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ABSTRAK 

 Salah satu tujuan rencana strategis pemerintah kota Tanjungpinang yakni 

Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan dan Energi (KP2KE) adalah 

meningkatkan  produktifitas usaha perikanan dalam rangka meningkatkan 

pendapatan nelayan tradisional dengan adanya program pengembangan 

perikanan tangkap dan sudah dilaksanakan sejak tahun 2009, yang berdasarkan 

Peraturan Menteri Dalam Negri No 13 Tahun 2006. Maka mengevaluasi program 

tahun 2014 yang bertujuan untuk menilai sejauh mana tingkat keberhasilan 

program merupakan hal yang penting.  

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teori yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teori William Dunn tentang evaluasi yang 

terdiri dari 6 (enam) elemen yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, 

responsivitas, dan ketepatan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 

wawancara dan dokumentasi.  

 Kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan teori yang digunakan yaitu 

dampak program jangka pendek terhadap pendapatan produktifitas nelayan 

tradisional sudah baik, untuk jangka panjang belum berdampak signifikan. 

Efesiensi, perataan dan ketepatan program sudah baik. Responsivitas nelayan 

terhadap keberlangsungan program cukup baik. Kecukupan dalam memberikan 

alternatif kebijakan dan pencapaian program tidak berjalan dengan baik. Kendala 

yang ditemukan yaitu pihak dinas masih belum mampu untuk menyelesaikan 

permasalahan yang ada seperti penjualan sampan dan ketidaktepat sasaran bagi 

penerima bantuan program, serta tingkat keperdulian  masyarakat nelayan yang 

masih kurang berpartisipasi untuk mengawasi jalannya program.    

 

Kata Kunci : Evaluasi, Program, Perikanan. 

 

 

 

 



 
 

  

ABSTRACT 

 One of the goals of the strategic plan of Tanjungpinang city government 

by marine  fisheries department of agriculture foresty and energy is to increase 

the productivity income of fishermen through programs for the fisheries sector, 

which aims for the welfare of fishermen since 2009, based on the domestic 

regulation of minister No. 13 of  2006. Evaluate a program that aims to asses the 

axtent to which the success rate of program in 2014 is important and  necessary.  

 The research is uses qualitative research. Theory used is William Dunn 

theory of evaluation consist of six elements is the effectiviness, efficiency, 

adequacy, grading, responsiveness and accuracy. Techniques for gathering data 

through observation, interviews and documentation.   

 The conclusions research based on the theory used is the impact program 

for short-term of the fishermen’s income has been good, for the long-term has 

not been significant. Efficiency, alignment and accuracy of the program has been 

good.  Responsiveness of fishermen to the sustainability of the program is good. 

Suffiency in providing policy alternatives are not good and program 

achievements are not satisfactory. Problems were found that the marin fisheries 

department still can not resolve the problem of the boat sale by beneficiary, and 

not precisely target the beneficiaries of the program, and the less of awareness 

by fishermen community in the course of participating for the program 

monitoring. 

   

Key Word : Evaluation, Program, Fisheries. 
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1. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Pentingnya untuk penanggulangan 

kemiskinan nelayan terbukti dengan 

adanya upaya pemerintah yang telah 

membuat banyak peraturan. Salah satunya 

yaitu Peraturan Menteri Dalam Negri No. 

13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah. Lembaga yang ikut 

serta berperan dalam penanggulangan 

kemiskinan nelayan yakni Dinas Kelautan 

Perikanan Pertanian Kehutanan dan Energi 

(KP2KE) kota Tanjungpinang melalui 

program pengembangan perikanan tangkap 

yang berdasarkan adopsi  dari bagian 

lamipran kebijakan Permendagri tersebut. 

Program berdasarkan anggaran dari 

Anggaran  Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD) provinsi  Kepulauan Riau dan 

APBD kota Tanjungpinang.  

 Diantara semua program yang telah 

dilaksanakan oleh dinas KP2KE di Tahun 

2014, peneliti tertarik untuk meneliti salah 

satu program yang menjadi rencana 

strategis pemerintah kota Tanjungpinang 

(dinas KP2KE) di bidang kelautan 

perikanan yaitu program pengembangan 

perikanan tangkap yaitu sebagai berikut: 

1. Kegiatan pengadaan sarana dan 

prasarana (TASKIN), bentuk 

bantuannya berupa kawat bubu, 

sondong, lampu sorot, mesin ketinting, 

jala, jaring apollo, jarring poli etilen. 

2. Kegiatan pendampingan PUMP 

perikanan tangkap. 

3. Kegiatan pengadaan armada tangkap, 

bentuk bantuannya sampan ketinting 

fiber glass dan fiber box. 

 Program pengembangan perikanan 

tangkap merupakan program yang 

memberikan bantuan berupa armada 

perahu sampan kepada nelayan tradisional 

dan peralatan yang berkaitan dengan 

nelayan yang bertujuan untuk  mengurangi 

kemiskinan bagi masyarakat nelayan 

tradisional, mengurangi biaya operasional 

serta mempermudah nelayan menuju ke 

daerah penangkapan ikan.  

 Perikanan tangkap berbeda dengan 

perikanan budidaya, dimana perikanan 

tangkap adalah usaha penangkapan ikan 

dan organisme air lainnya di alam liar. 

Kehidupan organisme air di alam liar dan 

faktor-faktornya (biotik dan abiotik) tidak 

dikendalikan secara sengaja oleh manusia. 

Perikanan tangkap sebagian besar 

dilakukan dilaut, terutama disekitar pantai 

dan landasan kontinen.  Secara umum ada 

beberapa hal yang mempengaruhi aktifitas 

penangkapan ikan, diantaranya di 

pengaruhi oleh musim, daerah 

penangkapan (fishing ground), alat 

tangkap dan armada tangkap yang 

digunakan.  

 Kegiatan perikanan tangkap 

merupakan kegiatan dominan yang 

dilakukan oleh masyarakat pesisir/nelayan 

tradisional  di kota Tanjungpinang 

sehingga produksi perikanan di kota 

Tanjungpinang hampir 98% berasal dari 

usaha penangkapan ikan. Program 

pengembangan perikanan tangkap ini telah 

dilaksanakan secara bertahap dari tahun ke 

tahun  sejak tahun 2009, dan sesuai dengan 

rencana strategis 5 tahun Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
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(RPJMD) kota Tanjungpinang 2013-2018 

maka di tahun 2014 juga telah 

dilaksanakan program tersebut.  

 Kegiatan PUMP (pengembangan 

usaha minat pedesaan) perikanan tangkap 

itu merupakan lanjutan dari program tahun 

2012-2013, untuk tahun 2012 ada 8 

(delapan) kelompok dan tahun 2013 ada 6 

(enam) kelompok. Anggaran tersebut 

berasal dari pemerintah pusat yaitu  

kementrian kelautan dan perikanan sebesar 

Rp.100.000.000 untuk 1 kelompok,  untuk 

perkelompoknya yang terdiri dari 10 

orang.  

 Kegiatan dalam program 

pendampingan PUMP Perikanan Tangkap 

yang dilaksanakan oleh dinas KP2KE 

tahun 2014 hanya sebatas untuk  

pendampingan dalam monitoring bahwa 

bantuan dana yang diberikan dari 

Kementrian Kelautan Perikanan sudah 

dipergunakan untuk memenuhi keperluan 

nelayan dengan sepantasnya dan tidak 

dipersalahgunakan.  

 Program pengembangan perikanan 

tangkap yang bertujuan untuk 

meningkatkan produksi hasil perikanan 

nelayan tradisional dengan diberikannya 

sarana dan prasarana perikanan tangkap. 

Maka pentingnya mengetahui seberapa 

banyak usaha yang dilakukan oleh pihak 

dinas dalam mewujudkan keberhasilan 

program. Melihat penjabaran diatas maka 

penulis mengambil penelitian dengan 

fokus “Evaluasi Program Pengembangan 

Perikanan Tangkap Pada Dinas Kelautan 

Perikanan Pertanian Kehutanan Dan 

Energi (KP2KE) Kota Tanjungpinang 

Tahun  2014”. 

