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KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014-2015 
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Maritim Raja Ali Haji 

 

A B S T R A K  

 

 Dalam rencana strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan salah 

satu program yang dijalankan adalah Program Pengembangan dan Pengelolaan 

Perikanan Tangkap dengan sasaran peningkatan hasil tangkap dalam setiap upaya 

tangkap. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut kegiatan yang akan 

dilaksanakan adalah pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkap 

ikan dan pengawakan kapal perikanan, dan pengembangan usaha penangkapan ikan 

dan pemberdayaan nelayan skala kecil. 

 Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan, faktor-faktor yang 

mempengaruhi  pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap di Desa Teluk 

Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, tahun 2014-2015. Analisa 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif. 

 Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan 

pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap di Desa Teluk Bakau, Kecamatan 

Gunung Kijang, Kabupaten Bintan tahun 2014-2015 belum berjalan dengan baik 

yaitu banyak nelayan yang belum mampu menggunakan bantuan tersebut, kemudian 

belum dapat membuat laporan pertanggungjawaban dengan benar, di Desa Teluk 

Bakau keberadaan tenaga pendamping sangat dibutuhkan dan untuk saat ini 

kebutuhan tersebut belum terpenuhi. 

 

 

Kata Kunci : Perikanan Tangkap, Pelaksanaan Program 
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A B S T R A C T 

 

 

In the strategic plan of Marine and Fisheries Agency of Bintan Regency one 

of the implemented program is development and management program of capture 

fisheries in with the target of increasing the captured result in every capture effort. 

To achieve those goals and targets, the activities which will be implemented are the 

coaching and development of fishery boats, whaling vessels and figuring of fishery 

boats, and the development of fishing effort and empowerment of small-scale 

fishermen. 

The purpose of this research to know about the implementation, the factors 

that influence the development and the management of capture fisheries in Teluk 

Bakau village, subdistrict of Gunung Kijang, regency of Bintan, in 2014-2015. 

Analysis of the used data in this research is the analysis of qualitative data. 

Based on the research results then can be known that implementations of the 

development and management of capture fisheries have not been going well in Teluk 

Bakau Village, subdistrict of Gunung Kijang, Regency of Bintan, in 2014-2015. 

Many fishermen have not been able to use this assistance so that they have not been 

able to make an accountability report correctly. In the village of Teluk Bakau, the 

existence of assistants are very needed and for now the necessities have not been 

fulfilled. 

 

The keywords : Capture fisheries, Program implementation     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Perencanaaan pembangunan 

ekonomi daerah bisa dianggap sebagai 

perencanaan untuk memperbaiki 

penggunaan berbagai sumber daya 

publik yang tersedia di daerah tersebut 

dan untuk memperbaiki kapasitas 

sektor swasta dalam menciptakan nilai 

sumber-sumber daya swasta secara 

bertanggung jawab. Melalui 

perencanaan pembangunan ekonomi 

daerah, suatu daerah dilihat secara 

keseluruhan sebagai suatu unit 

ekonomi (economic entity) yang 

didalam terdapat berbagai unsur yang 

saling berinteraksi.  

 Dengan demikian di dalam 

pembangunan ekonomi daerah, 

ekonomi kerakyatan merupakan salah 

satu pilar yang mempunyai daya tahan 

terhadap krisis ekonomi yang terjadi. 

Sektor ekonomi kerakyatan identik 

dengan usaha skala kecil, usaha 

keluarga atau lapisan bawah dari 

struktur usaha nasional, seperti usaha 

tani kecil, industri rumah tangga, 

pedagang informal, nelayan, dan lain-

lain. Oleh karena itu, pemberdayaan 

ekonomi rakyat dan kebijakan- 

kebijakan yang berpihak pada sektor 

ini perlu diperhatikan, mengingat 

bahwa sektor ini melibatkan dan 

menghidupi sebagian rakyat. 

 Perubahan paradigma dalam 

pembangunan ekonomi dewasa ini 

mengarahkan kepada kegiatan 

pembangunan daerah/ lokal untuk 

meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat secara berkelanjutan. 

