
1 

 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN KECAMATAN 

BINTAN TIMUR TAHUN 2012-2013 

 

 

NASKAH PUBLIKASI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Oleh 

 

 
DIDIT ADITYA 

NIM. 110565201115 

 

 

 

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK 

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI 

TANJUNGPINANG 

2015 

 

 

 

 

 

 



2 

 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN KECAMATAN 

BINTAN TIMUR TAHUN 2012-2013 

 

DIDIT ADITYA 

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP UMRAH 

 

 

ABSTRAK 

 

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, 

pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau 

keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu 

yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, yaitu masyarakat yang 

berdaya, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, 

berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas 

kehidupannya. 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat hubungan langsung antara 

pemerintah dan masyarakat nelayan serta kepedulian pemerintah dalam membantu 

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat nelayan Kecamatan Bintan Timur, 

melihat cara masyarakat nelayan mengelola bantuan yang telah diberikan. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data yang 

digunakan data primer dan data sekunder. Dalam teknik pengumpulan data 

menggunakan tiga teknik, antara lain observasi, wawancara mendalam, dan 

dokumentasi. 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Pemberdayaan masyarakat nelayan 

Kecamatan Bintan Timur tahun 2012-2013 telah berjalan di kawasan Kecamatan 

Bintan Timur dimana program tersebut telah dirasakan manfaatnya bagi sebagian 

nelayan dan nelayan Kecamatan Bintan Timur sangat menginginkan adanya 

pemberdayaan yang lebih baik lagi dan yang sesuai dengan apa yang sebenar-

benarnya dibutuhkan oleh nelayan Kecamatan Bintan Timur. Akan tetapi masih 

banyak yang harus dievaluasi dalam tahap awal program pemberdayaan 

perencanaan hingga akhir program pemberdayaan pengevaluasian.  

Kata kunci: Pemberdayaan, Masyarakat Nelayan. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Empowerment is a process and a goal. As a process, empowerment is a 

series of activities to strengthen the power or empowerment of vulnerable groups 

in society, including individuals who experience the problem of poverty. As a 

destination, which is empowered community, able to convey the aspirations, 

having livelihoods, participate in social activities, and independent in carrying 

out the tasks of life. 
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This study aims to look at the level of the direct relationship between 

government and fishing communities and government interest in helping improve 

the quality of life of fishermen District of East Bintan, see how fishing 

communities manage the aid that has been given. 

This research is a qualitative descriptive study. The data used primary 

data and secondary data. In the data collection techniques using three techniques, 

among other observations, in-depth interviews, and documentation. 

The survey results revealed that the fishing community empowerment 

District of East Bintan year 2012-2013 has been running in the District of East 

Bintan where the program has been perceived benefits for some fishermen and 

fishermen District of East Bintan wanted their empowerment better and in 

accordance with what is in truth needed by fishermen District of East Bintan. 

However, much remains to be evaluated in the early stages of planning 

development programs until the end of the empowerment program evaluation. 

Keywords: Empowerment, Fishermen Society. 

 

 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN KECAMATAN 

BINTAN TIMUR TAHUN 2012-2013 

A. Latar Belakang 

Kecamatan Bintan Timur adalah salah satu kecamatan yang berada di 

wilayah pesisir Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau dengan ibukota 

Kijang, terdiri dari empat (4) kelurahan dengan luas keseluruhan  239,41 km². 

Kelurahan di Kabupaten Bintan Timur tersebut terdiri dari Kelurahan Kijang 

Kota, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kelurahan Sungai Lekop, dan Kelurahan 

Sungai Enam. (Sumber : Profil Kecamatan Bintan Timur 2014) 

Masyarakat nelayan merupakan bagian kelompok masyarakat yang tinggal 

di daerah pesisir. Saat ini, berdasarkan data yang ada pada Kecamatan Bintan 

Timur yang diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan, 

jumlah nelayan untuk Kabupaten Bintan adalah 2.397 orang, sedangkan untuk di 

Kecamatan Bintan Timur jumlah nelayan terdiri dari 899 orang. Kelurahan Kijang 

Kota terdiri dari 578 orang nelayan, di Kelurahan Gunung Lengkuas terdiri dari 
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172 orang nelayan, di Kelurahan Sungai Enam terdiri dari 133 orang nelayan, 

serta di Kelurahan Sungai Lekop terdiri dari 15 orang nelayan (Sumber: Profil 

Kecamatan Bintan Timur).   Namun hanya sebagian diantaranya yang aktif. Itu 

dikarenakan masyarakat nalayan masih tergantung pada kondisi alam, maka sulit 

bagi nelayan untuk merubah kehidupannya menjadi lebih baik. Sebagai nelayan 

tradisional bukan saja berhadapan dengan ketidakpastian pendapatan, tetapi 

nelayan juga dihadapkan pada manajemen pengelolaan keuangan dan pemasaran 

hasil produksinya. 