 

B. Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan uraian pemaparan diatas, 

adapun yang menjadi perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana 

evaluasi pengembangan perikanan tangkap 

di kota Tanjungpinang tahun 2014. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui evaluasi program 

pengembangan perikanan tangkap pada 

Dinas KP2KE di kota Tanjungpinang 

di  tahun 2014. 

b. Untuk mengetahui seberapa banyak 

usaha yang dilakukan oleh pihak dinas 

KP2KE kota Tanjungpinang terhadap 

keberhasilan program. 

c. Untuk mengetahui dampak program 

terhadap produktifitas hasil perikanan 

tangkap dan pendapatan nelayan. 

d. Untuk mengetahui kendala dalam 

program  pengembangan perikanan 

tangkap pada Dinas KP2KE di kota 

Tanjungpinang di  tahun 2014. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Akademik 

Secara akademis hasil dari penelitian 

untuk pengembangan ilmu 

pemerintahan serta dapat menjadi 

gambaran mengenai evaluasi program 

dinas Kelautan Perikanan Pertanian 

Kehutanan dan Energi (KP2KE) dalam 

program pengembangan perikanan 

tangkap di kota Tanjungpinang tahun 

2014, diharapkan penelitian ini 

berguna bagi peneliti lain yang 

meneliti persoalan/permasalahan yang 

sama dengan subjek yang berbeda. 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat pengetahuan bagi 

masyarakat kota Tanjungpinang 

khususnya masyarakat nelayan dan 

pihak yang berkepentingan dalam 

pengevaluasian program oleh dinas 

KP2KE. 

II. KERANGKA TEORI 
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1. Teori Kebijakan Publik 

 Carl Friedrich mende-finisikan 

kebijakan publik sebagai seperangkat 

tindakan yang dilakukan pemerintah 

dengan suatu tujuan dan diarahkan untuk 

mencapai sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan. Sedangkan Anderson 

merumuskan kebijakan publik sebagai 

kegiatan- kegiatan pemerintah yang 

dimaksudkan untuk mengatasi sesuatu 

masalah. (Pandji Santosa, 2009:35). 

Willian Dunn menyebutkan bahwa 

kebijakan publik (public policy) adalah 

“pola ketergantungan yang kompleks dari 

pilihan-pilihan kolektif yang saling 

bergantung termasuk keputusan-keputusan 

untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh 

badan atau kantor pemerintahan”. 

(Kristian, 2006:64).  

 John Dewey dalam buku kristian 

(2006:63) berpendapat bahwa kebijakan 

publik menitik-beratkan pada publik dan 

problem-problemnya. Kebijakan publik 

membahas soal bagaimana isu-isu dan 

persoalan-persoalan publik disusun dan 

didefenisikan serta bagaimana kesemua 

itu diletakkan  dalam agenda kebijakan & 

kebijakan politik. Makna kebijakan disini 

ialah kebijakan merupakan bagian dari 

suatu program kebijakan yang berisikan 

suatu aturan ketetapan yang konsisten 

yang menjadi pedoman untuk 

mengimplementasikan program.. 

2. Konsep Dasar Program 

 Suharsimi Arikunto & Cepi 

Safruddin (2008: 3-4) menyebutkan 

Secara umum, program dapat diartikan 

sebagai “rencana” atau rancangan 

kegiatan yang akan dilaksanakan. Secara 

khusus, apabila program ini langsung 

dikaitkan dengan evaluasi program, maka 

program di-defenisikan sebagai suatu unit 

kesatuan kegiatan yang merupakan 

realisasi atau implementasi dari suatu 

kebijakan, berlangsung dalam program 

yang berkesinambungan dan terjadi 

dalam suatu organisasi yang melibatkan 

sekelompok orang. (Eko Putro, 2009: 4).  

 Berdasarkan pengertian, diatas 

dapat disimpulkan bahwa program ialah 

instrumen kebijakan yang berisi satu atau 

beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh 

instansi pemerintah atau lembaga untuk 

mencapai sasaran dan tujuan serta 

memperoleh alokasi anggaran. Secara 

sederhana program merupakan bagian 

dari kebijakan berupa kumpulan kegiatan 

nyata secara sistematis dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 

 Eko Putro (2009:8) menambahkan 

ada empat unsur pokok untuk dapat 

dikategorikan sebagai program, yaitu: 

1. Kegiatan yang direncanakan atau 

dirancang dengan saksama. Bukan 

asal rancangan, tetapi rancangan 

kegiatan yang di-susun dengan 

pemikiran yang cerdas dan cermat. 

2. Kegiatan tersebut berlangsung secara 

berkelanjutan dari satu kegiatan ke 

kegiatan yang lain. Dengan kata lain 

ada keterkaitan antar-kegiatan 

sebelum dengan kegiatan sesudahnya. 

3. Kegiatan tersebut berlangsung dalam 

sebuah organisasi, baik organisasi 

formal maupun organisasi non-formal 

bukan kegiatan individual. 

4. Kegiatan tersebut dalam implementasi 

atau pelaksana-annya melibatkan 

banyak orang, bukan kegiatan yang 

dilakukan oleh perorangan tanpa ada 

kaitannya dengan dengan kegiatan 

orang lain. 

3. Evaluasi    

 Eko Putro (2009:3) men-

deskripsikan evaluasi sebagai suatu 

proses menyediakan informasi yang dapat 

dijadikan sebagai pertimbangan untuk 

menentukan harga dan jasa  (the world 
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and merit) dari tujuan yang dicapai, 

desain, implementasi dan dampak untuk 

membantu membuat keputusan, 

membantu pertanggung-jawaban dan 

meningkatkan pemahaman terhadap 

fenomena. James E. Anderson secara 

singkat merumuskan evaluasi kebijakan 

sebagai penilaian terhadap kebijakan 

yang telah dijalankan. Hal yang dinilai 

adalah isi, implementasi maupun 

dampaknya. (Pandji Santosa, 2009:44).  

 Berdasarkan beberapa pengertian 

diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi 

kebijakan merupakan proses penilaian 

suatu kebijakan yang dilakukan oleh 

suatu instansi  pemerintah terhadap 

kinerja dalam satu atau beberapa program  

termasuk dalam penilaian dampak dari 

kebijakan program terhadap sasaran 

kelompok-kelompok tertentu. 

 Evaluasi kebijakan bertujuan untuk 

mengukur efektifitas dan dampak 

kebijakan. Ia melibatkan hal-hal 

bagaimana mengatur efektifititas dan 

dampak kebijakan, siapa pelaku yang 

melakukan evaluasi, konsekuensi-

konsekuensi dari evaluasi kebijakan. 

(Pandji Santoso, 2009:44). Sedangkan 

William Dunn menyebutkan evaluasi 

tidak hanya menghasilkan kesimpulan 

mengenai seberapa jauh masalah telah 

terselesaikan, tetapi juga menyumbang 

pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-

nilai yang mendasari kebijakan, 

membantu dalam penyesuaian dan 

perumusan kembali masalah. William 

Dunn (2003:29). 

      Lebih Lanjut William Dunn 

(2003:610) menggambarkan kriteria-

kriteria evaluasi kebijakan untuk 

mengukur tingkat keberhasilan suatu 

program sebagai berikut: 

1. Efektivitas 

2. Efisiensi 

3. Kecukupan 

4. Perataan  

5. Responsivitas 

6. Ketepatan  

 Eko putro (2007:10) berpendapat 

“evaluasi program biasanya dilakukan 

untuk kepentingan pengambilan keputusan 

dalam rangka menentukan kebijakan 

selanjutnya. Melalui evaluasi suatu 

program dapat dilakukan penilaian secara 

sistematik, rinci dan menggunakan 

prosedur yang sudah diuji secara cermat”.  

