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 ABSTRAK 

Blue Economy merupakan simbol kegiatan khususnya industri perikanan 

yang pro lingkungan. walaupun sebenarnya tanpa konsep ini para pelaku usaha 

perikanan sudah seharusnya untuk menerapkan kegiatan yang sesuai dengan 

standar keamanan lingkungan, dan juga sebuah konsep yang dibawa dinas 

kelautan dan perikanan yang berguna untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan yang ada di sektor kelautan dan mendukung terciptanya 

pembangunan berkelanjutan pada sektor kelautan yaitu keseimbangan antar 

ekonomi dan ekosistem laut, terciptanya kepedulian dengan lingkungan serta 

adanya hubungan timbal balik antara nelayan dengan masyarakat dan lingkungan 

sekitar, dan dalam penerapan program program ini adalah bentuk realisasi konsep 

ekonomi biru dari instansi daerah, juga diharapkan dapat meningkatkan, menjaga 

produktivitas dan mensejahterakan nelayan, serta menjaga bumi agar tetap biru 

pada sektor kelautan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana 

implementasi blue economy dalam upaya mensejahterakan nelayan dan 

bagaimanana perspektif ekonomi islamnya. Jenis penelitian kualitatif, metode 

pengambilan data wawancara, observasi, dokumentasi, dan di analisis dengan 

pendekatan induktif. Hasil penelitian dimana penerapan program pemanfaatan 

sumberdaya perikanan berwawasan lingkungan dilakukan dengan memberikan 

subsidi jaring ramah lingkungan sebagai bentuk revitalisasi alat tangkap bertujuan 

untuk menjaga ekosistem, penyuluhan ke kelompok masyarakat pengawas 

berguna untuk membantu mengawasi kegiatan ekonomi yang bersifat eksploitatif, 

dan sosialisasi peraturan agar nelayan juga memiliki peran dalam menjaga 

sumberdaya perikanan selain itu demi mengupayakan hasil produksi dimana 

instansi berusaha agar nelayan memahami jalur penangkapan ikan bertujuan untuk 

menambah wawasan dan dapat memaksimalkan produksi ikan pada wilayah yang 

sudah di sosialisasikan, dari hasil penerapan nelayan tersebut berdampak pada 

hasil tangkap nelayan yang menurun, turunnya angka produksi tangkap nelayan 

sejalan dengan tujuan program yaitu untuk menjaga sumberdaya perikanan tetap 

berkelanjutan dan ketahanan pangan. dan program yang diterapkan sebelumnya 

sudah sesuai dengan kaidah islam. 

 

Kata Kunci : Blue Economy, Kesejahteraan Nelayan, dan Perspektif Ekonomi 

Islam. 
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MOTTO 

 

                      

          

 

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 

memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan 

diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat 

kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al-A’raf : 56) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penegasan judul merupakan langkah awal dalam melakukan penulisan 

skripsi ini, penulis berupaya agar judul skripsi yang digunakan tepat dan tak 

sampaikan kepada khalayak ramai. Sebelum penulis menguraikan pembahasan 

lebih lanjut maka terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini 

untuk menghindari kesalah pahaman maka diperlukan adanya pembatasan 

terhadap arti kalimat dalam skripsi ini serta untuk memberikan penjelasan 

tentang pengertian judul skripsi ini, dengan harapan memperoleh gambaran 

yang jelas dari makna yang dimaksud.  Adapun judul penelitian ini adalah 

"Implementasi Blue Economy pada Sektor Kelautan dalam Upaya 

Mensejahterakan Nelayan : "Studi Kasus Nelayan TPI Gudang Lelang" 

Adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut : 

1. Implementasi : implementasi merupakan pelaksanaan secara praktis 

mengenai suatu konsep maupun gagasan yang telah disusun secara 

sistematis.
1
 

2. Blue Economy : adalah simbol kegiatan khususnya industri perikanan yang 

pro lingkungan. walaupun sebenarnya tanpa konsep ini para pelaku usaha 

                                                           
1
 Jun Irwan, "Analisis implementasi akad musyarakah di PT Bank Muamalat Tbk cabang 

Kendari". (Skripsi program sarjana fakultas ekonomi dan bisnis Islam IAIN Kendari, Kendari, 

2016), h. 6. 
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perikanan sudah seharusnya untuk menerapkan kegiatan yang sesuai 

dengan standar keamanan lingkungan.
2
 

3. Kesejahteraan : Menurut Norizan dan Heathwood, kesejahteraan hidup 

terbagi menjadi dua katagori yaitu kesejahteraan hidup objektif dan 

kesejahteraan hidup subjektif. Kesejahteraan hidup objektif merangkumi 

kebutuhan hidup yang diperoleh dari sisi eksternal seperti pendapatan, 

perumahan dan kesehatan sedangkat kesejahteraan subjektif dilihat dari 

sisi internal seperti perasaan gembira dan bersyukur karena mempunyai 

pekerjaan yang tetap.
3
 

Jadi dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa 

implementasi blue economy pada sektor kelautan dalam upaya 

mensejahterakan nelayan merupakan suatu penerapan kegiatan ekonomi 

yang sejalan dengan keseimbangan antara tujuan ekonomi, social, dan 

kelestarian lingkungan. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Alasan Objektif 

Secara objektif blue economy merupakan simbol kegiatan 

khususnya industri perikanan yang pro lingkungan. walaupun sebenarnya 

tanpa konsep ini para pelaku usaha perikanan sudah seharusnya untuk 

menerapkan kegiatan yang sesuai dengan standar keamanan lingkungan, 

                                                           
2 Ajeng Faizah Nijma Ilma, “Blue Economy : Keseimbangan Perspektif Ekonomi dan 

Lingkungan”.  Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan, Volume 14, No. 1, 2014,  h. 2. 
3

 Meri Enita Puspita Sari, Diah Ayu Pratiwi, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Kesejahteraan Hidup Masyarakat Suku Laut Pulau Bertam Kota Batam”. Jurnal Trias Politika, Vol 

2. No.2, Oktober 2018, h. 4. 
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dan juga sebuah konsep yang dibawa dinas kelautan yang berguna untuk 

mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di sektor kelautan dan 

mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan pada sektor kelautan 

yaitu keseimbangan antar ekosistem laut, terciptanya kepedulian dengan 

lingkungan serta adanya hubungan timbal balik antara nelayan dengan 

masyarakat dan lingkungan sekitar, dan dalam penerapan program 

program yang dinas perikanan ini juga diharapkan dapat meningkatkan 

pendapatan nelayan dan mensejahterakan nelayan, serta menjaga bumi 

agar tetap biru pada sektor kelautan. Dan alasan memilih studi kasus pada 

nelayan TPI Gudang Lelang Kota Bandar lampung dikarenakan nelayan di 

TPI Gudang Lelang berdekatan dengan pasar dan pusat lelang, dimana 

akan mengurangi variabel biaya/pengeluaran pada nelayan dan salah satu 

tempat yang disosialisasikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam 

menjaga sumberdaya perikanan, dan alasan untuk pemilihan Kota Bandar 

Lampung dikarenakan, Kota Bandar Lampung adalah satu satunya kota 

yang memiliki 4 daerah pesisir (Panjang, Teluk, Pulau Pasaran dan 

Lempasing) dan sebagai penyumbang produksi perikanan terbesar ke-3 di 

Provinsi Lampung, dan alasan pemilihan nelayan kecil juga didasari atas 

adanya kebijakan tentang perizinan kapal besar yang punya peran dan 

mempengaruhi sumberdaya perikanan. 

2. Alasan Subjektif 

Secara subjektif, pokok pembahasan skripsi ini relevan dengan 

program studi penulis yakni Ekonomi Syariah yang kajiannya berkaitan 
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dengan matakuliah Ekonomi Publik dan masuk ke dalam tema Kebijakan 

Publik dan adanya referensi pendukung sehingga dapat mempermudah 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta pembahasan dalam skripsi 

ini dapat memberikan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca tentang 

implementasi blue economy pada sektor kelautan dalam upaya 

mensejahterakan nelayan. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara didunia, yang 

berciri kepulauan,  dengan jumlah pulau yang dimiliki lebih dari 17.000 buah. 

Luas laut Indonesia termasuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 

adalah sekitar 5,8 juta km2, dengan garis pantai sepanjang 95,200 km atau 

terpanjang kedua didunia, menjadikan Indonesia negara yang kaya dengan 

kekayaan hayati laut.4 Tahun 2017 PDB sektor perikanan (atas dasar harga 

konstan) mencapai senilai Rp227,3 triliun dengan pertumbuhan sebesar 5,95 

persen atau naik 15,33 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 5,15 

persen. Menurutnya kenaikan nilai PDB sektor perikanan tidak terlepas dari 

fenomena produk perikanan budidaya yakni produksi ikan kakap dan kerapu 

hasil budidaya yang meningkat cukup tinggi.
5
  

Pada tahun 2010-2015 proporsi sektor perikanan Provinsi Lampung 

terhadap PDB Nasional berada di urutan ke-8 dengan nilai proporsi 0,7. 

                                                           
4
 Endah Murniningtyas, Prakarsa Strategis Pengembangan Konsep Green Economy  

(Jakarta : Bapennas,  2014), h. 55. 
5
 Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Nilai Sub Sektor Perikanan Budidaya Mampu 

Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi”. (On-line), tersedia di : https://kkp.go.id/artikel/2896-bps-nilai-

sub-sektor-perikanan-budidaya-mampu-dongkrak-pertumbuhan-ekonomi (10 Februari 2020). 

https://kkp.go.id/artikel/2896-bps-nilai-sub-sektor-perikanan-budidaya-mampu-dongkrak-pertumbuhan-ekonomi%20(10
https://kkp.go.id/artikel/2896-bps-nilai-sub-sektor-perikanan-budidaya-mampu-dongkrak-pertumbuhan-ekonomi%20(10
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Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi 

sumber daya perikanan laut cukup besar. Provinsi Lampung memiliki wilayah 

pesisir yang luas dengan garis pantai lebih kurang 1.105 km dan 69 pulau-

pulau kecil dengan beragam jenis habitat yang berbeda, termasuk lingkungan 

yang dibuat manusia, seperti tambak udang dan perkotaan. Luas wilayah 

pesisir sekitar 440.010 ha dan luas perairan laut dalam batas 12 mil adalah 

24.820,0 km2  yang merupakan bagian wilayah Samudera Hindia (pantai barat 

Lampung), Selat Sunda (Teluk Lampung dan Teluk Semangka), dan Laut 

Jawa (pantai timur Lampung). Dengan wilayah pesisir dan laut yang cukup 

luas, sektor perikanan merupakan salah satu unggulan di Provinsi Lampung. 

Dengan jumlah wilayah kelautan yang luas dan lahan perairan yang banyak, 

potensi perikanan di Provinsi Lampung juga merupakan salah satu potensi 

unggulan bagi peningkatan ekonomi Provinsi Lampung.
6
 

 

Tabel 1.1 

Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kabupaten/Kota dan Subsektor 

di Provinsi Lampung 2017 

 

No. 