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan telah memberikan 

bantuan kepada masyarakat nelayan di Kecamatan Bintan Timur. Akan tetapi, 

bantuan yang diberikan nyatanya belum mampu mengubah kehidupan masyarakat 

nelayan Kecamatan Bintan Timur. Itu dikarenakan bantuan tersebut tidak tepat 

sasaran atau bukan jenis bantuan yang dibutuhkan. Memang pada kenyataannya, 

tidak semua kelurahan di Kecamatan Bintan Timur mendapat bantuan oleh 

pemerintah khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan.  

Adanya program pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Bintan kepada masyarakat nelayan di Kecamatan Bintan 

Timur seperti pemberian kapal fiber 3 GT maupun yang 5 GT dan alat tangkap 

yang lainnya. Itu diberikan bertujuan supaya masyarakat nelayan bisa 

meningkatkan penghasilan sehingga perekonomian keluarga meningkat dan 

terbantu. Akan tetapi dalam prosesnya program pemberdayaan tersebut belum 

berjalan lancar atau sesuai dengan kehendak. Seperti kurangnya pengawasan 

setelah memberikan bantuan tersebut. Seharusnya setelah bantuan itu diberikan 
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maka setidaknya ada pemantauan sejauh mana masyarakat nelayan yang sudah 

diberdayakan itu berhasil atau tidak dalam memanfaatkan program pemberdayaan 

tersebut.  

Daeng dalam Iskandar (2014:7) terdapat kendala yang masih menjadi 

permasalahan adalah : 

1. Kurangnya modal. 

2. Minimnya sarana dan prasarana. 

3. Kurangnya SDM yang menangani pengolahan dan pemasaran produk. 

4. Minimnya pengawasan terhadap program yang sedang dilaksanakan. 

Pemberdayaan pada umumnya adalah sebuah bentuk pemikiran yang 

bekerja atau tersalur dengan sendirinya atau bahkan atas dorongan orang lain 

untuk melakukan sebuah perubahan kearah individu atau orang atau kelompok 

sehingga mampu berbuat seperti apa yang biasanya dilakukan orang lain tanpa 

batas atau keraguan. 

Peran penting dalam melakukan pemberdayaan ini terletak pada pemerintah, 

karena pemerintah memiliki fungsi melakukan pemberdayaan masyarakat dan 

fungsi tersebut harus dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku serta sejalan 

dengan norma-norma dan kebutuhan masyarakat yang akan diberdayakan. 

Oleh sebab itu, untuk melakukan pemberdayaan yang tepat, pemerintah 

haruslah melakukan pendekatan kepada masyarakat secara langsung hingga 

mampu menentukan jenis pemberdayaan atau bantuan yang akan diberikan, 

kemudian adanya data yang lengkap tentang nelayan tersebut sehingga bisa 

menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan tanpa adanya tekanan 
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dari pihak lain dan dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Kemudian juga harus 

adanya kerjasama dari pemerintah yang terkait dalam hal ini Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Bintan kepada pihak Kecamatan Bintan Timur dan juga 

melibatkan perwakilan masyarakat nelayan karena apabila semua yang 

berpengaruh dalam bentuk pemberdayaan terlibat atau dilibatkan, maka 

pemberdayaan yang akan dilakukan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan.  

Program pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Bintan kepada masyarakat nelayan Kecamatan Bintan 

Timur pada kenyataannya kurang membantu atau mengubah kehidupan 

masyarakat nelayan tersebut karena bantuan yang diberikan kepada masyarakat 

nelayan dalam rangka peningkatan hasil mata pencaharian tidak dimanfaatkan 

sesuai fungsinya. Ini bisa dikarenakan bantuan tersebut tidak tepat sasaran atau 

jenis bantuan yang tidak dibutuhkan oleh nelayan di Kecamatan Bintan Timur, 

sehingga bantuan yang didapatkan oleh nelayan tidak dipergunakan semestinya, 

atau ada juga nelayan yang menjual bantuan yang diberikan oleh Dinas Kelautan 

dan Perikanan Kabupaten Bintan.  

Hal lain yang dapat ditemukan di lokasi penelitian adalah bahwa selain 

bantuan tersebut dijual oleh masyarakat nelayan dikarenakan tidak tepat guna, 

antara masyarakat nelayan Kecamatan Bintan Timur dengan Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Bintan kurang terjalin komunikasi. Ini didapati ketika 

peneliti bertanya kepada beberapa nelayan pada saat melakukan pengamatan awal 

di lokasi penelitian. Sebenarnya masyarakat nelayan di Kecamatan Bintan Timur 

menginginkan adanya hubungan langsung ataupun komunikasi yang baik antara 
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dinas terkait dengan masyarakat nelayan sehingga dapat menyatakan langsung 

bantuan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat nelayan tersebut. Ini bisa 

menghindari terjadinya proses pemberdayaan yang tidak tepat sasaran atau tidak 

tepat fungsi tersebut. 