 Pentingnya suatu evaluasi dalam 

program yaitu untuk menjadi rujukan 

untuk menilai kelayakan program itu 

sendiri untuk kedepannya. Lebih lanjut 

Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin 

(2008:22) menjelaskan ada empat 

kemungkinan kebijakan yang dapat 

dilakukan berdasarkan hasil evaluasi 

pelaksanaan program yaitu: 

1. Menghentikan program, karena 

dipandang bahwa program tersebut 

tidak ada manfaatnya, atau tidak dapat 

terlaksana sebagaimana diharapkan. 

2. Merevisi program, karena ada bagian-

bagian yang kurang sesuai dengan 

harapan (terdapat kesalahan tetapi 

sedikit). 

3. Melanjutkan program, karena 

pelaksanaan program menunjukkan 

bahwa segala sesuatu sudah berjalan 

sesuai dengan harapan dan 

memberikan hasil yang bermanfaat. 

4.  Menyebarkan program (melaksanakan 

program di tempat lain atau 

mengulangi lagi program di lain 

waktu), kerena program tersebut 

berhasil dengan baik, maka sangat baik 

jika dilaksanakan lagi ditempat dan 

waktu lain. 

 III METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian  
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 Jenis penelitian ini bersifat 

deskriptif kualitatif, yaitu berupaya 

menggambarkan suatu fenomena yang 

diteliti sesuai dengan fakta yang terjadi 

dilapangan. Menurut Moleong (2011:6) 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan, dan lain-lain secara 

holistik dan dengan cara deskriptif dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

2. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian ini dilaksanakan 

di daerah Kota Tanjungpinang, Provinsi 

Kepulauan Riau dan di Dinas Kelautan 

Perikanan Pertanian Kehutanan & Energi 

Kota Tanjungpinang. Penulis tertarik 

meneliti di lokasi ini sebab mayoritas 

masyarakatnya yang ber-profesi sebagai 

nelayan tradisional masih membutuhkan 

sarana dan prasarana perikanan tangkap. 

3. Informan   

 Informan adalah orang yang 

diperkirakan menguasai dan memahami 

data, informasi ataupun fakta dari suatu 

objek penelitian (dalam Bungin, 

2009:108).  Adapun yang menjadi 

informan dalam penelitian ini yaitu kasi 

budidaya dan penangkapan perikanan pada 

dinas KP2KE, Kelompok Kerja Satu 

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, 

Panitia Unit Layanan Pengadaan (ULP), 

Anggota Himpunan Nelayan Seluruh 

Indonesia (HNSI)/ Ketua nelayan Tanjung 

Unggat, dan beberapa masyarakat nelayan 

tradisional. 

4. Sumber dan Jenis Data 

a. Sumber Data  

 Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif. Data yang dikumpulkan dalam 

penelitian kualitatif bersifat deskriptif 

yakni data yang berbentuk uraian yang 

memaparkan keadaan objek yang diteliti 

berdasarkan fakta-fakta aktual atau sesuai 

kenyataan sehingga menuntut penafsiran 

peneliti secara lebih mendalam terhadap 

makna yang terkandung didalamnya. 

(Sugiono, 2010:205).  

b. Jenis Data  

1. Data Primer 

 Data Primer yakni data informasi 

yang berasal dari informan yang diperoleh 

melalui objeknya langsung. Data berupa 

teks hasil wawancara dan wawancara 

langsung dengan informan untuk 

memperoleh data yang akurat dan agar 

dapat lebih memudahkan dalam 

menganalisa data.  

2. Data Sekunder 

 Data sekunder  berupa data-data 

yang sudah tersedia dan dapat diperoleh 

oleh penel  iti dengan cara membaca, 

melihat atau mendengarkan. (Sarwono, 

2006: 209). Berupa dokumen-dokumen 

dan literatur, seperti data yang berkaitan 

dengan  program pengembangan perikanan 

tangkap, dokumen Laporan Kinerja 

Instansi Pemeintah (LAKIP) dinas KP2KE 

kota Tanjungpinang, dan buku-buku teori 

dan sebagainya yang menunjang dan 

berkaitan dengan masalah penelitian untuk 

memperjelas data atau permasalahan yang 

akan diteliti.   

5. Teknik dan Alat Pengumpulan 

Data 

a. Observasi  

 Observasi adalah mengamati 

(watching) dan mendengar (listening) serta 

mencatat penemuan yang digunakan 

kedalam tingkat penafsiran analisis. 

Teknik observasi melakukan pencatatan 

secara sistematik kejadian-kejadian, 

perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan 

hal-hal lain yang diperlukan dalam 
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mendukung penelitian. (Sarwono, 

2006:224). Observasi ini dilakukan 

dilakukan pada Kasi Budidaya dan 

Penangkapan Perikanan di Dinas KP2KE, 

Kelompok Kerja Satu Bagian Pengadaan 

Barang dan Jasa (panitia ULP) Kota 

Tanjungpinang, ketua nelayan Tanjung 

Unggat/ (anggota Himpunan Nelayan 

Seluruh Indonesia) serta beberapa 

masyarakat nelayan di kota 

Tanjungpinang. 

b. Wawancara 

 Wawancara yakni suatu kegiatan 

dilakukan untuk mendapatkan informasi 

secara langsung dengan mengungkapkan 

pertanyaan-pertanyaan pada para 

responden. (Joko Subagyo, 2006:39). 

Wawancara dilakukan untuk memperjelas 

pengambilan data. Wawancara dilakukan 

dengan dua cara yaitu wawancara bebas 

dan wawancara terprogram. 

c. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah mencari dan 

mengumpulkan data mengenai hal-hal 

yang berupa catatan, transkip, buku, buku 

Lakip, agenda dan sebagainya.  

IV HASIL PEMBAHASAN  

 Salah satu yang mempengaruhi 

produksi hasil perikanan pada masyarakat 

nelayan tradisional yaitu ketersediaan 

sarana dan prasarana yang digunakan 

untuk mencari mata pencaharian. Untuk 

itu Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam 

hal ini dinas KP2KE berupaya agar 

nelayan tradisional mengalami pening-

katan pendapatan dari segi produksi 

perikanan dengan memberikan bantuan 

berupa alat tangkap melalui program 

pengembangan perikanan tangkap.  

 Dasar pelaksanaan program 

pengembangan perikanan pada dinas 

KP2KE kota Tanjungpinang tahun 2014 

yaitu sebagai berikut: 

1. Kebijakan Peraturan Menteri Dalam 

Negri/ Permendagri No. 13 Tahun 

2006 Tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah, dalam bagian 

lampiran kebijakan Permendagri 

terdapat Program Pengembangan 

Perikanan Tangkap; 

2. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 

Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

3. Undang-undang No. 31 Tahun 2004 

Tentang Perikanan sebagaimana  telah 

diubah terakhir Undang-undang No. 45 

Tahun 2009 Tentang Perikanan 

(Lembaran  Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 No. 154, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

INDONESIA No. 5073); 

4. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 

Tentang Pemerintahan Daerah, 

sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-undang No. 12 Tahun 

2008 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 No. 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

No. 4438); 

5. UU No. 33 Tahun 2004 Tentang 

Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah; 

6. Peraturan Daerah No.2 Tahun 2009 

Tentang Organisasi & Tata Kerja 

Dinas Daerah Tanjungpinang; 

7. Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2014 

Tentang Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah Perubahan Tahun Anggaran 

2014; 

8. Peraturan Walikota Tanjungpinang No. 

19 Tahun 2014 Tentang Penjabaran 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 

Anggaran 2014; 

9. Tentang Pelaksanaan Kegiatan 

Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Perikanan Tangkap anggaran 2014 

berdasarkan No. DPA SKPD: 

2.05.01.21.14.5.2 Pemerintah Kota 

Tanjungpinang. 