 

Kabupaten/Kota 

Perikanan Tangkap di Laut 

Volume 

(Ton) 

Nilai 

(000 Rp) 

1. Lampung Barat - - 

2. Tanggamus 16.997 544.826.885 

                                                           
6
 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, “Data Hasil Tangkap Perikanan 

KotaBandar Lampung 2015”. (On-line), tersedia di : https://dkp.lampungprov.go.id/ (10 Februari 

2020). 

 

https://dkp.lampungprov.go.id/
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3. Lampung Selatan 30.956 994.658.394 

4. Lampung Timur 42.100 1.519.433.440 

5. Lampung Tengah 96 3.472.954 

6. Lampung Utara - - 

7. Way Kanan - - 

8. Tulangbawang 22.354 807.168.722 

9. Pesawaran 14.599 510.957.720 

10. Pringsewu - - 

11. Mesuji 1.344 48.495.834 

12. Tulang Bawang Barat - - 

13. Pesisir Barat 11.762 384.575.087 

14. Kota Bandar Lampung 32.069 773.925.304 

15. Kota Metro - - 

Total Provinsi Lampung 172.277 5.587.514.341 

( Sumber: Badan Pusat Statistik, Provinsi Lampung 2018) 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa produksi perikanan tangkap di 

laut untuk Provinsi Lampung berjumlah 172.277 ton, dengan Lampung Timur 

sebagai penyumbang terbesar perikanan pertama dengan jumlah 42.100 ton, 

dan Kota Bandar Lampung sebagai penyumbang terbesar perikanan kedua 

dengan jumlah  32.069 ton. Kota Bandar Lampung memiliki daerah 

penangkapan ikan yaitu di Kecamatan Teluk Betung Selatan dengan jumlah 

nelayan sebanyak 7.268 nelayan, Kecamatan Teluk Betung Barat dengan 

jumlah nelayan sebanyak 7.560 nelayan, dan Kecamatan Panjang dengan 
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jumlah nelayan sebanyak 3.668 nelayan. Nelayan melakukan kegiatan 

penangkapan ikan di sekitar perairan Teluk Lampung, Selat Sunda, Laut Jawa 

dan Samudra Hindia dengan menggunakan perahu tanpa motor dan kapal 

bermotor (motor tempel dan kapal motor).
7
 Adapun data hasil produksi ikan 

laut basah & ikan air tawar yang mengalami naik turun jumlah produksi, dan 

data produksi jenis ikan laut di kota Bandar Lampung : 

 

Tabel 1.2 

Produksi Ikan Laut Basah dan Ikan Air Tawar di Kota Bandar Lampung 

 

Bulan 

Ikan Laut Basah 

(Ton) 

Ikan Air Tawar 

(Ton) 

Total Produksi Ikan 2013 30.204,00 1.555,00 

Total Produksi Ikan 2014 30.794,00 1.587,00 

Total Produksi Ikan 2015 33.925,00 1.856,00 

Total Produksi Ikan 2016 609,18 149,18 

Januari, 2017 44,36 9,35 

Februari, 2017 51,86 11,69 

Maret, 2017 32,36 8,95 

April, 2017 29,13 1,16 

Mei, 2017 18,12 18,70 

Juni, 2017 34,76 9,52 

Juli, 2017 36,02 0,45 

Agustus, 2017 45,24 20,62 

                                                           
7
 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, “Data Hasil Tangkap Perikanan 

KotaBandar Lampung 2011”. (On-line), tersedia di : https://dkp.lampungprov.go.id/ (10 Februari 

2020) 

https://dkp.lampungprov.go.id/
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September, 2017 35,12 8,48 

Oktober, 2017 47,28 4,09 

November, 2017 39,58 20,80 

Desember, 2017 34,15 3,51 

Total Produksi Ikan 2017 447,97 116,87 

(Sumber : Badan Pusat Statistik, Kota Bandar Lampung 2018) 

Dapat dilihat tabel diatas bahwa jumlah produksi perikanan hampir 

ditiap tahunnya mengalami penurunan diakibatkan oleh nelayan yang bersifat 

eksploitatif (overfishing) pada tahun sebelumnya, Pemanfaatan sumberdaya 

perikanan yang tidak terkendali di beberapa wilayah perairan. Indonesia telah 

mengakibatkan beberapa WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) mengalami 

gejala penangkapan berlebih (over fishing), karena jumlah tangkapannya 

sudah melebihi maximum sustainable yield (MSY). Disamping persoalan 

tersebut, terdapat pula persoalan terkait masalah keberlanjutan lingkungan 

yang dihadapi oleh perikanan budidaya, khususnya di perairan umum. Adanya 

kasus kematian massal ikan dikarenakan up welling air dan terlampauinya 

batas carrying capacity lingkungan karena kegiatan budidaya yang tidak 

terkendali, mengakibatkan menurunnya kualitas ekosistem perairan.
8
 Konsep 

ekonomi biru berdasarkan program Kementerian Kelautan dan Perikanan yang 

terdiri dari Budaya Bahari, Tata Kelola di Laut, Pertahanan Keamanan dan 

Keselamatan di Laut, Ekonomi Kelautan, dan Lingkungan Laut yang 

dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan di tiap wilayah. Ekonomi 

Biru adalah ekonomi yang melanjutkan yang memanfaatkan sumber daya 

                                                           
8
 Endah Murniningtyas…., Ibid. 
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alam yang berasal dari maritim untuk kemakmuran masyarakat suatu bangsa, 

atau yang memiliki sumber daya alam tersebut untuk kesejahteraan 

masyarakat sendiri, selain untuk kawasan regional maupun hubungan 

kerjasama ekonomi bilateral dan multilateral berdasarkan mekanisme pasar 

yang berkeadilan. Dan konsep ekonomi biru hadir untuk menjaga 

keseimbangan ekosistem laut agar generasi masa depan masih dapat 

merasakan hasil tangkapan laut. 
9
 

Dari hasil wawancara terhadap salah satu nelayan, bahwa daerah 

tersebut dalam beberapa tahun terakhir, para nelayan merasakan hasil 

tangkapan yang mulai menurun, yang membuat pendapatan nelayan tersebut 

ikut menurun, yang mana pendapatan mereka tidak terbilang tinggi 

dikarenakan banyaknya biaya yang dikeluarkan dalam sekali pelayaran.
10

 

Permasalahan ini timbul dikarenakan penerapan yang dilakukan nelayan 

menyesuaikan dengan prinsip blue economy dimana penangkapan ikan tidak 

boleh melebihi batasan tangkapan yang ditentukan, sehingga pendapatan yang 

nelayan dapatkan masih terbilang rendah dikarenakan banyaknya biaya yang 

dikeluarkan. Menurut Kusnadi, kemiskinan dan rendahnya derajat 

kesejahteraan sosial menimpa sebagian besar nelayan tradisional dan nelayan 

buruh yang merupakan kelompok sosial terbesar dalam populasi masyarakat 

                                                           
9
 Ali Musa Pasaribu, Konsep Blue Economy Sumber Pertumbuhan Baru di Indonesia 

(Yogyakarta : Ekuilibria, 2017), h. 114. 
10

 Wawancara dengan salah satu nelayan TPI Gudang Lelang, Bandar Lampung, 

November 2019. 
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nelayan. Kemiskinan dan kesejahteraan nelayan bergantung dari tingkat 

pendapatan. 
11

 

 

D. Fokus Penelitian 

Dari permasalahan yang ada bahwa penelitian ini terletak pada objek 

penelitiannya, dimana peneliti memfokuskan pada bentuk implementasi blue 

economy berupa : 

1. Penerapan program pemanfaatan sumberdaya perikanan 

berwawasan lingkungan dan program lainnya, yang program 

asalnya dari program Kementerian Kelautan dan Perikanan yang 

terdiri dari Budaya Bahari, Tata Kelola di Laut, Pertahanan 

Keamanan dan Keselamatan di Laut, Ekonomi Kelautan, dan 

Lingkungan Laut yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan 

Perikanan di tiap wilayah dimana program tersebut ditujukan untuk 

membatasi hasil tangkap nelayan dan menjaga keseimbangan 

ekosistem. 

2. Apakah nantinya program tersebut berdampak pada kesejahteraan 

nelayan khususnya kelompok nelayan di TPI Gudang Lelang, 

dimana kelompok nelayan TPI Gudang Lelang merupakan 

kelompok nelayan terkecil  di Bandar Lampung. Ekonomi Biru 

adalah ekonomi yang melanjutkan pembangunan, yang 

memanfaatkan sumber daya alam yang berasal dari maritim untuk 

                                                           
11

 Fadilah, Zainal Abidin, & Umi Kalsum, “Pendapatan Dan Kesejahteraan Rumah 

Tangga Nelayan Obor Di Kota Bandar Lampung”.  JIIA, Volume 2, No. 1, Januari 2014,  h. 71. 
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kemakmuran masyarakat suatu bangsa, dan metode pengambilan 

data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana implementasi Blue Economy dalam upaya mensejahterakan 

nelayan ?  

2. Bagaimana implementasi Blue Economy dalam perspektif ekonomi syariah 

? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan focus penelitian yang telah diuraikan diatas, maka tujuan 

penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

3. Untuk mengetahui bagaimana  implementasi Blue Economy dalam upaya 

mensejahterakan nelayan. 

4. Untuk mengetahui bagaimana  implementasi Blue Economy dalam 

perspektif ekonomi syariah. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini penulis berharap penelitian ini dapat 

memberikan manfaat bagi banyak pihak, diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 
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Sebagai bahan informasi atau bahan kajian untuk menambah 

pengetahuan dalam bidang penerapan blue economy dalam upaya 

mensejahterakan nelayan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Akademis 

Untuk menambah wawasan peneliti agar bisa diaplikasikan 

dalam pekerjaan, serta bisa mengetahui kelebihan dan kelemahan 

adanya penerapan blue economy dalam upaya mensejahterakan 

nelayan. 

b. Bagi Penulis 

Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan  bisa 

memberikan penjelasan tentang bagaimana implementasi blue 

economy pada sektor kelautan dalam  upaya mensejahterakan nelayan, 

yang diharapkan bisa memberikan wawasan baru kepada para 

mahasiswa ekonomi syari’ah. 

c. Bagi Masyarakat Umum 

Bisa menambah keilmuan atau referensi yang bisa dijadikan 

sebagai bahan informasi guna mengetahui  bahwa kesejahteraan 

nelayan dapat ditingkatkan dengan konsep blue economy. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara evaluasi, analisis dan seleksi berbagai 

alternative, cara atau teknik. Metode ilmiah adalah cara menerapkan prinsip-
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prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan. Metode 

penelitian merupakan sub bagian perencanaan  usulan penelitian. Rencana 

penelitian harus logis, diikuti unsur-unsur yang urut, konsistensi dan 

operasional, menyangkut bagaimana penelitian tersebut akan dijalankan.
12

 

 Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

yang bertujuan untuk kegunaan tertentu Berdasarkan pada hal itu maka 

terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan antara lain, cara ilmiah, 

data, tujuan, dan kegunaan. Pada penelitian ini pendekatan yang dipilih oleh 

peneliti adalah pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan 

penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) dengan 

memanfaatkan peneliti sebagai instrumen untuk mendapatkan data deskriptif 

berupa lisan dari orang orang yang memungkinkan untuk diteliti yang 

diperoleh dari berbagai sarana seperti wawancara, dokumentasi dan 

pengamatan langsung. Teknik penelitian yang digunakan yaitu deskriptif 

kualitatif.
13  Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dalam kancah yang 

sebenarnya.
14

Hakikatnya penelitian lapangan adalah penelitian yang  

dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan 

penelitian.Adapun data-data tersebut diperoleh dari Dinas Kelautan dan 

Perikanan dan kelompok nelayan TPI Gudang Lelang. 