Oleh sebab itu, peneliti ingin meneliti bagaimana proses pemberdayaan 

yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan dalam 

memberdayakan masyarakat nelayan di  Kecamatan Bintan Timur. Maka, peneliti 

mengambil judul tentang “PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN 

KECAMATAN BINTAN TIMUR KABUPATEN BINTAN TAHUN 2012-

2013”. 

 

B. Kerangka teori 

1. Pemberdayaan 

Kartasasmita (2000:50-52), menyatakan bahwa upaya pemberdayaan 

masyarakat dapat dilakukan melalui: 

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi 

masyarakat berkembang (enabling). Dengan titik tolak bahwa setiap 

manusia dan masyarakat pada dasarnya memiliki potensi yang dapat 

dikembangkan. Jadi, pemberdayaan itu adalah merupakan upaya 

untuk membangun dan mengembangkan potensi tersebut dengan 

cara mendorong (encourage), memotivasi dan membangkitkan 

kesadaran (awareness) akan potensi yang dimilikinya. 

2. Memperkuat potensi atau daya masyarakat (empowering). Untuk 

memperkuat potensi atau daya masyarakat itu diperlukan langkah-
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langkah positif yang nyata, dalam wujud penyediaan berbagai input 

yang dibutuhkan dan pembukaan akses pada berbagai peluang 

(opportunities) yang dapat membuat masyarakat menjadi semakin 

berdaya. Dalam konteks ini, upaya yang amat penting dilakukan 

adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta 

akses pada sumber-sumber kemajuan ekonomi, misalnya modal, 

teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar. 

3. Memberdayakan juga berarti melindungi. Dalam proses 

pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, 

karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena 

itu dalam konsep pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan 

keberpihakkan kepada yang lemah harus dilihat sebagai upaya 

pencegahan terjadinya persaingan yang tidak sehat atau tidak 

seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. 

Sedarmayanti (2004:117-118), menyatakan bahwa pemberdayaan 

mengandung dua kecendrungan, yaitu: 

1. Kecendrungan primer yaitu proses pemberdayaan yang menekankan 

pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, 

kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi 

lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun 

aset material guna untuk mendukung pembangunan kemandirian 

melalui organisasi. 
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2. Kecendrungan sekunder yang menekankan pada proses memberikan 

atau menstimulasi, mendorong atau memotivasi agar individu-

individu tersebut mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk 

menentukan yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. 

I Nyoman Sumaryadi (2005:100-101), upaya pemberdayaan 

masyarakat perlu memperhatikan empat unsur pokok, yaitu: 

a. Aksebilitas informasi, kemampuan akses yang diterima oleh 

masyarakat. 

b. Partisipasi atau keterlibatan, menyangkut siapa yang dilibatkan dan 

bagaimana mereka terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan. 

c. Akuntabilitas, pertanggungjawaban publik atas segala kegiatan yang 

dilakukan dengan mengatasnamakan rakyat. 

d. Kapasitas organisasi lokal, kemampuan bekerja sama, mengorganisir 

warga masyarakat, serta memobilisasi sumber daya untuk 

memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi.  

2. Konteks masyarakat nelayan 

Kusnadi dalam Michel Sipahelut (2010:7), secara geografis, 

masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh, dan 

berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah 

darat dan wilayah laut. Sebagai suatu sistem, masyarakat nelayan terdiri atas 

kategori-kategori sosial yang membentuk kekuatan sosial. Mereka juga 

memiliki sistem nilai dan simbol-simbol kebudayaan sebagai referensi 

perilaku mereka sehari-hari. Faktor budaya ini menjadi pembeda masyarakat 
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nelayan dari kelompok masyarakat lainnya. Sebagian besar masyarakat 

pesisir, baik langsung maupun tidak langsung, menggantungkan 

kelangsungan hidupnya dari mengelola potensi sumberdaya perikanan. 

Mereka menjadi komponen utama konstruksi masyarakat maritim 

Indonesia.  

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan (2013:71), 

stratifikasi (pelapisan) sosial untuk struktur sosial perikanan tangkap di 

Bintan terdiri dari: 

1. Nelayan pemilik, nelayan tradisional dengan karakteristik yang 

memiliki sarana penangkapan (alat tangkap, armada 

penangkapan/kapal, dan modal), dalam skala kecil, daerah 

penangkapan sekitar 1-5 mil di perairan pantai, dan mereka nelayan 

pemilik terkadang juga turut mengoperasikan alat tangkap 

merupakan jumlah nelayan artisanal terbanyak di daerah ini yaitu  

sebesar 80%. 

2. Nelayan pengusaha, nelayan moderen yang memiliki karakteristik 

modal yang kuat dan memiliki alat tangkap atau armada 

penangkapan ikan dan udang, tetapi tidak ikut melakukan 

penangkapan ikan ke laut lepas ( di atas  mil), dan sekaligus sebagai 

pedagang pengumpul dengan membeli hasil tangkapan dari nelayan 

artisanal di pulau-pulau kecil (termasuk tauke). Umumnya nelayan 

pengusaha sebagai patron yang memiliki client yaitu para nelayan 

artisanal yang menjadi langganannya yang kemudian terbentuk 
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hubungan sosial (patron-client relationship) baik melalui pinjaman 

modal dan bahan sembako kebutuhan rumah tangga nelayan sehari-

hari. 