10. Tentang Pelaksanaan Kegiatan 

Pengadaan Armada Tangkap Perikanan 

tahun anggaran 2014 berdasarkan No. 

DPA SKPD: 2.05.01.21.16.5.2 

Pemerintah Kota Tanjungpinang. 

11. Surat Keputusan Kepala Dinas KP2KE 

Tentang Penunjukan Pejabat Teknis 

Pelaksana Kegiatan (PPTK) dan Staf 

Administrasi/Teknis PPTK Dinas 

Kelautan Perikanan. 

 Peraturan Mentri Dalam Negri/ 

PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah. Salah satu isi peraturan 

Permendagri ada dalam BAB II Tentang 

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan 

Daerah Bagian keempat Tentang Belanja 

Daerah.     

 Dinas KP2KE Kota Tanjungpinang 

merupakan instansi pemerintah yang 

diberi kewenangan untuk turut serta 

dalam pengentasan kemiskinan nelayan 

tradisional. Berdasarkan adopsi kebijakan 

Permendagri tersebut dinas dapat 

menjalankan program pengembangan 

perikanan tangkap  yang melakukan 

kegiatan pengadaan sarana dan prasarana 

seperti alat-alat penangkapan, seperti 

kawat bubu, sondong, lampu sorot, jaring 

dan jala serta kegiatan pengadaan armada 

tangkap seperti sampan, mesin ketinting 

yaitu mesin robin dan fiber box.   

  Program tersebut telah dijalankan 

sejak tahun 2009 hingga 2014 telah 

dijalankan juga program pengembangan 

perikanan tangkap. Pentingnya 

mengevaluasi program bertujuan untuk 

menilai sejauh mana tingkat keberhasilan 

program tersebut, dimana menurut Eko 

Putro (2009:6) menyebutkan bahwa 

tujuan evaluasi adalah untuk memperoleh 

informasi yang akurat  dan  objektif 

tentang suatu program. Informasi tersebut 

dapat berupa proses pelaksanaan 

program, dampak/hasil yang dicapai, 

efesiensi serta pemanfaatan hasil evaluasi 

yang difokuskan untuk program itu 

sendiri, yaitu untuk mengambil keputusan 

apakah dilanjutkan, diperbaiki atau 

dihentikan. Selain itu juga dipergunakan 

untuk kepentingan penyusunan program 

berikutnya maupun penyusunan kebijakan 

terkait dengan program.   

 Agar evaluasi program dapat 

berjalan dengan tepat perlu digunakan 

penilaian secara benar, rinci dan 

sistematik. Untuk itu William Dunn telah 

merumuskan kriteria-kriteria evaluasi 

kebijakan untuk mengukur tingkat 

keberhasilan suatu program. Adapun 

variabel dalam evaluasi program 

pengembangan perikanan tangkap pada 

Dinas KP2KE Tahun 2014 yang akan 

diuraikan yaitu Efektivitas program, 

Efisiensi program, Kecukupan program, 

Perataan program, Responsivitas program 

dan Ketepatan program sebagai berikut:  

A. Efektivitas Dalam Program 

Pengembangan Perikanan Tangkap 

 William Dunn (2003:610) 

menggambarkan kriteria-kriteria dalam 

evaluasi kebijakan untuk mengukur 

tingkat keberhasilan suatu program salah 

satunya adalah efektivitas. Efektivitas 

berasal dari kata efektif yang 

mengandung pengertian dicapainya 

keberhasilan dalam mencapai tujuan yang 
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telah ditetapkan. Hal tersebut terkait 

antara hasil yang diharapkan dengan hasil 

yang sesungguhnya dicapai.   

 Ukuran efektivitas merupakan 

ukuran untuk menentukan standar 

mengenai tujuan yang hendak dicapai dan 

menunjukkan sejauhmana organisasi, 

program atau kegiatan melaksanakan 

fungsi-fungsinya secara optimal. Apabila 

pelaksanaan kegiatan kebijakan publik 

ternyata dampaknya tidak mampu 

memecahkan masalah publik, maka 

kegiatan kebijakan tersebut dapat 

dikatakan gagal. Tetapi ada kalanya 

kebijakan publik tidak langsung efektif 

dalam jangka pendek, maka dibutuhkan 

proses lebih lanjut.   

 Hasil temuan yang peneliti dapat 

jabarkan yakni mulai dari efektivitas dari 

segi sebelum pelaksanaan program, saat 

pelaksanaan program hingga efektivitas 

setelah pelaksanaan program, dan 

efektivitas program dari segi dampak. 

1. Efektivitas sebelum pelaksanaan 

program 

 Mengukur efektivitas program 

dapat dimulai dari sosialisasi pengenalan 

program. Sosialisasi pengenalan program 

pengembangan perikanan tangkap 

merupakan hal yang penting bagi 

keberhasilan suatu program. Pemahaman 

bagi masyarakat nelayan mengenai 

program ini akan berguna demi 

mewujudkan efektifitas program yakni 

melalui sosialisasi yang dapat 

meningkatkan kesadaran masyarakat. 

 Sosialisasi pengenalan program 

merupakan kegiatan yang bertujuan untuk 

memberikan pemahaman yang berkenaan 

dengan program pengembangan 

perikanan tangkap. Bentuk sosialisasi 

mengenai program pengembangan 

perikanan tangkap di dinas KP2KE yang 

dilakukan kepada masyarakat nelayan 

tangkap dilakukan dalam bentuk 

sosialisasi pengenalan program yaitu 

kegiatan pengunjungan langsung oleh 

pihak dinas kepada masyarakat nelayan 

tangkap.  Sosialisasi program yang 

dilakukan oleh pihak dinas  seiring 

berjalannya program atau seiring dengan 

pelaksanaan program. Kemudian 

sosialisasi dalam bentuk kegiatan 

pelatihan, yakni dengan memberikan 

pemahaman mengenai bantuan yang akan 

diberikan kepada kelompok sasaran 

penerima bantuan program. Sosialisasi 

pengenalan program melalui kegiatan 

pelatihan dalam program ini biasanya ada 

tiga kali pertemuan antara pihak dinas 

dengan kelompok sasaran penerima 

bantuan yaitu pelatihan yang memberikan 

pengetahuan seputar perikanan 

penangkapan dan alat perikanan tangkap 

yang akan diberikan, dan ada bagian 

praktek pemberian pengetahuan mengenai 

pembuatan sampan yang berlokasi di 

sungai ladi. 

 Namun hasil temuan yang peneliti 

dapat mengenai sosialisasi program 

pengembangan perikanan tangkap pada 

dinas KP2KE pada tahun 2014 yakni 

sosialisasi yang dilakukan oleh pihak 

dinas hanya dilakukan pada awal pertama 

berjala nnya program di tahun 2009, 

sementara untuk selanjutnya sosialisasi 

dilakukan seiring berjalannya program 

dan tidak adanya sosialisasi program 

dalam bentuk kegiatan pelatihan. 

 Dari temuan tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa pihak dinas kurang 

mengupayakan efektivitas keberhasilan 

program melalui sosialisasi. Seharusnya 

pihak dinas tetap melakukan sosialisasi 

langsung ke masyarakat untuk 

pengenalan program, sekali dalam 

setahun untuk setiap awal tahun 

berjalannya program, karena fakta 



 
 

9 
 

lapangan membuktikan bahwa ada 

beberapa masyarakat nelayan tangkap 

yang tidak mengetahui adanya program 

tersebut di tahun 2014.  Jika hal ter-

sebut terjadi maka itu bisa mengurangi 

tingkat keberhasilan program 

pengembangan perikanan tangkap. 