 

                                                           
12

 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2013), h. 11. 
13

 Ibid. h. 43. 
14

 Kartini Kartono,, Pengantar Metodelogi Riset Sosial, (Jakarta: Mandar Maju, 1996), h.. 

32 
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1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

atau Naturalistik adalah penelitian yang dilakukan dengan kondisi objek 

yang dialami, peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan cara gabungan, data yang dihasilkan bersifat deskriptif 

dan analisis data dilakukan secara induktif dan penelitian ini lebih 

menekankan makna generalisasi.
15

 

 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada 

sekarang berdasarkan data datan jadi ia juga menyajikan data, 

menganalisis dan menginterpretasi. Ia juga bisa bersifat komperatif dan 

korelatif. Penelitian deskriptif banyak membantu terutama dalam 

penelitian yang bersifat longitudinal, genetic dan klinis. Penelitian survai 

biasanya termasuk dalam penelitian ini.
16

 

 

3. Sumber Data 

Pada penelitian ini menggunakan data yaitu data dalam bentuk 

informasi seperti realisasi kegiatan nelayan dengan program yang 

berprinsip blue economy dari Dinas Kelautan dan Perikanan dalam upaya 

                                                           
15

 Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, (Bandung: Mandar Maju, 

2002), h. 33. 
16

 Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, , 

2012), h.44 
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mensejahterakan nelayan, gambaran umum lokasi penelitian, gambaran 

umum kelurahan Kangkung yang digunakan untuk membahas rumusan 

masalah pada penelitian. 

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh.Sumber 

data diperoleh dari berbagai macam literature. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 
17

 

1. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data 

primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber data yang dikumpulkan melalui wawancara langsung pada 

pihak terkait. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara 

individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda 

(fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.18 

2.  Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung akan tetapi 

data didapatkan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan 

penelitian seperti dari dokumen atau merupakan data yang 

diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara 

(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder, umumnya 

berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun 

dalam arsip (data dokumentar) yang dipublikasikan.
19

 

 

                                                           
17

 Bagja Waluya, Sosiologi (Bandung : PT. Setia Purna Inves, 2004), h. 79. 
18

 Etta Mamang Sangadji, Sopiah, Metodelogi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam 

Penelitian (Malang : ANDI, 2010), h. 171. 
19

 Joko subagyo, Metodelogi Penelitian dalam Teori dan Praktek (Jakarta : PT RINEKA 

CIPTA, 2006), h. 39. 
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4. Metode Pengambilan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data, yaitu dengan penelitian lapangan (field research), 

yaitu penelitian yang data dan informasinya di peroleh dari kegiatan 

langsung di lapangan.
20

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

beberapa teknik pengumpulan data di lapangan sebagai berikut : 

a. Observasi, merupakan penelitian dengan melakukan pengamatan 

secara langsung pada objek yang sedang diamati dengan observasi, 

peneliti dapat belajar mengetahui keadaan objek yang sedang 

diteliti. 

b. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga didapatkan 

informasi pada objek yang sedang diteliti.  

c. Dokumentasi, Metode dokumentasi adalah mencari data-data 

mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan buku, surat 

kabar, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.
21

 

 

5. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Dalam penelitian kualitatif, populasi diartikan sebagai 

wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subyek yang 

                                                           
20

 Sugiono…., Ibid. h. 137. 
21

 Husain Husman, Metodelogi Penelitian Sosial (Jakarta : Bumiaksara, 1996), h.6 
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mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
22

Populasi dalam penelitian kali ini adalah 10 

anggota nelayan kecil di TPI Gudang Lelang Kota Bandar 

Lampung. 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi.
23

 Bila populasi besar, 

peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, 

misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka 

peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi 

itu.
24

 

1) Ukuran Sampel Menurut Suharsimi Arikunto apabila subjeknya 

kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya, jika 

jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-

25% atau lebih.
25  Jadi dari data populasi yang ada maka 

peneliti akan mengambil keseluruhan dari jumlah populasi 

yang ada, yaitu 20 anggota nelayan kecil di TPI Gudang Lelang 

Kota Bandar Lampung. 

                                                           
22

 Fathoni, A. Metodelogi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi. Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2006, h. 389 
23

 Ibid, h. 389. 
24

 Ibid, h. 111. 
25

 A. Suharsimi, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek. (Jakarta: PT Rinneka Cipta  

2013), h. 112 
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2) Teknik Pengambilan Sampel Sampel pada penelitian ini 

menggunakan non-probability sampling dengan teknik sampel 

jenuh yaitu suatu teknik pengambilan sampel sumber data 

dengan ukuran sampel yang apabila subjeknya kurang dari 100, 

lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan 

penelitian populasi. 
26

 

 

6. Metode Analisis Data  

Penelitian ini bersifat kualitatif atau Naturalistik dengan pendekatan 

deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang di lakukan 

dengan kondisi objek yang alami, peneliti sebagai instrument kunci, 

teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara gabungan, data yang 

di hasilkan bersifat deskriptif dan analisis data dilakukan secara 

induktif dan penelitian ini lebih menekankan makna dari generalisasi. 

27
 

Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk 

menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data 

jadi yang ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi. 

Ia juga bisa bersifat komperatif dan korelatif.
28
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28

 Cholid Narbuko, Abu Achmadi, ….Ibid. h.44 



 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kajian Teori 

1. Teori Maqashid Al-Syariah 

a. Pengertian Maqashid Al-Syariah 

Maqashid Asy-syaria’ah adalah terdiri dari dua kata, maqashid 

dan syari’ah. Kata Maqashid merupakan bentuk jama’ dari maqashad 

yang berarti maksud dan tujuan sedangkan syari’ah mempunyai 

pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar 

untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat. Maka 

dengan demikian, maqashid asy-syariah adalah tujuan yang hendak 

dicapai dalam suatu penetapan hukum. Urgensi teori maqashid asy-

syariah didasarkan pada pertimbangan pertimbangan sebagai berikut : 

pertama, hukum islam adalah hukum  yang bersumber dari Wahyu 

Tuhan dan diperuntukkan bagi manusia.  

Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan 

social. Kedua, dilihat dari aspek historis sesungguhnya perhatian 

terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, 

generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang maqashid 

asy-syariah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dan ijtihadnya
29

, 

karena di atas landasan  tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam 

bermuamalah antar sesama manusia dapat dikembalikan. 

                                                           
29

 Ghofar Shidiq, Teori Maqashid Asy-Syariah Dalam Hukum Islam, (Fakultas Agama 

Islam Sultan Agung, 2009), H. 118-119. 
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Maqashid Al-Syariah merupakan landasan penting dalam 

menegakkan tiang agama yakni kemaslahatan yang adapun hasil dari 

kemaslahatan tersebut menjadi 5 kemaslahatan untuk dilindungi. 

Penetapan hukum dalam Maqashid Al-Syariah ini juga ditentukan 

dengan beberapa alasan yang berguna untuk menyelesaikan 

kemaslahatan yang ada. Maqashid Al-Syariah ini memiliki peranan 

penting dalam proses terjadinya hukum. Penetapan dalam menentukan 

dasar hukum Maqashid Al-Syariah bisa dinyatakan secara spesifik 

sebagai tujuan dari syari’at melalui tiga cara penetapan, menurut Ash-

Syatibi tiga cara penetapan itu adalah : 

1) Dengan mengetahui dalil perintah atau larangan secara jelas, bahwa 

tujuan yang dikehendaki adalah kepatuhan dengan menjalakan 

perintah dan meninggalkan larangan.   

2) Dengan memandang alasan dari perintah dan larangan, seperti 

pensyari’atan nikah yang bertujuan untuk memelihara keturunan. 

3) Dalam penerapan hukum syari’at
30

, syar’I memiliki tujuan pokok 

(Maqashid Ashliyyah) dan tujuan pelengkap (Maqashid Tabi’ah). 

Tertera secara eksplisit, tersirat secara implisit, ataupun didapatkan 

dari hasil penelusuran (istiqra’) terhadap nash. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa setiap Maqashid yang tidak tertera dalam nash 

namun tidak bertentangan dengan ketentuan diatas, maka termasuk 

dalam Maqashid Al-Syariah. 

                                                           
30
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Adapun pokok dalam kemaslahatan yang menjadi dasar dalam 

maqashid al-syariah sebagai tujuan syariah, seperti yang telah dihitung 

juga oleh ulama dengan nama al-kulliyat al khams (lima hal inti/pokok) 

yang mereka anggap sebagai dasar-dasar dan tujuan syariat yang harus 

dijaga, yakni : 

1) Kemaslahatan Dharurriyah (Inti/Pokok), yaitu kemaslahatan 

Maqashid Al-Syariah yang berada dalam urutan paling atas. 

2) Kemaslahatan Ghairu Dharurriyah (Bukan Kemaslahatan Pokok), 

namu kemaslahatan ini tergolong penting dan tidak bisa dipisahkan. 

b. Unsur- Unsur Maqashid Syariah 

Adapun syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat 

kebutuhan primer manusia (maqashid ad-dharuriyat
31

) yakni : 

1. Memelihara Agama 

Agama merupakan persatuan aqidah, ibadah, hukum, dan undang-

undang yang telah disediakan oleh Allah SWT untuk mengatur 

hubungan manusia dengan Tuhannya (hubungan vertikal), dan 

hubungan antara sesama manusia (hubungan horizontal). Agama 

Islam juga merupakan nikmat Allah yang tertinggi dan sempurna 

2. Memelihara Jiwa 

Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam 

dengan hukum Qiyas (pembalasan yang seimbang), Diyat (denda) 

dan Kafarat (tebusan) sehingga dengan demikian diharapkan agar 

                                                           
31
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sesorang sebelum melakukan pembunuhan, berfikir secara dalam 

terlebih dahulu karena jika yang dibunuh mati atau jika yang 

dibunuh cedera, maka pelakunya akan cedera yang seimbang 

dengan perbuatannya. 

3. Memelihara Akal 

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk 

ciptaan Allah yang lainnya. Allah telah menciptakan manusia 

dengan sebaik-baik bentuk, dan melengkapi bentuk itu dengan akal. 

4. Memelihara Keturunan 

Untuk memelihara keturunan, Islam telah mengatur pernikahan dan 

mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh 

dikawini, sebagaimana cara cara perkawinan itu dilakukan dan 

syarat apa yang harus dipenuhi sehingga perkawinan itu dianggap 

sah. 