3. Nelayan buruh, yaitu nelayan pekerja (tradisional) yang mengambil 

upah harian atau pola bagi hasil dari membantu nelayan pemilik 

dalam proses penangkapan ikan, dan tidak memiliki alat tangkap 

sendiri, tetapi pola hubungan kerja yang berlaku di lingkungan sosial 

nelayan artisanal adalah pola bagi hasil agar sama-sama berbagi 

resiko jumlah nelayan buruh relatif tidak begitu banyak. 

 

C. Hasil Penelitian 

 

1. Aksesbilitas informasi. 

Kemampuan akses yang diterima oleh masyarakat nelayan Kecamatan 

Bintan Timur dalam proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan 

dan Perikanan Kabupaten Bintan akan dilihat dari komunikasi, transparansi, 

dan pendataan. 

a. Komunikasi.  

Suwardi dalam Syaiful Rohim (2009:8), komunikasi merupakan 

suatu hal yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, dan bahkan 

komunikasi sudah menjadi suatu fenomena bagi terbentuknya suatu 

masyarakat atau komunitas yang terintegrasi oleh komunikasi, dimana 

masing-masing individu dalam masyarakat itu sendiri saling berbagi 

informasi untuk mencapai tujuan bersama. Secara sederhana komunikasi 
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dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampai pesan dan orang 

penerima pesan. 

Masyarakat nelayan Kecamatan Bintan Timur pada kenyataannya 

tidak mengetahui sama sekali pemberdayaan yang akan dilaksanakan 

tersebut sehingga membuat masyarakat bingung dengan proses 

pemberdayaan yang akan dilaksanakan, karena tanpa campur tangan 

masyarakat, apakah proses tersebut berdasarkan aturan dan tanpa 

partisipasi masyarakat. Akan tetapi pihak Dinas Kelautan dan Perikanan 

mengatakan bahwa: 

“kami melakukan komunikasi dengan pihak kecamatan. Yang 

kami komunikasikan tentang nelayan yang akan mendapat 

bantuan.Dan juga kami memberikan informasi seperti mengenai 

harga ikan setiap minggunya kepada pihak Kecamatan dan 

Kelurahan supaya nelayan mengetahui harga ikan di pasar 

agar nelayan tidak tertipu oleh para pengepul ikan atau 

tauke”(wawancara pada tanggal 18 Mei 2015 kepada Ibu Rita 

Yuniati, kepala bidang pengembangan produksi sarana dan 

prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan). 

 

Komunikasi ini adalah salah satu cara penghubung antara yang 

memberikan daya dengan yang menerima daya agar pemberdayaan yang 

dilakukan bisa berjalan dengan baik karena jika tanpa komunikasi yang 

baik antara pihak-pihak yang bersangkutan maka apa yang akan dicapai 

serta tujuan apa yang ingin didapatkan. Itu semua akan sulit dilakukan 

karena komunikasi yang baik juga merupakan pengikat untuk 

membentuk sebuah hubungan atau sebuah kerjasama yang baik dan 

sesuai dengan yang diinginkan, seperti yang dikatakan oleh ketua 

nelayan dalam sebuah wawancara:  
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“Mungkin yang pasti mereke komunikasinye hanye pade orang 

kecamatan, dengan nelayan tak ade lah, tapi informasi mereke 

tu turun kami tak tau, soalnye apebile ade informasi macem tu 

pasti lah kami pare nelayan tau karne informasi tu tersebar 

pade kami”(wawancara pada tanggal 23 mei 2015 kepada 

Bapak Idris Jusuf, Ketua Nelayan Kelurahan Kijang Kota). 

 

Pemberdayaan yang berjalan pada tahun 2012-2013 di Kecamatan 

Bintan Timur sudah ada komunikasi, komunikasinya mengenai bantuan 

yang diberikan. Hanya saja komunikasi yang dilakukan hanyalah sebatas 

komunikasi dengan pihak Kelurahan dan Kecamatan Bintan Timur saja 

yang seharusnya dinas terkait juga harus turun langsung kelapangan 

sehingga dapat melihat langsung apa yang dilakukan dan apa yang 

dibutuhkan serta bisa menjalankan komunikasi langsung kepada 

masyarakat nelayan Kecamatan Bintan Timur. Namun yang terjadi 

adalah sebuah komunikasi yang kurang baik sehingga menyebabkan 

banyaknya kesalahan serta keluhan dari proses pemberdayaan tersebut. 

Seharusnya sebelum melakukan sebuah tindakan atau sebuah program 

haruslah diawali dengan komunikasi yang baik antar pelaku 

pemberdayaan sehingga pemberdayaan di Kecamatan Bintan Timur pada 

tahun 2012-2013 bisa berjalan baik. Namun pada kenyataannya 

pemberdayaan tersebut tidak dapat membantu keseluruhan nelayan. 