 Seandainya pihak dinas mau 

melakukan sosialisasi program dengan 

baik maka hal tersebut akan berguna 

untuk menimbulkan kesadaran dari 

masyarakat yang menjadi sasaran dalam 

program agar lebih ikut berpartisipasi 

untuk mengawasi jalannya program dan 

dapat mewujudkan kesadaran akan 

pentingnya tujuan dari program tersebut, 

sehingga dapat mengurangi permasalahan 

penjualan sampan oleh penerima bantuan 

dan masalah ketidaktepat sasaran yang 

dapat mempengaruhi produktifitas hasil 

perikanan. 

2. Efektivitas saat pelaksanaan 

program 

 Hasil temuan yang peneliti dapat 

yakni efektivitas dari segi pelaksanaan 

program sudah berjalan dengan baik. 

Dapat dilihat dari prosedur Persyaratan 

yang dibuat oleh pihak dinas bagi calon 

peserta penerima bantuan program 

pengembangan perikanan tangkap yaitu: 

1. Nelayan tangkap yang termasuk 

dalam Rumah Tangga Sasaran (RTS) 

di kota Tanjungpinang. 

2. Nelayan tersebut harus memiliki kartu 

nelayan kota Tanjungpinang. 

3. Bagi nelayan yang tidak memiliki 

kartu nelayan dapat membuat surat 

keterangan dari lurah yang 

menyatakan bahwa ia benar bekerja 

sebagai nelayan.  

 Pengajuan untuk bantuan program 

pengembangan perikanan tangkap oleh 

calon peserta penerima bantuan program 

kepada pihak dinas di tahun 2014 melalui 

musrenbang yakni pengajuannya dari RT, 

RW, Lurah, Camat hingga ke dinas. 

Pengajuan bantuan program melalui 

proposal diajukan dari kelompok nelayan 

kepada RT, RW, Lurah, Camat dan ketua 

nelayan hingga ke dinas KP2KE. 

Sedangkan untuk pengajuan bantuan 

sampan, nelayan mengajukan dari RT, 

RW, Lurah, Camat, Ketua Nelayan, ke 

DPRD Kota Tanjungpinang hingga ke 

pihak dinas KP2KE.   

 Semua calon peserta penerima 

bantuan tidak bisa keseluruhnya menjadi 

penerima, untuk itu pihak dinas telah 

mengupayakan keberhasilan program 

melalui sistem verifikasi yang 

berdasarkan sistem Calon Penerima Calo 

Lokasi (CPCL). CPCL dilakukan melalui 

survey langsung ke lokasi peserta calon  

penerima. Kriteria untuk kelayakan yang 

digunakan dalam penentuan penerima 

yaitu nelayan yang benar-benar tidak 

memiliki alat tangkap maupun alat 

tangkap yang sudah tidak layak untuk 

digunakan serta bagi nelayan yang sudah 

pernah menjadi penerima di tahun 2013 

maka tidak bisa menjadi penerima di 

tahun 2014.  

 Saat pelaksanaan kegiatan 

penyerahan bantuan program sudah 

dilakukan sesuai dengan mekanisme yang 

ada yaitu dengan adanya berita acara, 

photo dokumentasi serta adanya surat 

perjanjian bermaterai antara pihak 

penerima dengan pihak dinas, yang 

ditanda tangani oleh penerima. Isi dari 

surat perjanjian tersebut yakni bantuan 

program yang telah diberikan tidak boleh 

dijual, ketika ingin melakukan perubahan 

atau perombakan terhadap bantuan 

program seperti sampan harus 

mengajukan laporan kepada pihak dinas. 

Penyerahan sampan ketinting dilakukan 

di Tanjung Lanjut, sedangkan untuk 
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bantuan alat tangkap lainnya diadakan di 

kantor Dinas KP2KE. 

 Efektivitas dalam pelaksanaan 

pendampingan kegiatan PUMP telah 

berjalan dengan baik, yakni pihak  

pegawai dinas telah melakukan survey ke 

lapangan guna memeriksa pengunaan 

bantuan dana yang telah diberikan dari 

kementrian kelautan perikanan kepada 

kelompok penerima tersebut telah 

dipergunakan dengan semestinya dan 

dana tersebut telah benar dipergunakan 

untuk membeli keperluan perikanan 

tangkap dan tidak terjadi penyalahgunaan 

bantuan dana. 

3. Efektivitas setelah pelaksanaan 

program  

 Efektivitas setelah pelaksanaan 

dapat dinilai dari bentuk evaluasi yang 

telah dilakukan oleh pihak dinas. Evaluasi 

merupakan unsur penting dalam 

mengukur keberhasilan program. 

Evaluasi berkaitan dengan pengawasan 

atau monitoring. Seperti yang disebutkan 

oleh Nawawi (2000:115), Pengawasan 

atau kontrol diartikan sebagai proses 

mengukur  (measurement) dan menilai 

(evaluation) tingkat efektivitas dan 

tingkat efisiensi penggunaan sarana kerja 

dalam  memberikan konstribusi pada 

pencapaian tujuan organisasi.  

 Dari pengertian diatas dapat 

disimpulkan yakni antara pengawasan 

dan efektivitas sangat erat kaitannya. Hal 

tersebut untuk menilai sejauh mana 

sumber daya manusia (kinerja pihak dinas 

KP2KE) mengupayakan tingkat 

keberhasilan program melalui 

pengawasan untuk menilai antara apa 

yang terjadi dan apa yang diharapkan 

terjadi telah sesuai dengan rancangan 

program atau perencanaan yang telah 

ditetapkan.  

  Hasil temuan yang peneliti dapat 

yakni pegawai dinas bagian evaluasi 

program KP2KE yang berjumlah dua 

orang, sudah melakukan evaluasi dengan 

turun ke lokasi penerima bantuan untuk 

menilai apakah alat bantuan yang 

diberikan kepada penerima bantuan sudah 

digunakan dengan semestinya. 

 Pemantauan tersebut dilakukan 

sekali setelah dua bulan penyaluran 

bantuan. Hasil temuan lainnya yang 

peneliti dapat setelah beberapa bulan dari 

pelaksanaan penyaluran bantuan program 

yakni masih adanya pelaporan dari 

beberapa masyarakat nelayan tangkap 

mengenai permasalahan penjualan 

sampan yang dilakukan oleh penerima 

bantuan program pengembangan 

perikanan tangkap. 

 Berdasarkan hasil temuan diatas, 

maka dapat disimpulkan bahwa pihak 

dinas kurang berupaya untuk 

mengefektifkan keberhasilan program. 

Dengan jumlah pegawai yang hanya dua 

orang dan pemantauan sekali setelah 

penyaluran bantuan, itu tidaklah cukup 

untuk mengefektifkan keberhasilan 

program. Seharusnya monitoring tersebut 

dilakukan secara berkala sebanyak tiga 

kali setelah penyaluran. Hal tersebut 

sangat berguna untuk menimbulkan rasa 

kesadaran dan keperdulian akan 

pentingnya tujuan dari diadakannya 

program ini sehingga dapat mengurangi 

tindakan penjualan alat tangkap oleh 

penerima bantuan untuk kedepannya.  

 Fenomena yang terjadi setelah 

beberapa bulan penyaluran bantuan 

program yaitu ditemui bahwa ada 

beberapa nelayan yang menjual sampan. 

Pihak dinas masih mengalami kesulitan 

untuk menindaklanjuti permasalahan 

tersebut. Pihak dinas tidak mau membawa 

kasus tersebut ke ranah hukum 
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dikarenakan tingkat keperdulian pihak 

dinas terhadap nasib nelayan kota 

Tanjungpinang. Sanksi yang diberikan 

untuk tahun 2014 oleh pihak dinas hanya 

sebatas sanksi bahwa nelayan tersebut 

tidak boleh lagi menerima bantuan untuk 

kedepannya. Tentu hal tersebut tidak 

dapat menekan timbulnya permasalahan 

yang sama.  Jika pihak dinas tidak mau 

membawa permasalahan tersebut ke 

ranah hukum sebagai tindakan efek jera, 

maka seharusnya dari awal pihak dinas 

harus mempunyai terobosan baru yang 

dapat mengurangi pengulangan masalah 

tersebut. Seperti upaya pencegahan yakni 

sosialisasi sebelum dilaksanakannya 

program dan setelah penyaluran program. 