5. Memelihara Harta Benda 

Meskipun pada hakikatnya semua harta benda adalah milik Allah 

SWT, namun Islam juga mengaku hak pribadu seseorang. Oleh 

karena manusia sangat tama’ kepada harta benda, dan 

mengusahakannya melalui jalan apapun, maka Islam mengatur 

supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain.
32
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2. Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) 

a. Pengertian Pembangunan Berkelanjutan 

Pengertian pembangunan berkelanjutan sejak diperkanalkan 

oleh World Commission on Environment and Development (WCED) 

sebagaimana tertuang dalam Our Common Future atau laporan 

Brundtland, sampai saat ini masih masuk dalam ranah perdebatan antar 

para ahli lingkungan. Hal ini menimbulkan banyak inteprestasi definisi 

mengenai pembangunan berkelanjutan. Berikut beberapa pengertian 

mengenai pembangunan berkelanjutan : 

1) Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan suatu 

strategi pembangunan yang memberikan semacam ambang batas 

(limit) pada lanjut ekosistem alamiah secara sumberdaya yang 

ada didalamnya.
33

 

2) International Union for Conservation of Nature and Natural 

Resources (IUCN) dalam world conservation strategy 

mendefinisikan untuk menjadi sebuah pembangunan 

berkelanjutan, pelaksanaan pembangunan harus 

mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial maupun ekonomi 

yang berbasis pada sumberdaya kehidupan dan 

mempertimbangkan keuntungan ataupun kerugian jangka 

                                                           
33  Hendrik B. Sompotan, “Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam 

Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir”, Jurnal Hukum Unsrat Vol. 22/No. 7/Agustus/2016, h. 1. 
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panjang maupun jangka pendek dari sebuah tindakan 

alternatif..
34

 

3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembangunan 

berkelanjutan diartikan sebagai upaya sadar dan terencana yang 

memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke 

dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan 

lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, 

dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
35

 

b. Indikator Pembangunan Berkelanjutan 

Aspek lingkungan alam maupun aspek politik-ekonomi mesti 

diperhatikan demi berkelanjutannya pembangunan. Bagaimanapun, 

pembangunan yang merusak alam tanpa dapat memperbarui serta yang 

merusak keadilan dan kemakmuran bersama demi keuntungan segelintir 

orang pasti akan menghadapi persoalan. Alam yang rusak tidak bisa 

lagi menyediakan kita tempat yang layak dan dukungan sumber daya. 

Begitu pula tatanan sosial yang timpang akan menjadi sumber 

ketidakpuasan dan bencana sosial yang dapat menghentikan proses 

pembangunan itu sendiri.
36

 Pembangunan yang tidak berkelanjutan 

telah merusak dan mencemari lingkungan sedemikian rupa sehingga 
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bersama-sama ketimpangan sosial, keduanya menjadi kendala bagi 

upaya meraih pertumbuhan secara berkelanjutan. Yang dibutuhkan 

dalam pembangunan berkelanjutan adalah tiga hal yang tumbuh 

bersama-sama, yaitu dalam aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.
37

 

 

3. Pengertian Efektif dan Efisien 

a. Definisi Efektif  

Kata efektif berasal dari bahasa inggris effective artinya 

berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik38 Efektif menurut 

Peter F. Drucker adalah mengerjakan pekerjaan yang benar (doing the 

right things), sedangkan efisien menurutnya adalah mengerjakan 

pekerjaan dengan benar (doing things right). 
39

SP. Siagian, efektif 

adalah tercapainya berbagai sasaran yang ditentukan tepat pada 

waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah 

dialokasikan untukmelakukan kegiatan tertentu.
40

 

b. Konsep efektivitas 

Konsep efektivitas merupakan konsep yang luas, mencakup 

berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi.
41  Efektivitas 
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merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar 

kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif 

organisasi, program, atau kegiatan.
42

 Efektivitas adalah kemampuan 

untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan 

mencapainya. Karena itu efektivitas menunjuk pada kaitan antara 

output atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya 

dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana 

atau hasil yang diharapkan. Suatu organisasi dikatakan efektif jika 

output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan. Dalam 

konteks mencapai tujuan, maka efektivitas berarti doing the right things 

atau mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas menunjuk pada 

keberhasilan pencapaian sasaransasaran organisasional, sehingga 

efektivitas digambarkan sebagai satu ukuran apakah manajer 

mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas didefinisikan sebagai 

sejauh mana sebuah organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya. 

Keefektifan organisasional adalah tentang doing everything you know 

to do and doing it well.
43

 

c. Pendekatan Pengukuran Efektifitas 

Mengukur efektivitas organisasi dapat dilakukan dalam berbagai 

pendekatan. Beberapa diantaranya adalah didasarkan pada goal 

approach, system resource approach, atau internal process Disamping 
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itu dikembangkan pendekatan yang lebih integratif dan diterima secara 

luas. Pendekatan tersebut adalah stakeholder approach dan competing-

values approach.
44

 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sistem 

(system approach) untuk mengukur efektivitas organisasi. Pendekatan 

sistem didasarkan atas suatu anggapan bahwa organisasi dipandang 

sebagai sistem. Satu sistem adalah satu set atau koleksi dari bagian-

bagian yang bergerak saling tergantung dan beroperasi sebagai satu 

keseluruhan untuk mencapai tujuan umum. Sistem adalah kumpulan 

dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling bergantung 

yang diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu kesatuan. 

Pendekatan sistem untuk manajemen menyajikan suatu pendekatan 

penyelesaian masalah melalui diagnosa di dalam satu kerangka kerja 

dari sistem organisasional.
45

 

Menurut Gibson, teori sistem menekankan pada pertahanan 

elemen dasar masukan-proses- pengeluaran dan mengadaptasi terhadap 

lingkungan yang lebih luas yang menopang organisasi. teori ini 

menggambarkan hubungan organisasi terhadap sistem yang lebih besar, 

dimana organisasi menjadi bagiannya. Konsep organisasi sebagian 

suatu sistem yang berkaitan dengan sistem yang lebih besar 

memperkenalkan pentingnya umpan balik yang ditujukan sebagai 

informasi mencerminkan hasil dari suatu tindakan atau serangkaian 
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tindakan oleh seseorang, kelompok, atau organisasi. teori sistem juga 

menekankan pentingnya umpan balik informasi. Inti teori sistem 

adalah: 

1) Kriteria efektivitas harus mencerminkan siklus masukan-

proses keluaran, bukan keluaran yang sederhana; dan 

2) Kriteria efektivitas harus mencerminkan hubungan antara 

organisasi dan lingkungan yang lebih besar dimana 

organisasi itu berada. Jadi efektivitas organisasi adalah 

konsep dengan cakupan luas termasuk sejumlah konsep 

komponen dan tugan manajerial adalah menjaga 

keseimbangan optimal antar komponen dan bagiannya.
46

 

d. Kriteria Efektivitas Organisasi 

Gibson berpendapat bahwa kriteria efektivitas meliputi: 

pertama, kriteria efektivitas jangka pendek yang terdiri dari produksi, 

efisiensi, dan kepuasan. Kedua, kriteria efektivitas jangka menengah 

yangterdiri dari persaingan dan pengembangan. Ketiga, kriteria 

efektivitas jangka panjang yaitu kelangsungan hidup. Efektivitas 

dikatakan berhasil apabila memenuhi kriteria produktivitas, 

kemampuan berlaba, dan kesejahteraan pegawai. Sementara dalam 

konteks perkantoran efektivitas dapat diukur dengan kriteria berikut:  

1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai. 

2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan.  
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3) Proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap. 

4)  Perencanaan yang matang. 

5) Penyusunan program yang tepat. 

6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja. 

7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien. 

8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik.
47

 

e. Ukuran Efektivitas  

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 4 ayat 4, 

efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah 

ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
48

 

Standar efektivitas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 

690.900.327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan 

dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai 

berikut:  

 

         

      
        

1) Hasil perbandingan atau tingkat pencapaian diatas 100% berarti 

sangat efektif.  

2) Hasil pebandingan antara 90%-100% berarti efektif.  

3) Hasil perbandingan 80%-90% berarti cukup efektif. 

4) Hasil perbandingan 60%-80% berarti kurang efektif.  

5) Hasil perbandingan dibawah 60% berarti tidak efektif.
49

 

                                                           
47

 Priansa dan Garnida, …Ibid, h. 14 
48

 Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (4). 



30 
 

 
 

f. Definisi Efisien 

Efisien (daya guna) adalah proses penghematan 7M + 1I (man, 

money, material, machines, methods, marketing, minutes + 

information) dengan cara melakukan pekerjaan dengan benar (do things 

right), sedangkan efektif (hasil guna) adalah tingkat keberhasilan 

pencapaian tujuan (outcomes) dengan cara melakukan pekerjaan yang 

benar (do the right things).
50

 

 

4. Blue Economy 

a. Pengertian Blue Economy 

Kesadaran akan pentingnya fungsi laut serta kebutuhan untuk 

melindungi sumber daya yang terkandung di dalamnya semakin 

meningkat dan mendapat momentum dalam beberapa tahun terakhir. 

Jumlah negara yang menerapkan kebijakan kelautan (ocean policy) 

dalam tatanan hukum nasional, semakin meningkat pula. Seiring 

dengan hal tersebut, kondisi ekosistem laut di beberapa bagian dunia 

mengalami penurunan akibat ulah manusia dan perubahan alam seperti 

dampak perubahan iklim. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, 

Indonesia turut menaruh perhatian di bidang ini. Keberhasilan ini 

menempatkan Indonesia pada posisi penting dalam tatanan global 

untuk memajukan prinsip keberlangsungan pemanfaatan sumberdaya 
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laut dan perikanan. Pertemuan World Ocean Conference (WOC) yang 

dibuka secara resmi oleh Presiden RI Dr. H. Susilo Bambang 

Yudhoyono di Manado, dihadiri lebih dari 5000 peserta dari 76 negara 

dan 12 organisasi kelautan internasional dan perwakilan PBB seperti 

UNEP, UNESCO, dan FAO. Hasil pertemuan WOC berupa deklarasi 

yang dinamakan Manado Ocean Declaration (MOD) yang berisi 

kesepakatan para negara peserta untuk menciptakan ekosistem laut 

yang sehat dan berkelanjutan. Luaran dari WOC berupa dokumen 

MOD dan makalah yang dipresentasikan pada berbagai forum ilmiah 

selama pertemuan ini telah menjadi referensi dunia untuk 

mengembangkan kolaborasi internasional dan membuat komitmen 

bersama dalam menghadapi isu kelautan dunia, utamanya untuk 

menerapkan pentingnya mengimplementasikan pembangunan kelautan 

yang berkelanjutan. 
51

 

Dengan berhasilnya Indonesia menyelenggarakan pertemuan 

WOC, telah menaikkan posisi tawar Indonesia di forum kelautan dan 

perikanan internasional di samping tentunya memberikan kebanggaan 

tersendiri akan keberhasilan bangsa kita menempatkan diri pada 

jajaran elit dunia dalam bidang tata-kelola kelautan (ocean 

governance). MOD rumusan hasil WOC tersebut sangat terkait dengan 

2 (dua) pilar utama kebijakan kelautan nasional, yakni pilar kebijakan 

ekonomi kelautan dan pilar kebijakan lingkungan laut.  
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(Jakarta : Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2012),  h. 31. 