Sebagian nelayan masih merasakan keluhan-keluhan atas bantuan 

tersebut dan masih banyak harus dibantu bagi para nelayan yang sangat 

membutuhkan. 

b. Transparansi  
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Transparansi adalah sebuah bentuk kebersamaan serta 

membangkitkan kepercayaan antara satu pihak dengan pihak lainnya, 

karena transparansi adalah sebuah tindakan yang sangat dibutuhkan 

setiap orang. Adanya keterbukaan dan saling menghargai kejujuran 

tersebut. 

Pemberdayaan yang dilakukan di Kecamatan Bintan Timur sudah 

dijalankan atau sudah adanya transparansi, hanya saja transparansi yang 

terjadi bukan kepada masyarakat nelayan melainkan transparansi kepada 

pihak Kecamatan sehingga segala sesuatu tentang bantuan nelayan 

tesebut menjadi tanggungjawab Kecamatan dan keputusan ada pada 

Kecamatan Bintan Timur. 

Sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Camat kecamatan 

Bintan Timur: 

“memang benar pihak dinas memberitahukan data pelaksanaan 

yang telah dilakukan dalam melakukan kegiatan pemberdayaan 

itu. Mereka pun memberikan data nelayan yang akan diberikan 

bantuan”(wawancara pada tanggal 18 mei 2015 kepada Pak 

Hasan, Camat Bintan Timur). 

 

Berbeda dengan pernyataan yang diberikan oleh Ketua Nelayan 

Kecamatan Bintan Timur: 

“saye tak tau tentang data nelayan kami ni yang mendapat 

bantuan tersebot. Tak ade lah dinas kasih data ke saye ni 

tentang data nelayan tu. Saye aje tau nelayan kami mendapat 

bantuan dari mulut kemulut aje dari masyarakat nelayan yang 

lain”(wawancara pada tanggal 27 Mei 2015 kepada Bapak 

Saiful Bahri, Ketua Nelayan Kecamatan Bintan Timur). 
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Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dari pihak ketua 

nelayan tidak mengetahui nelayan mereka mendapat bantuan. Pihak dinas  

tidak ada memberikan data nelayan yang mendapat bantuan.   

Dua wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam transparansi 

memang sudah dilakukan oleh pihak dinas, namun transparansinya itu 

bukan kepada masyarakat nelayan tapi kepada pihak Kecamatan saja. 

Transparansi ini berbentuk data bantuan nelayan yang mendapatkan 

bantuan khususnya pada tahun 2012-2013. Sebaiknya transparansi itu 

dilakukan juga terhadap masyarakat nelayan yang diberikan bantuan. Ini 

dilakukan supaya transparansi tidak bersifat sepihak tapi juga harus 

kepihak yang mendapat bantuan agar tidak terjadi ketimpangan.  

c. Pendataan 

Pemberdayaan tersebut haruslah memiliki data yang akurat dan 

melalui data tersebutlah pemberdayaan di kawasan nelayan Kecamatan 

Bintan Timur tersebut dijalankan sehingga apa yang ingin dicapai dalam 

pemberdayaan tersebut akan tercapai, seperti hasil wawancara berikut:  

“Kami pihak dinas langsung input data yang kami dapatkan 

dari kecamatan. Data tersebut seperti jumlah nelayan di lokasi 

tersebut dan KK nelayan tersebut. Ini bisa dilihat dari profil 

Kecamatan Bintan Timur itu”(Wawancara pada tanggal 18 

Mei 2015 kepada Ibu Rita Yuniati, kepala bidang 

pengembangan produksi sarana dan prasarana Dinas 

Kelautan dan Perikanan). 

 

Pemberdayaan yang dilakukan oleh dinas terkait di Kecamatan 

Bintan Timur sebenarnya sudah memiliki data, yaitu data yang 

bersumber dari Kecamatan, akan tetapi lebih baik lagi jika data yang 
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didapat bersumber langsung dari masyarakat nelayan. Data tersebut 

berupa jumlah masyarakat nelayan dan juga data mengenai apa yang 

dibutuhkan oleh masyarakat nelayan terkait dengan pemberdayaan. Data 

yang bersumber dari kecamatan maupun dari kelurahan haruslah dicek 

ulang ke lokasi nelayan Kecamatan Bintan Timur untuk menyesuaikan 

data yang telah didapatkan agar data yang didapatkan bisa 

dipertanggungjawabkan oleh pihak dinas. 

2. Pelaksanaan Partisipasi atau keterlibatan masyarakat nelayan. 

Pelaksanaan pemberdayaan yang dilaksanakan secara partisipatif 

diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran dan kebersamaan diantara warga 

masyarakat dalam proses membangun masyarakat lebih mandiri. 