Dalam pembangunan ekonomi daerah, 

aspek yang harus di perhatikan adalah 

kesesuaian sosial-ekonomi clan sosial-

budaya penduduk setempat dan 

keadaan lingkungan sumberdaya 

alamnya. Pemerintah sebagai salah 

satu unsur dalam pembangunan 

ekonomi, dituntut untuk dapat 

menyediakan infrastruktur publik dan 

merancang struktur insentif, regulasi 

dan deregulasi, serta stimulus ekonomi 

ke arah peningkatan produktivitas 

pelaku ekonomi. 

 Pelaksanaan perikanan dan 

kelautan di Indonesia menjadi 

tanggungjawa pemerintah pusat yaitu 

Kementerian dan Pemerintah Daerah. 

Berdasarkan Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 

2015 Tentang Kementerian Kelautan 

Dan Perikanan dijelaskan bahwa 

Kementerian Kelautan dan Perikanan 

mempunyai tugas menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang kelautan 

dan perikanan untuk membantu 

Presiden dalam menyelenggarakan 

pemerintahan, pelaksanaan bimbingan 

teknis dan supervisi atas pelaksanaan 

kebijakan, pelaksanaan pengembangan 

sumber daya manusia dan 

pemberdayaan masyarakat di bidang 

kelautan dan perikanan, dan 

pelaksanaan dukungan yang bersifat 

substantif kepada seluruh unsur 

organisasi di lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan.  

 Sedangkan di daerah masalah 

perikanan di limpahkan pada Dinas 

Kelautan dan Perikanan. Dinas 

Kelautan dan Perikanan mempunyai 

tugas pokok melaksanakan urusan 

otonomi daerah di bidang Kelautan dan 

Perikanan. Dinas Kelautan dan 

Perikanan dan Kementerian Kelautan 

bersama-sama melakukan urusan di 

bidang kelautan dan perikanan saling 

bekerja sama dan berkoordinasi. 



 

4 

Daerah adalah perpanajangan tangan 

dari kementerian. 

 Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Bintan menjelaskan bahwa 

dinas ini berupaya mengembangkan 

potensi perikanan dengan 

memanfaatkan sumberdaya perikanan 

dan kelautan secara optimal, adil dan 

berkelanjutan serta pengembangan 

kawasan minapolitan serta sarana dan 

prasarana penunjanganya. Fokus urusan 

pilihan, kelautan dan perikanan Dinas 

Kelautan dan Perikanan menampilkan 

seluruh sektor perikanan dimasukkan 

seperti perikanan budidaya, 

pengolahan, pemasaran, sarana dan 

prasarana, dan lain-lain. Selain itu 

program budidaya perikanan ditambah 

dengan program pengolahan daya saing 

sehingga menjadi industrilisasi 

perikanan dan kelautan. 

(http://bappeda.kepriprov.go.id) 

 Kemudian berdasarkan data dari 

Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Bintan dijelaskan bahwa 

perairan Kabupaten Bintan memiliki 

sifat-sifat dan kondisi yang berkaitan 

dengan potensi sumberdaya ikan dan 

usaha-usaha pemanfaatannya. Rencana 

strategic dari Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Bintan adalah 

sebagai berikut: 

1. Memperkuat Kelembagaan dan 

SDM secara terintegrasi : 

Pengembangan SDM di bidang 

kelautan dan perikanan 

memiliki peranan strategis 

dalam mengelola dan 

memanfaatkan sumber daya 

kelautan dan perikanan dan 

dilaksanakan melalui bidang 

pendidikan, pelatihan dan 

penyuluhan. Pengembangan 

SDM kelautan dan perikanan 

melalui bidang pelatihan 

diselenggarakan dalam bentuk 

pelatihan bagi masyarakat (non 

aparatur) dan aparatur (pusat 

dan daerah). Pelatihan bagi 

masyarakat ditujukan untuk 

nelayan, pembudidaya dan 

pengolah ikan, dan masyarakat 

perikanan yang meliputi teknik 

penangkapan ikan, pelatihan 

pengolahan dan mutu, serta 

pemasaran dan manajemen 

usaha. Sedangkan pelatihan bagi 

aparatur antara lain pelatihan 

teknis aparatur, pelatihan 

struktural aparatur, dan 

pelatihan prajabatan. 