32 
 

 
 

Kedua pilar inilah yang sebenarnya menjadi komponen inti 

dalam konsep Ekonomi Biru, karena pada dasarnya Ekonomi Biru 

adalah paradigma pembangunan ekonomi yang berazaskan pada 

prinsip-prinsip ekosistem.
52

 Menurut Gunther Pauli dalam bukunya 

yang berjudul blue economy tahun 2010, Blue Economy adalah model 

respons atas kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh 

industrialisasi sepanjang abad 20 yang eksploitatif.
53

 

Undang-undang No. 17 Tahun 2007 mencantumkan 8 

(delapan) misi pembangunan nasional untuk mencapai Visi “Indonesia 

yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”. Salah satu misi tersebut 

adalah “Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang 

mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional”. Strategi 

pembangunan nasional yang digunakan untuk mencapai visi dan misi 

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2007 

adalah pembangunan yang berkelanjutan dengan semangat yang pro-

poor, pro-growth, pro-job dan pro-environment. Kebijakan 

pembangunan kelautan Nasional dibangun dari 5 pilar utama yang 

terdiri dari Budaya Bahari (Ocean Culture), Tata Kelola di Laut 

(Ocean Governance), Pertahanan, Keamanan Dan Keselamatan di Laut 

(Maritime Security), Ekonomi Kelautan (Ocean Economy) dan 

Lingkungan Laut (Marine Environment). Kedua pilar ekonomi dan 

lingkungan inilah yang menjadi komponen inti dalam konsep Ekonomi 
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Biru, karena pada dasarnya Ekonomi Biru adalah paradigma 

pembangunan ekonomi yang berazaskan pada prinsip-prinsip 

ekosistem.
54

 

b. Tujuan Blue Economy  

Pelestarian pelestarian aset-aset alam yang luar biasa dan 

mencegah penurunan lebih lanjut akan memerlukan tindakan berani 

dan komitmen politik di semua tingkatan. Beberapa aksi prioritas 

utama telah menunjukkan kemajuan dan merekam berbagai pencapaian 

dan progresif di tingkat nasional dan regional dalam pencapaian tujuan 

CTI-CTF Regional Plan of Action (RPOA) dan National Plan of 

Action (NPOA) akhir akhir ini. Diantaranya : 

1) Pertama, tentang pengelolaan bentang laut. Indonesia 

melaksanakan serangkaian karakterisasi ilmiah untuk 

mengidentifikasi dan menggambarkan bentang laut dengan isu 

lintas batas potensial. 

2)  Kedua, tentang pengelolaan perikanan berbasis ekosistem, 

ditempuh Indonesia bersama negara lain dengan menyepakati 

resolusi perdagangan ikan Karang hidup untuk konsumsi (live 

fresh fish food trade) yang mendorong terciptanya pola 

perdagangan yang lebih adil dan menguntungkan bagi pelaku 

usaha serta kelestarian sumber daya di kawasan segitiga 

karang. 
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3) Ketiga, membangun dan memperkuat pengelolaan kawasan 

perlindungan laut. Indonesia telah memiliki Kawasan 

Konservasi Perairan (KKP) seluas 15,5 juta ha dari target 

komitmen 20 juta ha pada tahun 2020.
55

 

c. Peraturan Perundang-undangan/ Kebijakan Beserta Program-Program 

Sebagai Indikator Pendukung Blue Economy 

1. Pasal 17 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya 

Perikanan 

Dalam pemanfaatan sumberdaya di bidang perikanan, 

Pemerintah Provinsi mengeluarkan ketentuan yang mengatur 

tentang:  

a) Alat-alat penangkap ikan; 

b) Persyaratan teknis perikanan yang harus dipenuhi oleh kapal 

penangkap ikan dengan tidak mengurangi ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai 

keselamatan pelayaran; 

c) Jumlah, jenis serta ukuran ikan yang tidak boleh ditangkap; 

d) Daerah, jalur dan waktu musim penangkapan; 

e) Pencegahan pencemaran dan kerusakan, rehabilitasi dan 

peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;  

f) Penebaran ikan jenis baru; 

g) Pembudidayaan ikan dan perlindungannya; 
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h) Pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan;  

i) Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan 

pengelolaan sumber daya ikan; 

j) Potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah 

Provinsi Lampung; 

k) Potensi dan alokasi induk jenis ikan tertentu. 
56

 

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

Per.16/Men/2010 

Suatu peraturan tentang Pemberian Kewenangan Penerbitan 

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal 

Pengangkut Ikan (SIKPI) untuk Kapal Perikanan berukuran di atas 

30 (Tiga Puluh) Gross Tonnage sampai dengan 60 (enam Puluh) 

Gross Tonnage kepada Gubernur.
57

 

3. Program-Program Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Lampung dan  Kota Bandar Lampung 

Tabel 2.1 

Indikasi Program Rencana Pemanfaatan Alokasi Ruang WP-3-K Provinsi 

Lampung 

 

 

No. 

 

Program Utama dan 

Kegiatan Prioritas 

Lokasi 

 

Instansi 

Pelaksana 

dan Sumber 

Waktu 

Pelaksanaan 
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Dana 

I. Zona Permukiman/Sub Zona Permukiman Nelayan 

1. Pembangunan dan 

pengembangan permukiman 

nelayan di Kota Bandar 

Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

Kota 

Bandar 

Lampung 

Dinas 

Perumahan 

Kawasan 

Permukiman 

dan 

Pengelolaan 

Sumber 

Daya Air, 

Dinas 

Kelautan 

dan 

Perikanan, 

Swasta 

(APBN, 

APBD, 

Swasta) 

 

 

2018-2022 

2. Penyediaan fasilitas umum, 

sosial dan ekonomi yang 

memadai di permukiman 

nelayan 

 

 

2018-2022 

3. Peningkatan sarana dan 

prasarana permukiman 

nelayan 

 

2019-2022 

4. Peningkatan akses di dalam 

permukiman dan antar 

permukiman 

 

 

 

2019-2022 

5. Peningkatan pengetahuan 

penduduk tentang 

permukiman nelayan yang 

Dinas 

Perumahan 

Kawasan 

 

 

2019-2022 
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berwawasan lingkungan  Permukiman 

dan 

Pengelolaan 

Sumber 

Daya Air, 

DKP, Dinas 

Lingkungan 

Hidup, 

Swasta 

(APBN, 

APBD, 

Swasta) 

6. Pemberdayaan masyarakat 

dalam menjaga lingkungan 

 

 

 

 

 

2019-2022 

II.  Zona Perikanan Tangkap 

1. Penyusunan masterplan 

perikanan tangkap Provinsi 

Lampung 

 

 

 

 

 

 

Provinsi 

Lampung 

KKP, DKP 

(APBN, 

APBD, 

Swasta) 

 

2019 

 

 

2. Revitalisasi alat tangkap 

yang produktif dan ramah 

lingkungan 

KKP, 

DKP(APBN, 

APBD, 

Swasta) 

 

2019-2022 

3. Pemberian kredit alat 

tangkap perikanan yang 

terjangkau oleh nelayan 

KKP, DKP 

(APBN, 

APBD, 

Swasta) 

 

2019-2022 

4. Peningkatan pelatihan 

nelayan secara berkala 

KKP, DKP, 

Swasta 

(APBN, 

APBD, 

Swasta) 

 

2019-2022 

5. Pendaftaran, penandaan 

kapal dan kartu nelayan 

DKP 

(APBN, 

APBD, 

 

2019-2022 
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Swasta) 

6. Penerapan teknologi rantai 

dingin pasca tangkap untuk 

menjaga kualitas hasil 

tangkapan 

DKP, 

Swasta 

(APBN, 

APBD, 

Swasta) 

 

2019-2022 

7. Peningkatan sarana dan 

prasarana untuk mendukung 

pengembangan perikanan 

tangkap 

KKP, DKP, 

Swasta 

(APBN, 

APBD, 

Swasta) 

 

2019-2022 

(Sumber Data : Indikasi Program Rencana Pemanfaatan Alokasi Ruang WP-3-K 

 Provinsi Lampung (data diolah)) 

 

 

Program diatas merupakan cerminan yang telah dijabarkan 

ke dalam lima program pembangunan  yang direncanakan untuk 

dilaksanakan dalam lima tahun mendatang. Kelima program 

tersebut saling terkait satu sama lain dengan tujuan akhirnya adalah  

mensejahterakan masyarakat yang adil dan berkelanjutan dalam 

kualitas lingkungan hidup yang semakin baik dan sehat. Program-

program pembangunan tersebut adalah sebagai berikut 
58

 : 

a) Program Pengembangan dan Peningkatan Akses 

Informasi Sumber Daya Pesisir dan Laut serta 

Lingkungan 

b) Program Peningkatan Efektivitas Pengelolaan, 

Konservasi dan Rehabilitasi 

c) Program Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan serta 

Pencemaran Lingkungan Hidup 
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d) Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan 

Hukum Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut 

serta Pelestarian Lingkungan Hidup 

e) Program Peningkatan Peranan Masyarakat dalam 

Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut serta 

Pelestarian Lingkungan Hidup.
59

 

 

5. Konsep Kesejahteraan 

a. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat 

Secara harfiah definisi kesejahteraan menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia oleh W.J.S Poerwodarminto ialahkeamanan dan keselamatan 

(kesenangan hidup). Sedangkan secara istilah ialah sebagai berikut : 

1)  Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  

Kesejahteraan adalah suatu kegiatan yang terorganisasikan 

dengan tujuan untuk membantu penyesuaian timbal balik antar 

individu dengan lingkungan sosial mereka. Tujuan Kesejahteraan 

Sosial ini  untuk memungkinkan individu atau kelompok maupun 

masyarakat memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah 

penyesuaian diri, serta kerja sama untuk memperbaiki kondisi 

ekonomi dan sosial. 

2) Menurut Walter A. Friedlander 
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Kesejahteraan Sosial adalah suatu sistem yang 

terorganisasikan dari pelayanan pelayanan sosial dan lembaga yang 

bermaksud membantu individu  individu atau kelompok agar 

mencapai standar standar kehidupan dan kesejahteraan yang 

memuaskan, serta hubungan perseorangan dan sosial yang 

memungkinkan mereka mengembangkan segenap kemampuannya 

dan selaras dengan kebutuhan keluarga maupun masyarakat. 

3) Menurut Undang-Undang 

Pengertian kesejahteraan sosial dalam undang-undang 

nomor 11 tahun 2009 bab 1 pasal 1 ayat 1 adalah kondisi 

terpenuhinya kebutuhan material spiritual dan sosial warga negara 

agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga 

dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
60

 

4) Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

Kesejahteraan menurut BKKBN (2011) dibagi ke dalam lima 

tahapan keluarga yaitu sebagai berikut.  

a) Keluarga Pra Sejahtera = belum dapat memenuhi salah 

enam indikator dasar yang terdiri dari pangan, sandang, 

papan, kesehatan, dan pendidikan.  

b) Keluarga Sejahtera I = telah memenuhi indikator dasar. 