Pemberdayaan masyarakat nelayan Kecamatan Bintan Timur yang dilakukan 

oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan pada tahun 2012-2013 

adalah sebuah program yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat Kecamatan 

Bintan Timur terutama yang bekerja sebagai nelayan karena program 

pemberdayaan tersebut bisa membantu mengembangkan serta meningkatkan 

hasil pendapatan nelayan Kecamatan Bintan Timur sehingga tingkat 

kesejahteraan masyarakat nelayan semakin meningkat, tetapi pemberdayaan 

tersebut harus dilakukan melalui perencanaan pemberdayaan yang baik dan 

tepat sehingga betul-betul sesuai dengan yang seharusnya dilakukan. 

Pemberdayaan di kawasan nelayan Kecamatan Bintan Timur bisa dikatakan 

sebuah proses pemberdayaan tanpa perencanaan yang jelas sehingga 

menyebabkan kesalahan atau kegagalan dalam pemberdayaan tersebut. 
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3. Akuntabilitas 

Pertanggungjawaban dalam program pemberdayaan di kawasan 

Kecamatan Bintan Timur adalah Dinas Kelautan dan Perikanan, seperti 

pernyataan berikut ini:  

“proses yang dilakukan sudah mengikuti prosedur dalam kegiatan 

program pemberdayaan ini. Kemudian pertanggungjawaban atas 

bantuan yang diberikan memang dari pihak kami dalam melakukan 

program pemberdayaan ini dan kami akan terus memantau apa yang 

dilakukan oleh nelayan”(wawancara pada tanggal 18 Mei 2015 

kepada Ibu Rita Yuniati, kepala bidang pengembangan produksi 

sarana dan prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan). 

 

Sesuai penyataan diatas, maka pertanggung jawaban dalam program 

pemberdayaan di Kecamatan Bintan Timur adalah Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Bintan. Akan tetapi ini jika melihat pernyataan dari pihak 

nelayan, seperti pernyataan nelayan berikut ini:  

“pantau-pantau kami ni dalam merawat bantuan ni supaye ade 

hubungan lah kami dengan orang dinas tu lagi, setelah kami dapat 

bantuan ni tak ade orang dinas tengok-tengok kami lagi”(wawancara 

pada tanggal 26 Mei 2015 kepada Bapak Kelana, seorang nelayan 

yang mendapat bantuan). 

 

Dua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa memang benar 

pertanggungjawaban dalam program pemberdayaan di Kawasan Kecamatan 

Bintan Timur adalah dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan. 

Namun pertanggungjawaban yang bagaimana yang telah dilakukan oleh pihak 

dinas tersebut. Ini dapat dikorelasikan dari pernyataan seorang nelayan diatas 

yang dapat disimpulkan bahwa pihak dinas tidak memantau kepada nelayan 

setelah bantuan tersebut diberikan. Seharusnya pertanggungjawaban yang 
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dipegang oleh pihak dinas tersebut harus dilakukan mulai dari proses 

perencanaan hingga tahap pemantauan. Sesuai wawancara, dinas juga berharap 

bahwa: 

“seharusnya nelayan juga punya pertanggungjawabannya terhadap 

alat bantuan yang diberikan supaya mereka juga ikut menjaga dan 

merawat bantuan tersebut”(wawancara pada tanggal 18 Mei 2015 

kepada Ibu Rita Yuniati, kepala bidang pengembangan produksi 

sarana dan prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan). 

 

Melihat pernyataan diatas bahwa nelayan juga harus punya 

pertanggungjawaban terhadap bantuan yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Bintan, namun hal tersebut tidak dapat dilakukan nelayan 

karena untuk merawat itu perlu membutuhkan biaya tapi jika untuk menjaga 

nelayan pasti bisa.  

4. Kapasitas organisasi lokal.    

A. Karakteristik nelayan Kecamatan Bintan Timur 

Menurut keterangan dari Camat Bintan Timur:  

“sebelum menjelaskan karakter nelayan, maka saya akan 

menjelaskan demografi penduduk , kira-kira 15 sampai 20 

persen masyarakat berprofesi sebagai nelayan, terutama di 

wilayah pesisir. Karakter nelayan atau pola dan bentuk 

khususnya di Bintan Timur adalah masih ketergantungan 

terhadap tauke. Yang mana sebenarnya ketergantungan ini 

tidak boleh. Bagaimana konsep pemberdayaan harus mandiri. 

Nelayan menangkap ikan dilaut kemudian menjualnya ke tauke. 

Seharusnya nelayan ini, bisa mendapatkan untung yang lebih, 

akan tetapi nilai yang didapatkan hanya sedikit. Ini sudah 

semacam lingkaran setan, yang mana nelayan ini seharusnya 

sejahtera dengan hasil laut yang melimpah, tetapi masih berada 

pada arah kemiskinan. Lingkaran setan ini harus dihapuskan 

oleh pemerintah. Pemerintah harus mendorong masyarakat 

agar mandiri. Kemudian pemerintah harus memberikan solusi 

supaya bisa terlepas dari lingkaran setan tersebut, seperti 
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membuat pelelangan dan sebagainya” (wawancara pada 

tanggal 19 Mei 2015 dengan Pak Hasan, Camat Bintan Timur).  