Masyarakat tersebut harusnya diberikan 

pemahaman akan pentingnya pihak dinas 

selaku pelaksana program yang 

memegang tanggung jawab publik dalam 

mewujudkan keberhasilan program.   

  Sedangkan untuk masalah 

ketidaktepat sasaran kelompok penerima, 

hal itu  terjadi akibat masih kurangnya 

keperdulian dari masyarakat itu sendiri, 

ada beberapa masyarakat yang tidak 

perduli akan tujuan dari program, yang 

bukan nelayan asli mencalonkan diri 

sebagai penerima, diperparah lagi dengan 

sikap beberapa nelayan yang tidak mau 

ikut berpartisipasi menggunakan haknya 

untuk mengawasi jalannya program 

dengan melakukan pengaduan kepada 

pihak terkait akan masalah tersebut. 

Sehingga dapat disimpulkan hal tersebut 

menghambat keberhasilan program.  

4. Efektivitas program dari segi 

dampak  

 Hasil temuan peneliti untuk hasil 

program pengembangan perikanan 

tangkap dalam jangka panjang belum 

dapat berdampak signifikan terhadap 

pencapaian produktifitas hasil perikanan, 

Pencapaian target yang ditetapkan untuk 

produksi perikanan tangkap pada tahun 

2014 adalah 21.421 Ton, realisasinya 

sebesar 14.706,9 Ton, maka pencapaian 

di tahun 2014 hanya 69%. Tidak 

tercapainya target di tahun 2014 karena 

adanya pengaruh sistem dan prosedur 

untuk mendapatkan BBM bersubsidi 

untuk nelayan, juga harga BBM yang 

cukup tinggi, adanya fishing ground 

nelayan tradisional terbatas serta faktor 

alam karena cuaca ekstrim sehingga 

nelayan sulit untuk melaut. 

 Pencapaian target rata-rata 

pendapatan nelayan pada tahun 2014 

adalah 30% yakni Rp. 1.500.000 dan 

realisasi rata-rata pendapatan nelayan di 

tahun 2014 adalah 25% yakni Rp. 

1.200.000. Hal tersebut dikarenakan 

jumlah produksi khususnya perikanan 

tangkap yang nilainya menurun, dan 

sangat berpengaruh terhadap rata-rata 

pendapatan nelayan.  

 . Namun untuk dampak program 

jangka pendek jelas berdampak signifikan 

terhadap masyarakat nelayan karena 

program ini benar-benar sangat 

membantu untuk meningkatkan 

pendapatan bagi nelayan yang telah 

mempergunakan bantuan modal alat 

perikanan tangkap ini dengan baik di 

tahun 2014.    

B. Efisiensi Dalam Program 

Pengembangan Perikanan Tangkap 

 William Dunn (2003:430) 

menyebutkan bahwa efisiensi berkenaan 

dengan jumlah usaha yang diperlukan 

untuk menghasilkan tingkat efektivitas 

tertentu. Efisiensi yang merupakan 

sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah 

hubungan antara efektivitas dan usaha, 

yang terakhir umumnya diukur dari 

ongkos moneter.   

 Efisiensi biasanya ditentukan 
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melalui perhitungan biaya per unit produk 

atau layanan. Kebijakan yang mencapai 

efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil 

dinamakan efisien. Apabila sasaran yang 

ingin dicapai oleh suatu kebijakan 

terlampau besar dibandingkan dengan 

hasil yang dicapai, maka kegiatan 

tersebut telah melakukan pemborosan dan 

tidak layak untuk dilaksanakan lagi.  

 Hasil temuan yang peneliti dapat 

mengenai efisiensi anggaran program 

dalam penyediaan alat tangkap perikanan 

sudah berjalan dengan baik dengan 

dengan adanya kerjasama antara pihak 

dinas KP2KE dan pihak ULP. Unit 

Layanan Pengadaan sudah melaksanakan 

fungsinya dengan baik, semua 

dilaksanakan sudah sesuai dengan 

mekanisme yang ada begitu pula dengan 

pihak dinas KP2KE yang telah 

mengupayakan efisiensi dalam 

pengeluaran anggaran. Penyediaan 

pengadaan barang untuk alat perikanan 

tangkap  berdasarkan dua sistem yaitu 

penunjukan langsung dari pihak dinas 

KP2KE ke perusahaan untuk penyediaan 

pengadaan sarana dan prasarana alat 

penangkapan dengan anggaran dibawah 

dua ratus juta dan untuk pelelangan 

langsung diatas dua ratus juta yang 

dilaksanakan oleh pihak Unit Layanan 

Pengadaan (ULP).  

 Adapun sistem yang digunakan 

pihak dinas KP2KE dalam melakukan 

penunjukan langsung pengadaan 

barang/jasa yaitu:  adanya  Perencanaan 

kebutuhan barang pengadaan penunjukan 

langsung untuk program pengembangan 

perikanan tangkap tahun 2014 yaitu 

kawat bubu, sondong, lampu sorot, jaring 

PE dan jaring apolo serta jala. Pemilihan 

penyedia barang alat tangkap perikanan 

tersebut yakni pihak dinas turun ke 

lapangan untuk survey harga pasar (alat 

penangkapan) yang ditawarkan oleh 

pihak perusahaan, harga barang yang 

lebih murah dengan tingkat kelayakan 

yang sesuai, maka perusahaan itulah yang 

dipilih untuk menjadi penyedia. 

Kemudian adanya penandatanganan 

kontrak perjanjian antara pihak dinas 

dengan pihak perusahaan penyedia. 

Setelah itu baru dilaksanakan hingga 

serah terima barang alat tangkap 

perikanan tersebut. 

 Sistem pelelangan pengadaan yang 

dilaksanakan oleh pihak ULP ada dalam 

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, 

kemudian dengan adanya empat kali 

perubahan yaitu Perpres No. 35 Tahun 

2011, Perpres No. 70 tahun 2012, Perpres 

No. 172 tahun 2014 dan Perpres No. 4 

Tahun 2015. Namun pihak ULP masih 

tetap menggunakan peraturan presiden 

yang pertama dengan tetap dengan 

mengikuti perubahan-perubahan yang 

ada. Dalam peraturan tersebut adanya 

mekanisme dalam sistem pelelangan 

pengadaan.   

 Tahun 2014 pelelangan pengadaan 

barang dalam program ini yaitu 

pengadaan sampan ketinting beserta 

mesin. Adapun mekanisme persyaratan 

dari pihak ULP bagi perusahaan yang 

ingin mengikuti pelelangan sebagai 

berikut: 

1. Pihak perusahaan harus mengajukan 

file yang di upload ke website ULP, 

yaitu 

LPSE.Tanjungpinangkota.go.id.  

2. Pihak perusahaan harus mengajukan 

surat penawaran harga dengan 

ketentuan bertanggal dan berlaku.  

3. Adanya daftar time schedule masa 

pelaksanaan untuk ketersediaan alat. 

4. Spesifikasi teknis dan metode 

pelaksanaan.  
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5. Adanya teknis browser gambar 

barang yang diajukan perusahaan 

(gambar model sampan dan mesin).  

6. Adanya jaminan purna jual untuk 

mesin dan jaminan garansi oleh 

perusahaan.  

7. Adanya jaminan ketersediaan suku 

cadang. 

8. Surat dukungan dari pabrikan mesin 

atau distributor mesin ketinting. 

 Langkah-langkah yang dilakukan 

pihak unit layanan pengadaan (ULP) 

dalam mengevaluasi calon pemenang 

dalam pelelangan dengan menggunakan 

metode sebagai berikut: 

1. Metode yang digunakan yaitu 

sistem kualisifikasi 1 (satu) file 

dokumen dengan sistem  gugur.  