Tetapi belum memenuhi indikator psikologis yang terdiri 

dari melaksanakan ibadah, konsumsi protein, pakaian baru, 
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luas rumah yang mencukupi, kondisi sehat, pekerjaan, 

kemampuan baca tulis, dan kontrasepsi.  

c) Keluarga Sejahtera II = telah memenuhi kebutuhan dasar 

dan psikologis, tetapi belum memenuhi kebutuhan 

perkembangan. Indikator kebutuhan tersebut meliputi 

peningkatkan pengetahuan agama, tabungan penghasilan, 

berkomunikasi pada saat makan bersama, ikut kegiatan 

sosial di lingkungannya, dan mudah mengakses informasi 

melalui media.  

d) Keluarga Sejahtera III
61

 = telah memenuhi kebutuhan dasar, 

psikologis, dan perkembangannya. Tetapi belum memenuhi 

kebutuhan aktualisasi diri yang meliputi pemberian 

sumbangan materiil untuk kegiatan sosial secara rutin dan 

aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial masyarakat. 

e)  Keluarga Sejahtera III plus = telah memenuhi kebutuhan 

dasar, psikologis, perkembangan, dan aktualisasi diri. 

Konsep kesejahteraan dapat dibedakan menjadi kesejahteraan 

individu dan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan individu merupakan cara 

mengaitkan kesejahteraan dengan pilihan individu secara obyektif. Pilihan 

yang dilakukan individu sebagai uji yang objektif adalah membandingkan 

kesejahteraan individu pada situasi yang berbeda. Kesejahteraan sosial 
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merupakan cara mengawetkan kesejahteraan dengan pilihan sosial secara 

objektif yang diperoleh dengan cara menjumlahkan kepuasan seluruh 

individu dalam masyarakat.
62

 

Menurut Sen dan Pressman, kesejahteraan tidak hanya mencakup 

tentang konsumsi tetapi juga tentang pengembangan potensi manusia 

karena ekonomi seharusnya lebih mengembangkan kemampuan yang 

melekat pada diri manusia dan memperbanyak opsi yang terbuka untuk 

manusia daripada banyak memproduksi barang dan jasa dalam rangka 

perdagangan bebas. Sen mengkritik pendapat mengenai ekonomi 

kesejahteraan yang hanya membahas tentang produksi barang dan jasa 

karena tindakan tersebut mementingkan diri sendiri sehingga dapat 

mengakibatkan dampak yang tidak baik. Menurut Sen, kesejahteraan 

masyarakat tergantung pada hal-hal yang dapat masyarakat lakukan 

dengan baik. Kesejahteraan masyarakat akan maksimum apabila 

masyarakat dapat membaca, makan, dan memberikan hak suaranya karena 

menghargai sistem politik (demokrasi).
63

  

Menurut Arthur Dunham, kesejahteraan sosial didefinisikan 

sebagai kegiatan kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan 

kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang 

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan beberapa bidang seperti kehidupan 

keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, 
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standar-standar kehidupan dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial memberi perhatian utama terhadap individu-individu, 

kelompok-kelompok, komunitas-komunitas dan kesatuan-kesatuan 

penduduk yang lebih luas.
64

  

Berdasarkan teori teori kesejahteraan menurut para ahli diatas 

maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan 

kondisi dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya mulai dari 

sandang, pangan, dan papan, Bertambahnya pendapatan serta ketersediaan 

fasilitas penunjang kebutuhan sosial seperti kesehatan, pendidikan dan 

keagamaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan 

aktivitasnya. 

b.  Indikator Kesejahteraan Masyarakat 

Menurut Kolle dan Bintarto dalam Iqbal Harori dan Toto 

Gunarto yang menyatakan bawa kesejahteraan dapat diukur dari 

beberapa aspek kehidupan yaitu : 

1) Pertama, dengan melihat kualitas hidup dari segi rumah, 

sandang, pangan dan sebagainya. 

2) Kedua, dengan melihat kualitas fisik, seperti kesehatan tubuh, 

lingkungan alam dan sebagainya. 
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3) Ketiga, dengan melihat kualitas hidup dari segi mental seperti 

fasilitas, pendidikan, lingkungan budaya dan sebagainya serta 

dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral 

etika, keserasian, penyesuaian, dan sebagainya.
65

  

Menurut Todaro dan Stephen C. Smith, kesejahteraan 

masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat 

dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi :  

1) Peningkatan akan kemampuan dan pemerataan distribusi 

kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan 

perlindungan; 

2) Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan 

yang lebih baik, peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-

nilai kemanusiaan; 

3) Memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosialdari 

individu danbangsa. 
66

 

Menurut Kusnadi, kemiskinan dan rendahnya derajat 

kesejahteraan sosial menimpa sebagian besar nelayan tradisional dan 

nelayan buruh yang merupakan kelompok sosial terbesar dalam 

populasi masyarakat nelayan. Kemiskinan dan kesejahteraan nelayan 

bergantung dari tingkat pendapatan. 
67
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Menurut teori Milton Friend bahwa pendapat masyarakat dapat 

di golongkan menjadi dua, yaitu pendapatan permanen dan pendapatan 

sementara. Pendapatan permanen dapt diartikan pendapatan yang 

selalu diterima pada periode tertentu dan di perkirakan sebelumnya, 

sebagai contoh adalah pendapatan dan upah gaji, sedangkan 

pendapatan sementara di peroleh dari hasil semua faktor yang 

menentukan kekayaan seseorang. Pendapatan nelayan adalah selisih 

antara penerimaan (TR) dan semua biaya (TC). Penerimaan nelayan 

(TR) adalah perkalian antara produksi yang diperoleh (Y) dengan 

harga jual (Py). Biaya nelayan biasanya diklasifikasikan menjadi dua, 

yaitu biaya tetap (fixed cost) dan biaya tidak tetap (variable cost). 

Biaya tetap (FC) adalah biaya yang relatif tetap jumlahnya dan terus 

dikeluarkan walaupun produksi yang diperoleh banyak atau sedikit. 

Biaya variabel (VC) adalah kecilnya dipengaruhi oleh produksi yang 

diperoleh. Total biaya (TC) adalah jumlah dari biaya tetap (FC) dengan 

biaya variabel (VC).
68

 

Menurut Salim, faktor faktor yang mempengaruhi pendapatan 

nelayan meliputi sektor sosial dan ekonomi yang terdiri dari besarnya 

modal, tenaga kerja, jarak tempuh melaut dan pengalaman yang di 

uraikan sebagai berikut:  

1. Faktor Modal dan Biaya Produksi Manusia selalu memiliki 

aset (modal) yang dengan modal itu dia bisa mempertahankasn 
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hidup dengan baik. Adapun modal tersebut adalah modal 

sumber daya alam, modal ekonomi, modal fisik, dan modal 

sosial. 

2. Faktor Tenaga Kerja Keadaan ini berkembang dengan semakin 

meningkatnya kebutuhan manusia dan semakin majunya suatu 

kegiatan usaha nelayan karena semakin maju teknologi yang 

digunakan dalam operasi penangkapan ikan, sehingga 

dibutuhkan tenaga kerja dari luar keluarga yang khusus dibayar 

setiap sekali turun melaut sesuai dengan produksi yang di 

hasilkan. 

3. Faktor Jarak Tempuh Melaut Setidaknya ada tiga pola 

penangkapan ikan yang lazim dilakukan oleh nelayan. 

Pertama, pola penangkapan lebih dari satu hari. Penangkapan 

ikan seperti ini merupakan penangkapan ikan lepas pantai. 

Jauh dekatnya daerah tangkapan dan besar kecilnya perahu 

yang digunakan menentukan lamanya melaut.  

4. Faktor Pengalaman Pengalaman sebagai nelayan secara 

langsung maupun tidak, memberikan pengaruh kepada hasil 

penangkapan ikan.
69

 Semakin lama seseorang mempunyai 

pengalaman sebagai nelayan, semakin besar hasil dari 

penangkapan ikan dan pandapatan yang diperoleh. Dalam 

aktivitas nelayan dengan semakin berpengalamannya, nelayan 
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yang makin berpengalaman dalam menangkap ikan bisa 

meningkatkan pendapatan atau keuntungan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penghasilan nelayan dari 

kegiatan penangkapan adalah faktor fisik berupa kondisi 

lingkungan pesisir, teknologi penangkapan, lokasi penangkapan, 

dan modal, serta dan faktor non fisik berkaitan dengan kondisi 

iklim (musim), umur nelayan, pendidikan nelayan, dan pengalaman 

melaut.
70

 

 

6. Pandangan Islam tentang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan 

Kesejahteraan Masyarakat 

a. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Ekonomi 

Syari’ah 

Upaya pemanfaatan sumber daya alam harus menjaga atas 

kelestarian dan tidak akan merusaknya. Tentunya pembangunan dan 

pemanfatannya dengan cara yang baik untuk kepentingan bersama. 

Hal ini sebagaimana ditandaskan dalam firman Allah dalam surat 

Al-A’raf ayat 56. 
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 Abdul Rahim, Analisis Pendapatan Usaha Tangkap Nelayan Dan Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhinya Di Wilayah Pesisir Pantai Sulawesi Selatan,  J. Sosek KP Vol. 6 No. 2 Tahun 

2011, h. 236. 
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Artinya :  

“ Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah 

(Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa 

takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesung-

guhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat 

baik ” (Q.S. Al-A’raf : 56)
71 

Dari terjemahan diatas dalam Pemanfaatannya agar 

sumberdaya alam tidak habis oleh manusia maka, peran manusia 

dan pemerintah juga harus ada demi pembangunan berkelanjutan. 

b. Pengertian Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam 

Seorang ulama besar Imam Al Ghazali telah memberi 

sumbangan yang besar dalam pengembangan dan pemikiran dalam 

dunia islam. Salah satu yang dibahas ialah fungsi dari kesejahteraan 

dalam Islam atau kebaikan bersama, begitu juga tentang 

pandangannya terhadap peran aktivitas ekonomi secara umum. 

Sebuah tema yang menjadi pangkal tolak sepanjang karya karyanya 

adalah maslahat atau kesejahteraan sosial atau utilitas (kebaikan 

bersama), sebuah konsep yang mencakup semua urusan manusia, 

baik urusan ekonomi maupun yang lainnya yang membuat kaitan 

                                                           
71

 Q.S. Al-A’raf : 56 
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antar individu atau masyarakat. 72  Menurut Imam Al Ghazali, 

kesejahteraan (maslahah) dari suatu masyarakat tergantung kepada 

pencarian dan pemeliharaan 5 tujuan dasar, yaitu : agama (al-dien), 

hidup atau jiwa (nafs), keluarga atau keturunan (nasl), harta atau 

kekayaan (maal) dan intelek atau akal (aql). Selanjutnya ia 

menitikberatkan sesuai tuntunan wahyu "kebaikan dunia dan 

akhirat" merupakan tujuan utamanya. 