 

Karakter nelayan Kecamatan Bintan Timur memang masih 

ketergantungan terhadap tauke atau bos. Nelayan tidak bisa terlepas dari 

lingkaran setan tersebut seperti yang dikatakan oleh Pak Camat. Itu 

dikarenakan mereka membutuhkan modal dan alat tangkap yang harus 

dimiliki. Akan tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk 

mendapatkan itu. Dalam hal ini, nelayan menyikapi bahwa: 

“Kami ni pare nelayan tak bise terlepas dari tauke, karne dari 

mereke lah kami bise bertahan hidup soalnye juge mereke bise 

kasih kebutuhan pokok macam beras, dan lain-lainnye. Tauke tu 

menjamin lah pokok nye, cume sebelum nye kami dah buat 

persetujuan bahwe kami ni harus jual hasil tangkapan laut kami 

ke tauke itu dengan harga yang sudah ditentukan oleh tauke. 

Biasenye dijual murah”(wawancara pada tanggal 24 Mei 2015 

kepada Bapak Hajali). 

 

Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa nelayan tidak bisa 

terlepas dari tauke. Penyebabnya karena persoalan kebutuhan pokok 

sehari-hari, seperti beras, tidak dapat terpenuhi. Tauke bisa menjamin apa 

yang dibutuhkan oleh nelayan. Namun hasil tangkapan laut yang diperoleh 

oleh nelayan harus dijual dengan tauke dengan harga relatif murah. 

Seharusnya pemerintah bisa menjamin kesejahteraan masyarakatnya 

termasuk masyarakat nelayan yang ada di Kecamatan Bintan Timur. 
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B. Cara nelayan untuk mendapat bantuan 

Menurut keterangan dari staf dinas Kelautan dan Perikanan bahwa:  

“untuk mendapatkan bantuan, nelayan harus membuat 

proposal sebisa mungkin setelah diberikan informasi kemudian 

selanjutnya akan diverifikasikan oleh pihak Dinas kelautan 

dan perikanan dalam kaitan apa yang diinginkan masyarakat 

nelayan khususnya nelayan Kecamatan Bintan Timur, seperti 

bantuan alat tangkap berupa jaring, bubu, dan lain 

sebagainya. Kemudian pompong atau sampan atau kapal 3 GT 

seperti pada tahun 2013, diberikan bantuan kapal motor fiber 

3 GT dan alat tangkap ikan untuk nelayan Kabupaten Bintan, 

khususnya Kecamatan Bintan Timur mendapat dua kapal fiber 

3 GT. Nelayan di Kecamatan Bintan Timur sudah cukup aktif 

untuk mendapatkan bantuan. Akan tetapi proposal yang dibuat 

tadi harus diverifikasikan terlebih dahulu”(wawancara pada 

tanggal 18 Mei 2015 dengan Ibu Rita Yuniati, kepala bidang 

pengembangan produksi sarana dan prasarana Dinas 

Kelautan dan Perikanan).  

 

Berdasarkan wawancara diatas, maka proses nelayan Kecamatan 

Bintan Timur untuk mendapatkan bantuan sudah dilakukan. Hanya saja 

komunikasi langsung tidak terjadi antara dinas terkait dengan nelayan. 

Seharusnya adanya hubungan langsung dalam pemberdayaan ini antara 

kelompok nelayan atau invidu nelayan dengan dinas. Nelayan juga 

berpendapat bahwa: 

“nelayan cume disuruh buat kelompok trus buat proposal, ntah 

macam mane buat nye tu. Kami nelayan tak tau buat nye. Itu 

pun kami tau dari orang kecamatan”(wawancara pada tanggal 

24 Mei 2015 kepada Bapak Hajali). 

 

Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa nelayan sudah 

mengetahui supaya membuat proposal bantuan kepada dinas terkait. 

Namun nelayan tidak bisa untuk membuat proposal tersebut. Ini bisa 
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dikarenakan komunikasi yang kurang lancar antara dinas terkait dengan 

nelayan sehingga nelayan tersebut belum bisa membuat proposal. Tapi 

didalam Perbup Bintan No 29 Tahun 2014 sudah ada contoh proposal yang 

harus dibuat. Seharusnya pihak dinas memberikan contoh proposal 

bantuan supaya bisa dipelajari oleh nelayan. 

C. Cara nelayan memanfaatkan bantuan 

Nelayan memanfaatkan bantuan yang diberikan oleh dinas dengan 

cara menjual bantuan tersebut. Sesuai dengan hasil wawancara dibawah 

ini: 

“Mungkin tak pernah juge lah, soalnye apebile ada bantuan 

kami terime aje, seperti jaring. Tapi yang kami mau ni bukan 

jaring tapi alat-alat ntuk pembudidayaan ikan. Ye tentulah 

jaring tu kami jual. Kami tak butuh karne tak sesuai dengan 

ape yang kami butuhkan”(wawancara pada tanggal 22 Mei 

2015 kepada Bapak La Ode Rahim). 