2. Menilai mengkoreksi dari 

kelengkapan berkas dokumen pihak 

perusahaan sesuai dengan 

persyaratan-persyaratan yang ada, 

jika berkas tidak lengkap maka 

perusahaan itu dinyatakan gugur.  

3. Mengevaluasi harga satuan dan 

lansam. 

4. Mengevaluasi perbandingan jumlah 

nilai dari setiap penawaran peserta 

dengan peserta lainnya. 

5. Menilai dari teknis waktu 

pelaksanaan yang diajukan 

perusahaan apakah memungkinkan 

apa tidak, biasanya batas jangka 

waktu yang diajukan perusahaan 

dalam kurun waktu 4 (empat) bulan, 

dan sesuai dengan mekanisme 

seperti ketersediaan jaminan 

garansi, jaminan ketersediaan suku 

cadang, adanya surat dukungan 

pabrikan mesin (sampan maupun 

mesin ketinting).  

6. Setelah terpilih pemenangnya ada 

yang namanya sistem waktu 

sanggah, yang diberikan dalam 

kurun waktu 3 (tiga) hari bagi pihak 

perusahaan lain yang ingin 

melakukan protes atau menyanggah 

terhadap menangnya peserta 

pelelang. 

 Ketersediaan nilai regu paket ULP 

dari pihak dinas KP2KE untuk sistem 

pelelangan yaitu Rp.420.000.000 dan 

nilai harga perhitungan sendiri dari pihak 

ULP Rp.419.659.000. Pemenang 

pelelangan untuk pengadaan sampan 

ketinting (sampan dan mesin robin) pada 

program pengembangan perikanan 

tangkap di Dinas KP2KE tahun 2014 

ialah CV. Weta Jaya Abadi dengan nilai 

kontrak Rp.359.975.000, dengan 

demikian sisa anggarannya yaitu 

Rp.60.025.000.  

 Adapun perusahan yang mendaftar 

dalam pelelangan pengadaan sampan 

ketinting tahun 2014 itu berjumlah 5 

(lima) peserta yaitu: 

 1. CV. Mutiara Jaya Tri Mandiri.  

 2. CV. Weta Jaya Abadi.  

 3. CV. Rachmad Abadi.  

 4. CV. Bintan Indah Bestari.  

 5. CV. Astrid A-Dua RI. 

C. Kecukupan Dalam Program 

Pengembangan Perikanan 

Tangkap 

 Kecukupan dalam kebijakan publik 

dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai 

sudah dirasakan mencukupi berbagai hal. 

Kecukupan masih berhubungan dengan 

efektivitas, dengan mengukur atau 

memprediksi seberapa jauh alternatif 

yang ada dapat memuaskan kebutuhan, 

nilai atau kesempatan dalam 

menyelesaikan masalah yang terjadi. 

(William Dunn, 2003:430).   

 Hasil temuan yang peneliti dapat 

yakni untuk pencapaian program 

pengembangan perikanan tangkap pada 

dinas KP2KE di tahun 2014 dalam target 
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meningkatkan produksi perikanan 

tangkap tidak tercapai, karena adanya 

pengaruh sistem dan prosedur untuk 

mendapatkan BBM bersubsidi untuk 

nelayan, juga harga BBM yang cukup 

tinggi, adanya fishing ground nelayan 

tradisional terbatas serta faktor alam 

karena cuaca ekstrim sehingga nelayan 

sulit untuk melaut. Perlu adanya upaya 

dan kebijakan untuk mengatasi masalah 

tersebut. Namun Hasil temuan dari yang 

peneliti dapat yakni pihak dinas tidak ada 

memberikan kebijakan untuk mengatasi 

permasalahan tersebut. 

 Dalam melihat kecukupan disini 

perlu adanya sebuah alternatif kebijakan 

demi menunjang kehidupan nelayan, 

seperti mengatasi permasalahan harga 

BBM yang tinggi yakni dengan adanya 

sebuah kebijakan untuk meringankan 

beban nelayan agar dapat terus melaut 

dan tidak terkendala oleh mahalnya harga 

BBM. Nelayan juga masih dihadapi 

permasalahan yang  yaitu kondisi sampan 

yang rusak parah akibat bermacam faktor. 

Tidak semua nelayan dapat langsung 

mempernbaiki sampan karena terkendala 

oleh biaya.  

 Tentu hal tersebut mengakibatkan 

nelayan tidak bisa bekerja, maka 

produktifitas hasil perikanan pun akan 

menurun. Sebelumnya telah ada alternatif 

kebijakan untuk mendukung 

kesejahteraan masyarakat nelayan yaitu 

melalui koperasi simpan pinjam, namun 

sempat vakum dan di tahun 2014 koperasi 

simpan pinjam tidak berjalan diakibatkan 

anggaran yang tidak mencukupi. Koperasi 

simpan pinjam untuk nelayan berfungsi 

untuk memberikan bantuan pinjaman 

dana yang kemudian tetap dibayar secara 

bertahap untuk perbulannya. Fungsi 

Dinas KP2KE dalam memberikan 

alternatif kebijakan kurang berjalan 

dengan baik, karena tidak konsisten 

dalam menjalankan koperasi simpan 

pinjam nelayan. Sehingga hal tersebut 

mengakibatkan nelayan tradisional  tidak 

bisa menghasilkan produksi perikanan. 

Maka dapat berdampak pada keberhasilan 

pencapaian program pengembangan 

perikanan tangkap  dari segi produksi 

perikanan tangkap.  

D. Perataan Dalam Program 

Pengembangan Perikanan 

Tangkap 

 Perataan dalam kebijakan publik 

dapat dikatakan mempunyai arti dengan  

keadilan yang diberikan dan diperoleh 

sasaran kebijakan publik. Kriteria 

kesamaan erat berhubungan dengan 

rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk 

pada distribusi akibat dan usaha antara 

kelompok-kelompok yang berbeda dalam 

masyarakat. Kebijakan yang berorientasi 

pada perataan adalah kebijakan yang 

akibatnya atau usaha secara adil 

didistribusikan. Pelaksanaan kegiatan 

kebijakan harus bersifat merata dan adil 

bagi masyarakat yang menjadi kelompok 

sasaran yang mendapatkan pelayanan 

publik secara adil. (William Dunn. 

2003:434).  

 Hasil temuan yang peneliti dapat 

mengenai perataan penyaluran program 

pengembangan perikanan tangkap yaitu 

perataan dalam penyaluran program 

sudah  berjalan dengan baik. Hal tersebut 

terbukti bahwa penerima bantuan dari 

program ini berasal dari 4 (empat) 

kecamatan di kota Tanjungpinang. 

E. Responsivitas Dalam Program 

Pengembangan Perikanan 

Tangkap 

  Responsivitas dalam kebijakan 

publik dapat diartikan sebagai respon dari 

suatu aktivitas, yaitu tanggapan sasaran 

kebijakan publik atas penerapan suatu 
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kebijakan. Keberhasilan kebijakan dapat 

dilihat melalui tanggapan masyarakat 

yang menanggapi pelaksanaan setelah 

terlebih dahulu memprediksi pengaruh 

yang akan terjadi jika suatu kebijakan 

akan dilaksanakan, juga tanggapan 

masyarakat setelah dampak kebijakan 

sudah mulai dapat dirasakan dalam 

bentuk yang positif berupa dukungan 

sedangkan penolakan adalah wujud 

negatifnya. (William Dunn, 2003:437). 

 Program ini dapat dikatakan 

berhasil apabila respon dari masyarakat 

nelayan baik. Masyarakat nelayan 

perduli, sadar dan memahami dengan 

baik apa tujuan dari dijalankannya 

program. Seharusnya masyarakat sasaran 

merasa diuntungkan oleh adanya 

kebijakan program ini namun kalau 

tanggapan dari sasaran kelompok ini 

belum merasakan pemenuhan kebutuhan 

maka program ini mengindikasikan 

bahwa ada sesuatu yang membuat 

penilaian mereka menjadi kurang baik.  

