Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisisr dan 

Pulau-pulau Kecil (Ditjen. KP3K), Kementerian Kelautan dan 

Perikanan.”( wawancara tanggal 21 April 2022)  

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti dengan salah 

satu informan di atas maka dapat kita ambil kesimpulannya bahwa: proses 

peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang di lakukan oleh pemerintah untuk 

memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat adalah dengan cara 

bekerjsama dengan instansi yang lebih di atas untuk memberikan pelatihan 
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terhadap setiap pegawai yangada agar mereka bisa bekerja secara kompoten dan 

professional yang menjalankan fungsi dan tugas mereka.  

Berdasarkan PerBubp Nomor 4 Tahun 2013 yang merupakan rujukan 

dalam pengelolaan zonasi kawasan konservasi, oleh karena itu peneliti 

mendeskripsikan bahwa dalam penerapannya pemerintah harus memperhatikan 

hal-hal yang diperlukan untuk melestarikan biota laut yang terancam punah 

dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat nelayan yang terdampak akibat 

perbuatan oknum-oknum yang masih menggunakan alat penagkapan yang tidak 

ramah lingkungan serta memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan 

kondisi perikanan terhadap pendapatan daerah dalam jangka panjang dari generasi 

ke generasi, disamping itu pemerintah dalam hal ini Dinas Kelautan dan 

Perikanan lebih aktif dalam melakukan evaluasi kinnerja pihak-pihak terkait yang 

ikut serta dalam pengelolaan zonasi kawasan konservasi sehingga dapat 

memberikan respon dukungan baik secara fisik maupun non fisik apabila terdapat 

kendala-kendala yang ada di lapangan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah di uraikan di atas maka 

peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1.  Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di daerah kabupaten Alor 

Kecamatan Pantar Barat membutuhkan dukungan dari sumber daya 

manusia yang memiliki kinerja maupun pengetahuan yang baik mengenai 

kegiatan konservasi serta adanya dukungan dana atau anggaran untuk 



56 
 

pelaksanaan konservasi yang diberikan dari anggaran pemerintah daerah 

Kabupaten Alor maupun dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Alor. 

2.  Di dalam konservasi juga membutuhkan komunikasi dan koordinasi yang 

baik agar dalam pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan baik dan setiap 

stakeholder mampu memahami tugasnya masing – masing. Di dalam 

konservasi kayu aking koordinasi yang dilakukan adalah koordinasi secara 

vertikal dimana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor sebagai 

pihak pelaksana kegiatan yang dibawahnya dibantu oleh stakeholder 

lainnya yang ikut membantu dalam pelaksanaan kegiatan konservasi. 

3. Dari segi ekonomi, hasil capaian dari kegiatan konservasi yang dilakukan 

di terhadap hasil produksi perikanan nelayan masih belum bisa diperbaiki 

secara maksimal karena masih terkendala dari perbaikan ekosistem yang 

merupakan tempat ikan untuk berpijah yang membutuhkan waktu untuk 

kembali ke ekosistem normal dan baik sehingga hal ini saling memiliki 

keterkaitan antara kualitas perbaikan ekosistem perairan laut terhadap hasil 

produksi perikanan masyarakat. 

B. Saran. 

Berdasrkan pembahasan serta penelitian yang di lakukan oleh peneliti maka 

peneliti dapat menyarankan hal – hal sebagai berikut: 

1. Untuk mensukseskan kegiatan konservasi yang dilakukan d, Dinas 

Kelautan dan Perikanan dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatannya baik 

dalam proses pelaksanaan seperti dalam hal penanaman terumbu karang 
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buatan maupun kegiatan sosialisasi kepada nelayan agar nelayan memiliki 

pengetahuan mengenai pentingnya konservasi yang berkelanjutan untuk 

menjaga ekosistem pesisir dan potensi perikanan bagi kesejahteraan 

masyarakat di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. 

Sedangkan untuk kegiatan pengawasan juga dapat ditingkatkan kembali 

agar masyarakat yang masih melakukan kegiatan penangkapan ikan 

dengan cara – cara ataupun dengan alat yang tidak ramah lingkungan. 

2. Untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi dari masyarakat 

khususnya nelayan di dalam pelaksanaan kegiatan konservasi  Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor bisa melakukan kegiatan 

sosilaisasi kepada masyarakat khususnya nelayan secara intensif dan terus 

- menerus agar dengan adanya kegiatan sosialisasi yang intensif dan terus - 

menerus, nelayan mampu memahami dan memiliki rasa tanggung jawab 

untuk ikut serta dalam menjaga dan melestarikan ekosistem pesisir  

melalui kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Alor. 
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  Gambar 1 

  Gambar 2 

Ket : Gambar 1 dan 2 foto bersama pegawai camat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      Gambar 3      
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  Gambar 4 

Ket : Gambar 3 dan 4 foto bersama kadis nelayan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 

Ket : Gambar 5 foto bersama salah satu nelayan daerah setempat. 
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