 

Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bantuan yang diberikan 

kepada nelayan kurang tepat sasaran. Sehingga nelayan yang mendapatkan 

bantuan tersebut menjual barang bantuan tersebut. Kurangnya komunikasi 

menjadi penyebab terjadinya kesalahan ini. Apabila komunikasi berjalan 

lancar, kesalahan seperti bantuan yang kurang tepat sasaran tidak akan terjadi. 

 

D. PENUTUP 

A. Kesimpulan 
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Berdasarkan hasil analisis dan temuan dari bentuk pemberdayaan 

masyarakat nelayan Kecamatan Bintan Timur tahun 2012-2013 penulis 

menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Pemberdayaan yang terjadi di Kecamatan Bintan Timur pada 

kenyataannya dari tahap perencanaan hingga pelaksanaannya kurang 

berjalan baik karena tidak melibatkan masyarakat nelayan dalam 

proses pemberdayaan tersebut dan juga kurangnya komunikasi yang 

dilakukan oleh dinas kepada nelayan.  

2. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan seharusnya 

menghadirkan atau mengikutsertakan nelayan Kecamatan Bintan 

Timur ataupun ketua nelayan masing-masing kelurahan dalam proses 

pemberdayaan tersebut, yakni Kelurahan Kijang Kota, Gunung 

Lengkuas, Sungai Enam, dan Sungai Lekop dalam melakukan 

program tersebut baik diawal pemberdayaan maupun diakhir 

pemberdayaan sehingga terbentuknya pemberdayaan yang tepat 

sasaran dan tepat fungsi. Seharusnya masyarakat nelayan bisa 

langsung menyatakan seperti apa yang mereka kerjakan dan alat bantu 

yang diinginkan sehingga dinas terkait bisa menentukan jenis 

pemberdayaan di Kecamatan Bintan Timur. Akan tetapi yang terjadi 

sebaliknya, pemberdayaan di Kecamatan Bintan Timur bisa dikatakan 

tidak tepat sasaran atau tidak tepat fungsi karena masih terdapat 

sebagian nelayan yang menjual, merubah serta tidak memanfaatkan 

bantuan nelayan tersebut dengan baik karena dalam melaksanakan 
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proses pemberdayaan di Kecamatan Bintan Timur dinas terkait hanya 

berhubungan langsung dengan pihak Kelurahan dan Kecamatan tetapi 

tidak melibatkan masyarakat nelayan sehingga untuk menentukan 

jenis pemberdayaan di Kecamatan Bintan Timur adalah keputusan 

pihak kecamatan ataupun kelurahan tanpa melibatkan masyarakat 

nelayan yang bersangkutan. 

B. Saran  

1. Seharusnya pemerintah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Bintan dalam melaksanakan program pemberdayaan di kawasan 

masyarakat nelayan Kecamatan Bintan Timur lebih mengutamakan 

hubungan langsung kepada masyarakat nelayan agar mengetahui apa yang 

dibutuhkan oleh nelayan sehingga bisa menentukan jenis pemberdayaan 

yang tepat. 

Masyarakat juga mengharapkan dihadirkannya perwakilan ataupun 

kelompok nelayan untuk langsung ikut berpartisipasi dalam program 

pemberdayaan yang dilakukan di Kecamatan Bintan Timur, sehingga 

masyarakat dapat mengetahui langsung pemberdayaan seperti apa yang akan 

dilaksanakan serta apa-apa saja yang dibutuhkan dinas yang bersangkutan 

untuk mengsukseskan pemberdayaan tersebut. Dinas Kelautan dan 

Perikanan seharusnya melakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat 

nelayan Kecamatan Bintan Timur serta transparansi tentang pemberdayaan 

tersebut sehingga tujuan pemberdayaan tersebut tepat sesuai dengan 

program yang dijalankan dan sesuai dengan keinginan masyarakat. 
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2. Diharapkan kepada pemerintah baik dari Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Bintan maupun dari pihak Kecamatan melaksanakan koordinasi 

yang baik dengan masyarakat setempat sehingga apapun jenis program yang 

masuk kekawasan tersebut langsung diketahui oleh masyarakat yang 

bersangkutan dan akan membentuk sebuah program yang tepat guna atau 

tepat sasaran. Apabila pihak dinas tidak dapat berkoordinasi dengan 

masyarakat nelayan dalam hal pemberian bantuan pemberdayaan, maka 

masyarakat nelayan akan merasa kebingungan atas bantuan yang diberikan 

karena bantuan yang didapatkan tanpa sepengetahuan nelayan. Masalahnya 

bukan karena bantuan yang mendadak tetapi apakah bantuan yang 

mendadak tersebut tepat guna serta tepat sasaran. Jika bantuan tersebut tidak 

bisa digunakan berarti Dinas Kelautan dan Perikanan dan Kecamatan 

setampat harus mengevaluasi kembali untuk mencari penyebab kegagalan 

sehingga untuk tahun kedepannya tidak lagi terdapat kesalahan yang sama.   
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