 Hasil temuan yang peneliti dapat 

yakni bahwa  respon masyarakat nelayan 

positif terhadap adanya program 

pengembangan perikanan tangkap ini. 

Masyarakat nelayan mendukung akan 

keberlangsungan program tersebut yang 

dilaksanakan oleh pihak dinas KP2KE 

untuk kedepannya. Hanya saja nelayan 

menginginkan perhatian lebih yakni 

kebijakan mengenai penyelesaian 

masalah perawatan sampan yang rusak 

parah yang mengakibatkan nelayan tidak 

bisa melaut dan juga masalah ketidaktepat 

sasaran bagi penerima bantuan serta 

sistem baru untuk menekan masalah 

penjualan sampan oleh penerima bantuan.   

  Tingkat keperdulian masyarakat 

nelayan terhadap berhasilnya program ini 

tergolong masih kurang, karena tidak 

semua nelayan mau berpartisipasi untuk 

mengawasi jalannya program. Tingkat 

keperdulian antara sesama  nelayan pun 

tergolong masih kurang, tidak semua 

masyarakat nelayan tangkap mau 

memberikan informasi terkait adanya 

pelaksanaan program tersebut di tahun 

2014.  

F. Ketepatan Dalam Program 

Pengembangan Perikanan 

Tangkap 

 Ketepatan merujuk pada nilai atau 

harga dari tujuan program dan pada 

kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-

tujuan tersebut. Adanya kriteria yang 

dipakai untuk menseleksi sejumlah 

alternatif untuk dijadikan rekomendasi 

dengan menilai apakah hasil dari 

alternatif yang direkomendasikan tersebut 

merupakan pilihan tujuan yang layak.  

 Hasil temuan yang diperoleh 

peneliti yakni program ini sudah tepat 

untuk dijalankan karena tujuan dari 

program ini sangat bernilai dan berguna 

untuk pengentasan kemiskinan bagi 

masyaralkat nelayan. Program ini mampu 

memberikan dampak yang signifikan 

terhadap pendapatan nelayan yang telah 

menggunakan bantuan alat tangkap 

dengan bijaksana. Dengan adanya bentuk 

bantuan berupa alat tangkap tersebut 

maka pendapatan nelayan akan lebih 

meningkat daripada sebelum 

mendapatkan bantuan program. Dari segi 

bantuan alat  tangkap yang diberikan 

sudah sesuai dan tepat dengan apa yang 

dibutuhkan oleh masyarakat nelayan 

tangkap seperti bantuan alat penangkapan 

ikan yakni sampan ketinting, kawat bubu, 

sondong, jaring dan lain-lain.   

  

IV PENUTUP  

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan 

temuan peneliti pada Evaluasi Program 
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Pengembangan Perikanan Tangkap Pada 

Dinas Kelautan Perikanan Pertanian 

Kehutanan dan Energi (KP2KE)  Kota 

Tanjungpinang Tahun 2014, peneliti dapat 

menyimpulkan berdasarkan Efektivitas, 

Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Ketepatan 

dan Responsivitas sebagai berikut: 

1. Penilaian efektivitas berdasarkan 

sosialisasi pengenalan program tidak 

berjalan dengan baik karena masih ada 

nelayan yang tidak tahu adanya 

program tersebut pada dinas KP2KE di 

tahun 2014. Efektivitas dari 

pelaksanaan program sudah berjalan 

dengan baik, mulai dari pendaftaran 

calon penerima, kriteria penerima 

bantuan serta penyaluran bantuan alat 

tangkap telah dilakukan sesuai dengan 

mekanisme yang ada. Serta 

pelaksanaan kegiatan pendampingan 

PUMP sudah berjalan dengan baik. 

2. Efektivitas dari segi dampak pada 

kegiatan program ini dalam jangka 

pendek sudah berdampak signifikan 

bagi peningkatan pendapatan bagi 

nelayan yang telah mendapatkan 

bantuan program di tahun 2014, namun 

untuk jangka panjang masih belum 

berdampak signifikan akibat tidak 

tercapainya target produktifitas hasil 

perikanan tangkap di kota 

Tanjungpinang tahun 2014. 

3. Penilaian efektivitas setelah 

pelaksanaan program tidak berjalan 

dengan baik yaitu pihak dinas KP2KE 

masih mengalami kesulitan dalam 

menindaklanjuti permasalahan 

penjualan sampan oleh penerima 

bantuan. Pihak dinas tidak memberikan 

sanksi yang tegas terhadap 

permasalahan tersebut.     

4. Efisiensi dalam anggaran program 

sudah baik, dengan adanya upaya 

pihak dinas dalam mengefisienkan 

pengeluaran anggaran dan adanya 

kerjasama antara pihak dinas KP2KE 

dan pihak ULP selaku Unit Layanan 

Pengadaan untuk pengadaan alat 

perikanan tangkap yang melakukan 

pelelangan sudah sesuai dengan 

mekanisme yang ada.  

5. Kecukupan dalam penyediaan 

alternatif kebijakan kurang berjalan 

dengan baik, akibat tidak konsistennya 

pihak dinas dalam menjalankan 

koperasi simpan pinjam untuk nelayan,  

6. Pencapaian program tidak tercapai 

karena target produksi perikanan 

tangkap yang ditetapkan di tahun 2014 

adalah 21.421 Ton sedangkan 

realisasinya sebesar 14.706,9 ton. 

Pencapaiannya hanya sebesar 69%. 

Dan untuk target pendapatan nelayan 

tidak tercapai, dengan target tahun 

2014 adalah Rp. 1.500.000 sementara 

realisasinya RP.1.200.000. 

7. Penilaian dari segi ketepatan, program 

ini sudah tepat untuk dijalankan karena 

program ini sangat bermanfaat bagi 

masyarakat nelayan tangkap.  

8. Perataan dalam penyaluran bantuan 

program ini sudah baik, penerima 

bantuan tahun 2014 berasal dari 

keempat kecamatan di kota 

Tanjungpinang.  

9. Sejauh ini respon masyarakat nelayan 

tangkap sebagai sasaran kelompok dari 

program mendukung keberlangsungan 

program, namun untuk tingkat 

keperdulian masih tergolong kurang, 

karena tidak semua nelayan mau 

menggunakan haknya untuk 

mengawasi jalannya program ini. 

10. Dari segi kelayakan, program ini sudah 

layak untuk dijalankan namun pihak 

dinas perlu untuk memperbaiki lagi 

sistem yang ada, dan lebih 

mengupayakan pemyelesaian 
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permasalahan yang ada seperti 

ketidaktepatan sasaran penerima serta 

kasus penjualan sampan. 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, maka 

ada beberapa hal yang dapat peneliti 

sarankan, yaitu sebagai berikut: 

1. Diharapkan pihak dinas Kelautan 

Perikanan Pertanian Kehutanan Energi 

(KP2KE)  dapat membuat suatu 

ketentuan peraturan baru dalam 

mengatasi permasalahan ketidaktepat 

sasaran penerima dan permasalahan 

penjualan sampan oleh penerima 

bantuan program. 

2. Seharusnya pihak dinas melakukan 

evaluasi secara berkala minimal tiga 

kali setelah penyaluran bantuan agar 

dapat mewujudkan keberhasilan 

program.  

3. Diharapkan pihak dinas KP2KE dapat 

konsisten dalam menjalankan koperasi 

simpan pinjam agar dapat menunjang 

kehidupan nelayan tangkap. 

4. Diharapkan pihak dinas KP2KE 

menyediakan kotak suara yang bisa 

menampung aspirasi nelayan dimana 

hal itu dapat membuat masyarakat 

merasa lebih berpartisipasi dan bisa 

memajukan tingkat keberhasilan dalam 

program pengembangan perikanan 

tangkap untuk kedepannya.  
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