Imam Al-Ghazali juga mendefinisikan aspek ekonomi dari 

fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki 

utilitas individu dan sosial yang melalui kebutuhan (dururiyat), 

kesenangan atau kenyamanan (haajiat) dan kemewahan (tahsiniat). 

Kunci pemeliharaan dari 5 tujuan dasar ini terletak pada penyediaan 

tingkat pertama, yaitu kebutuhan seperti makanan, pakaian dan 

perumahan. Kelompok kedua kebutuhan yang terdiri dari semua 

kegiatan dan hal-hal yang tidak vital tetapi dibutuhkan untuk 

menghilangkan kesukaran dalam hidup. 
73

 

Sejahtera dalam Islam berarti selamat sentosa, aman dan 

damai, dari pengertian ini dapat dipahami Bahwa masalah 

kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Misi 

inilah yang sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad 

                                                           
72

 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 

2014) h. 87. 

73
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SAW, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an Surat Al-Anbiya : 

107, yang berbunyi : 

           

Artinya :  

“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 

rahmat bagi semesta alam.” (Q.S. Al-Anbiya' : 107)
74

 

Dalam ayat tersebut bahwa Allah mengutus Rasulullah 

melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam dan dan 

rahmat yang diberikan adalah agama Islam yang ajarannya ada 

dalam Al-Qur’an dan Hadist, konsep Islam memberikan penjelasan 

tentang pemenuhan kebutuhan pokok manusia, menghapuskan 

semua kesulitan dan ketidaknyamanan, serta meningkatkan kualitas 

kehidupan secara moral dan material. 
75

 Sebagaimana yang 

dinyatakan dalam Surat Al-Baqarah : 177 yang berbunyi : 

                       

                         

                     

                                                           
74

 Q.S. Al-Anbiya' : 107 
75

 Umer Chapra. Towards A Just Monetary System. Alih Bahasa Ikhwan Abidin Basri, 

Sistem Moneter Islam (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), h. 2-3. 
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Artinya :  

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur 

dan barat, akan tetapi sesungguhnya kemerdekaan itu ialah 

beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-

kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada 

kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang 

memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; 

dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan 

menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya 

apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, 

penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang 

yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang 

bertakwa.” (Q.S. Al-Baqarah : 177)
76

 

Islam sejatinya memiliki nilai mengenai pentingnya kesejahteraan 

masyarakat timbang sekedar menghadapkan wajah kita ke barat atau ke 

timur dalam shalat. Tanpa memarjinalkan pentingnya shalat, Al-Qur'an 

integrasikan makna dan tujuan shalat dengan kebijakan dan perhatian 
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 Q.S. Al-Baqarah : 177 
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untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain memberi pesan 

tentang keimanan, Al-Qur'an mengingatkan penganutnya bahwa 

pernyataan keimanan kepada Allah, kitabnya, dan hari kiamat saja tidaklah 

cukup jika tidak disertai dengan kepedulian dan pelayanan kepada kerabat, 

anak yatim, orang miskin dan musafir serta menjamin kesejahteraan 

mereka yang membutuhkan pertolongan.
77

  

Dan peran/kebijakan pemerintah dalam mensejahterakan nelayan, 

Pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah yang terkait dengan program pemanfaatan sumberdaya perikanan 

dengan berwawasan lingkungan, hal ini keterkaitan dengan subtansi, 

maupun keterkaitan administrasi. Islam membahas sebuah kebijakan 

pemerintah, pentingnya peran pemerintah dalam menjaga kesejahteraan 

masyarakat, hal ini didukung oleh Firman Allah SWT Surah An-Nisa’ 

Ayat 59 : 

                       

                         

                  

Artinya : 

 “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 

taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika 

                                                           
77

 Edi Suharto, CSR dan COMDEV Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi 

(Bandung : CV. Alpabeta, 2013), h. 100. 
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kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia 

kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-

benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu 

lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(Q.S. An-Nisa’ 

Ayat 59)
78

 

Dari ayat diatas dapat disimpulkan agar laksanakanlah 

perintah-perintah Allah dan janganlah kalian mendurhakai-Nya, 

dan penuhilah panggilan Rasul-NyA dengan mengikuti kebenaran 

yang dibawanya, dan taatilah para penguasa kalian dalam perkara 

selain maksiat kepada Allah. Apabila kalian berselisih paham 

dalam suatu perkara diantara kalian,maka kembalikanlah ketetapan 

hukumnya kepada kitab Allah dan Sunnah Rasul-NyA, 

Muhammad , jika kalian memang beriman dengan sebenar-

benarnya kepada Allah dan hari perhitungan. Mengembalikan 

persoalan kepada Al-Qur’an dan Sunnah itu adalah lebih baik bagi 

kalian daripada berselisih paham dan pendapat atas dasar pikiran 

belaka dan akan lebih baik akibat dan dampaknya.  
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B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan karya karya ilmiah terdahulu dari 

berbagai sumber yang relevan dan dapat dipertanggung jawabkan. Artinya 

pengambilan dan pencantuman hasil dari penelitian karya ilmiah terdahulu 

dalam skripsi ini didasarkan pada kemiripan tema, kata kunci, serta 

ditinjau dari dasar teori atau hasil-hasil penelitiannya. Serta disertai 

penjelasan tentang kontribusi yang akan diberikan oleh peneliti dalam 

membahas tema tersebut. Dengan demikian peneliti dapat menegaskan 

posisinya secara signifikan dalam mengembangkan pokok bahasan yang 

akan diteliti. Hasil penelitian terdahulu merupakan referensi bagi peneliti 

untuk bisa melakukan penelitian, adapun hasil peneletian dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

 

No. Peneliti Hasil Penelitian 

1. Nama : Rurin R. Prawesti, 

Darmawan Octo S., Edi Susilo. 

Tahun : 2013 

Jurnal : PSPK Journal Vol 1. 

No. 1 

Judul : Efektivitas Peraturan 

Tentang Jalur, Penempatan Alat 

dan Alat Bantu Penangkapan 

Hasil penelitian tentang efektivitas 

jalur tangkap ikan, dan alat tangkap 

terhadap pengelolaan perikanan 

didapatkan hasil tidak adanya 

kesesuaian dalam penerapan tersebut 

dan dapat dikatakan tidak efektif 

dalam menjalankan kebijakan 

tersebut
79

. 

                                                           
79 Rurin R. Prawesti, Darmawan Octo S., Edi Susilo “Efektivitas Peraturan Tentang Jalur, 

Penempatan Alat dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Dalam Pengelolaan Perikanan Tangkap Di 

Sub WPP-NRI 573 Perairan Prigi” PSPK Journal Vol 1. No. 1 FPK Universitas Brawijaya 
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Ikan Dalam Pengelolaan 

Perikanan Tangkap Di Sub 

WPP-NRI 573 Perairan Prigi 

Kabupaten Trenggalek 

 

2. Nama : 

Lestari Sukarniati dan Rifki 

Khoirudin 

Tahun : 2017 

Jurnal : 

Jurnal Ekonomi Pembangunan, 

Vol. 3, No.2 

Judul : 

Analisis Kelembagaan 

Penerapan Konsep Blue 

Economy pada Tambak Udang 

(Studi Kasus di Dusun Ngentak 

Desa Poncosari Kecamatan 

Srandakan Kabupaten Bantul) 

Penerapan aspek kelembagaan dalam 

konsep blue economy dalam penelitian 

ini perlu adanya pembinaaan dan 

pengawasan dari dinas terkait untuk 

keberlangsungan usaha petani tambak 

udang Vaname. Pelatihan tersebut 

sebaiknya dilakukan secara terus 

menerus dikarenakan permasalahan 

yang dihadapi oleh petani tambak 

udang bisa bervariasi dari waktu ke 

waktu. Apalagi dengan modal yang 

tidak sedikit, usaha jenis ini 

mengandung risiko yang tinggi untuk 

gagal panen. Hasil penelitian 

memperlihatkan bahwa dari delapan 

indikator kelembagaan dalam 

pengelolaan perikanan, sisi 

kelembagaan dalam budidaya udang 

Vanname tidak memenuhi syarat 

sehingga dapat dikatakan bahwa 

kelembagaan yang ada tidak 

mendukung keberadaan tambak udang 

Vanname di Desa Poncosari. Hal itu 

berdampak pada minimnya 

infrastruktur pendukung tambak udang 

seperti instalasi pengolahan limbah, 
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jalan yang memadai, dan tidak adanya 

dukungan dari pemerintah baik dari 

kelurahan, dinas perikanan kabupaten 

maupun propinsi.
80

 

3. Nama : 

Muhammad N. Misuar, Azis N. 

Bambang, dan Purwanto 

Tahun : 2015 

Jurnal : 

Jurnal Perikanan (J. Fish. Sci.) 

XVII (1): 35-47 ISSN: 0853-

6384 

Judul :  

Penerapan Blue Economy Untuk 

Perikanan Berkelanjutan Di 

Sekolah Usaha Perikanan 

Menengah Tegal 

SUPM Tegal telah 

mengimplementasikan blue economy 

dalam kebijakan sekolah, kurikulum, 

teaching factory, dan sarana prasarana 

secara baik dengan nilai 76,5. Strategi 

sekolah dalam menerapkan blue 

economy melalui pemberdayaan, 

peningkatan, dan modernisasi sarana 

prasarana pendidikan; dan peningkatan 

hubungan kerja sama dengan dunia 

usaha.
81

 

4. Nama : Siti Nurhayati 

Tahun : 2013 

Jurnal : 

Jurnal Ekonomi dan Bisnis. 

Volume 12. Nomor 01. 

Judul :  

Blue And Economy Policy and 

Their Impact To Indonesian 

Penerapan konsep BGE secara 

berdampingan dalam perencanaan 

pembangunan Indonesia membawa  

dampak positif bagi kelestarian 

sumber daya perikanan dan kelautan 

serta lingkungan. Jika tujuan dari 

kebijakan ekonomi biru (blue 

economy) adalah agar sumber daya 

                                                           
80

 Lestari Sukarniati dan Rifki Khoirudin, “Analisis Kelembagaan Penerapan Konsep 

Blue Economy pada Tambak Udang (Studi Kasus di Dusun Ngentak Desa Poncosari Kecamatan 

Srandakan Kabupaten Bantul)”, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 3, No.2, h. 62. 
81 Muhammad N. Misuar, Azis N. Bambang, dan Purwanto, “Penerapan Blue Economy 

Untuk Perikanan Berkelanjutan Di Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tegal”, Jurnal Perikanan 

(J. Fish. Sci.) XVII (1): 35-47 ISSN: 0853-6384, h. 46. 
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Community Welfare  laut terpelihara 

kelestarian/keberlangsungannya, dan 

kemudian tujuan kebijakan ekonomi 

hijau (green economy) adalah 

pelestarian lingkungan hidup, maka 

alangkah lebih indahnya jika kedua 

kebijakan itu dilaksanakan secara 

berdampingan, yang satu melengkapi 

yang lain sehingga menjadi kebijakan 

ekonomi biru dan hijau (Blue and 

Green Economy /BGE). 

 Perencanaan pembangunan dengan 

menerapkan konsep BGE memiliki 

konsekuensi pada perubahan 

paradigma perilaku masyarakat untuk 

lebih cinta lingkungan, lebih cinta 

sumber daya hayati, dan berusaha 

untuk menjaga kelestariannya. Dengan 

demikian cita-cita luhur yang tertuang 

dalam perencanaan pembangunan 

Indonesia untuk mensejahterakan 

masyarakat bisa terlaksana melalui 

kebijakan BGE ini, mengingat 

penerapan konsep BGE membawa 

dampak berantai pada 

tumbuhkembangnya usaha-usaha yang 

menggandalkan kekayaan laut dan 

lingkungan.
82
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 Siti Nurhayati, “Blue And Economy Policy and Their Impact To Indonesian Community 

Welfare”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume 12. Nomor 01, h. 42. 
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5. Nama : 

Armen Zulham, Estu Sri Luhur, 

Joni Haryardi, dan Freshty Yulia 

Arthatiani 

Tahun : 2013 

Jurnal : 

Balai Besar Penelitian Sosial 

Ekonomi Kelautan dan 

Perikanan, Vol. 8 No. 2, 2013 

Judul : 

Assesment Blue Economy: 

Implementasi Integrated Multi-

Tropic Aquaculture (Imta) Pada 

Kawasan Kimbis Cakradonya Di 

Banda Aceh 

Tingkat partisipasi para pemangku 

kepentingan dalam implementasi blue 

economy menjadi prasyarat utama. 

Partisipasi itu harus pada tingkat 

involvement karena pengembangan 

secara luas teknologi IMTA dengan 

kepiting soka sebagai komoditas target 

akan menghasilkan limbah dalam 

jumlah yang besar sehingga 

memerlukan keikutsertaan 

enterpreneur dalam memanfaatkan 

limbah tersebut. Peran enterpreneur 

pada budidaya ini diperlukan untuk 

menghasilkan produk baru sekaligus 

dapat mendorong pengembangan 

ekonomi masyarakat.
83

 

6. Nama : Rindu RescueMHa 

Tahun : 2015 

Diambil Dari Skripsi Fakultas 

Ekonomika dan Bisnis 

Universitas Diponegoro 

Judul : 

Strategi Penguatan Kelompok  

Pembudidaya Lele “Sari Mino” 

Dalam  

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa penerapan konsep ekonomi 

biru mampu menyelesaikan 

permasalahan dari tiap aspek yang 

ada. Strategi yang harus dilakukan 

adalah penguatan tiap aspek 

permasalahan dengan penerapan 

ekonomi  

biru.
84

 

                                                           
83  Armen Zulham, Estu Sri Luhur, Joni Haryardi, dan Freshty Yulia Arthatiani, 

“Assesment Blue Economy: Implementasi Integrated Multi-Tropic Aquaculture (Imta) Pada 

Kawasan Kimbis Cakradonya Di Banda Aceh”, Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan 

dan Perikanan, Vol. 8 No. 2, h. 64. 
84

 Rindu RescueMHa, “Strategi Penguatan Kelompok Pembudidaya Lele “Sari Mino” 

Dalam Mewujudkan Blue Economy”, (Diambil Dari Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 

Universitas Diponegoro 2015), h. v. 
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Mewujudkan Blue Economy 

 

7. Nama : Mursal Fajar Hakim 

Tahun : 2013 

Jurnal : 

Economics Development 

Analysis Journal Vol. 2 No. 2 

Judul : 

Blue Economy daerah Pesisir 

Berbasis Kelautan dan Perikanan 

Untuk memacu peningkatan kesejahte-

raan masyarakat pesisir, maka 

pemerintah sudah sewajarnya 

memberikan perlakuan khusus secara 

ekonomis kepada pembangunan 

kelautan dan perikanan mulai dari 

aspek perencanaan sampai pada 

pemanfaatan sumberdaya kelautan dan 

perikanan yang optimal. Untuk itu 

maka penyediaan infratruktur yang 

merupakan fasilitas ataupun pelayanan 

pemerintah kepada masyarakat harus 

di tingkatkan terlebih lagi yang 

berkenaan langsung pada maritim, 

untuk itu juga harus terintegrasi satu 

sama lain sehingga percepatan 

implementasi bisa lebih cepat 

terlaksana. Hambatan yang paling 

besar dari pembangunan ekonomi 

basis perikanan dan kelautan ini 

adalah diperlukannya modal yang 

sangat besar dan biasanya difasilitasi 

oleh pemerintah dengan dukungan dari 

sektor swasta yang berperan banyak. 

Untuk itu maka swasta yang ikut 

mendukung harus diberi insentif 

berupa kebijakan yang mendukung 

investasi mereka. antara lain meliputi:  

Jaminan dari pemerintah kepada 
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pengusaha / investor yang 

menanamkan modal secara langsung 

serta kompensasi secara langsung 

kepada investor yang ikut serta dalam 

pembangunan kelautan dan 

perikanan.
85

 

8. Nama : Dewi Mahrani Rangkuty 

Tahun : 2018 

Jurnal : Jurnal Ilmu Ekonomi 

dan Studi Pembangunan Vol. 18 

No. 1, 2018, h. 66 

Judul : Analisis Penilaian 

Penerapan Bantuan Alat 

Tangkap Pada Hasil Tangkap 

Nelayan Pesisir Desa Pahlawan 

Kecamatan Tanjung Tiram 

Kabupaten Batu Bara 

 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa 

terdapat perbedaan sebelum dan 

sesudah penerapan bantuan alat 

tangkap pada jumlah produksi/hasil 

tangkap nelayan pesisir Desa 

Pahlawan. Rata-rata secara garis besar 

jumlah produksi/hasil tangkap nelayan 

pesisir Desa Pahlawan lebih dari 50 

orang nelayan pesisir telah bertambah 

dengan adanya penerapan bantuan alat 

tangkap.
86

 

9. Nama : 

Abdul Syukur, Mahrus, & 

Syachruddin AR 

Tahun : 2016 

Jurnal : 

International Journal of Fisheries 

and Aquatic Studies 2016; Vol. 

4(2): 22-27 

Judul : 

Berdasarkan hasil dan diskusi, 

penelitian menunjukkan bahwa suatu 

akuakultur yang ramah lingkungan 

memiliki arti strategis bagi 

pembangunan ekonomi nelayan skala 

kecil secara berkelanjutan 

keadaan lingkungan. Persyaratan 

utama keberlanjutan akuakultur di 

Indonesia yang ramah lingkungan oleh 
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 Mursal Fajar Hakim, “Blue Economy daerah Pesisir Berbasis Kelautan dan Perikanan”, 

Economics Development Analysis Journal Vol. 2 No. 2, h. 5. 
86 Dewi Mahrani Rangkuty, “Analisis Penilaian Penerapan Bantuan Alat Tangkap Pada 
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The potential assessment 

environment friendly  

aquaculture of small-scale 

fishermen as a conservation  

strategy seagrass beds in coastal 

areas of Tanjung Luar  

East Lombok, Indonesia 

nelayan skala kecil di wilayah studi 

dimana ketersediaan stok dan pakan 

yang berasal dari lingkungan sekitar. 

Jenis budidaya yang memiliki nilai 

kelayakan tertinggi adalah rabbitfishes 

dan lobster. Selanjutnya, berdasarkan 

akuakultur yang ramah lingkungan 

oleh nelayan skala kecil berperan 

positif sebagai sumber mata 

pencaharian tambahan untuk nelayan 

skala kecil dan regulasi informal di 

tingkat komunitas nelayan akan 

menjadi strategi yang efektif untuk 

konservasi lamun di wilayah studi.
87

 

 

10. Nama :  

Sabbir Mahmood & Harunur 

Rashid 

Tahun : 2018 

Diambil dari Disertasi “World 

Maritime University” 

Judul : 

The conception, planning and 

implementation of integrated  

coastal and ocean management 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mendapatkan pemahaman yang lebih 

mendalam tentang status prospek dan 

tantangan ekonomi biru Bangladesh. 

Temuan konklusif dari penelitian ini 

adalah, Bangladesh sudah mulai 

mengumpulkan karya ilmiah informasi 

untuk memastikan prospek baru dan 

tantangan ekonomi biru (OC, 2017). 

Eksploitasi berlebihan terhadap 
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for sustainable blue economy in  

Bangladesh 

perikanan laut, polusi tanah dan laut, 

dan 

perusakan habitat laut, menciptakan 

tekanan besar di Teluk Benggala 

(BOBLME, 2010). Meskipun sektor-

sektor baru seperti pariwisata pantai, 

produksi garam, eksplorasi gas lepas 

pantai dan produksi energi terbarukan 

lepas pantai, minimal kontribusi 

terhadap ekonomi, namun mereka juga 

memiliki dampak negatif terhadap 

lingkungan (Shamsuddoha & Islam, 

2016). Terutama pariwisata 

menyebabkan kerusakan pada terumbu 

karang dan Hutan bakau di Tenggara 

dan Barat Daya Bangladesh. Di atas 

sudah ada tekanan lingkungan, lebih 

banyak kegiatan lepas pantai dan 

pengembangan industri besar di zona 

pesisir akan menciptakan dampak 

kumulatif terhadap lautan.
88

 

 

Berdasarkan uraian dari penelitian terdahulu maka yang menjadi 

pembeda dengan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya, dimana 

peneliti memfokuskan pada bentuk implementasi blue economy berupa 

program pemanfaatan sumberdaya perikanan dan berwawasan lingkungan 

dan program lainnya dari Dinas Kelautan dan Perikanan dalam  upaya 

                                                           
88

 Sabbir Mahmood & Harunur Rashid, “The conception, planning an implementation of 

integrated coastal and ocean management for sustainable blue economy in Bangladesh”, (Diambil 

dari Disertasi “World Maritime University), h. 75-76. 
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tetap menjaga kesejahteraan nelayan dan metode pengambilan data 

menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Kerangka berfikir merupakan gambaran terhadap hubungan antar 

variabel pada suatu penelitian, yang dijelaskan oleh jalan pikiran menurut 

kerangka berfikir. Kerangka berfikir merupakan dasar pemikiran dari 

penelitian yang disamakan dari fakta-fakta, observasi, dan maksud 

penelitian. Kerangka berfikir menjelaskan hal yang dimaksudkan pada 

penelitian.
89

  

Maksud pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

penerapan blue economy dalam upaya mensejahterakan nelayan, yang 

berstudi kasus di TPI Gudang Lelang Bandar Lampung. Pada penelitiab 

ini terdiri dari variabel bebas (X) yaitu Blue Economy yang berasumsi 

pada teori pembangunan berkelanjutan, dan variabel terikat (Y) yaitu 

Kesejahteraan Nelayan. Dalam menerapkan blue economy dalam upaya 

mensejahterakan nelayan, seperti melakukan kegiatan operasional yang 

ramah lingkungan tidak bersifat eksploitatif terhadap ekosistem alam dan 

dapat memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya nelayan. 

Bedasarkan penjelasan berikut maka dapat digambarkan kerangka berfikir 

sebagai berikut : 

 

                                                           
89

 Sugiono, Metode Penelitian (Bandung : Alfabeta, 2016), h. 60. 
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Gambar 1 
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