Pengembangan SDM kelautan 

dan perikanan melalui bidang 

penyuluhan diarahkan 

pengembangan keahlian dan 

keberpihakan kepada nelayan, 

pembudidaya ikan, dan 

pengolah ikan, serta 

meningkatkan citra penyuluhan. 

Jumlah penyuluh perikanan 

hanya sebanyak 1 orang untuk 

menangani seluruh kecamatan, 

pada tahun 2011 DKP telah 

memberikan biaya operasional 

bagi Unit Pelaksana Teknis 

(UPT) perikanan bagi 6 UPT. 

Peraturan perundang-undangan 

di bidang kelautan dan 

perikanan sesuai kebutuhan 

nasional dan tantangan global 

serta diimplementasikan secara 

sinergis lintas sektor, pusat dan 

daerah. Seluruh perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian dan 

pelaporan terintegrasi, akuntabel 

dan tepat waktu berdasarkan 

data yang terkini dan akurat. 

SDM kelautan dan perikanan 

memiliki kompetensi sesuai 

http://bappeda.kepriprov.go.id/
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kebutuhan. 

2. Mengelola Sumber Daya 

Kelautan dan Perikanan secara 

berkelanjutan:  

a. Sumber daya kelautan 

dan perikanan 

dimanfaatkan secara 

optimal dan 

berkelanjutan.  

b. Konservasi kawasan dan 

jenis biota perairan yang 

dilindungi dikelola 

secara berkelanjutan.  

c. Pulau–pulau kecil 

dikembangkan menjadi 

pulau bernilai ekonomi 

tinggi.  

d. Bintan bebas Illegal, 

Unreported & 

Unregulated (IUU) 

Fishing serta kegiatan 

yang merusak sumber 

daya kelautan dan 

perikanan.  

3. Meningkatkan Produktivitas dan 

Daya Saing berbasis 

pengetahuan:  

a. Seluruh kawasan potensi 

perikanan menjadi 

kawasan Minapolitan 

dengan usaha yang 

bankable.  

b. Seluruh sentra produksi 

kelautan dan perikanan 

memiliki komoditas 

unggulan yang 

menerapkan teknologi 

inovatif dengan kemasan 

dan mutu terjamin.  

c. Sarana dan prasarana 

kelautan dan perikanan 

mampu memenuhi 

kebutuhan serta 

diproduksi dalam negeri 

dan dibangun secara 

terintegrasi.  

4. Memperluas akses pasar 

domestik dan Internasional :  

a. Seluruh desa memiliki 

pasar yang mampu 

memfasilitasi penjualan 

hasil perikanan.  

b. Bintan menjadi market 

leader di Propinsi 

Kepulauan Riau dan 

tujuan utama investasi di 

bidang kelautan dan 

perikanan 

 Dalam era otonomi tugas-tugas 

dan tanggung jawab pemerintahan di 

daerah dalam rangka memberdayakan 

dan meningkatkan kesejahteraan rakyat 

semakin kompleks, dimana selain 

bertanggung jawab memberikan 

pelayanan dan pembangunan, 

pemerintah daerah juga harus aktif 

untuk melaksanakan pemberdayaan 

masyarakat. Pemberdayaan pada 

hakikatnya bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan masyarakat 

dalam berbagai aspek terutama aspek 

ekonomi, sehingga diharapkan mampu 

menciptakan masyarakat yang secara 

mandiri dapat meningkatkan 

kemakmuran dan kesejahteraannya. 

Oleh sebab itu, pemberdayaan yang 

dilaksanakan perlu diarahkan dengan 

memperhatikan segala aspek 

kehidupan terutama perekonomian 

rakyat, terutama yang berada di daerah, 

meliputi wilayah kecamatan maupun 

pedesaan. 

 Pemberdayaan ekonomi rakyat 

merupakan salah satu aspek yang harus 

menjadi prioritas utama dalam 

pembangunan dewasa ini, yang mana 

perekonomian rakyat merupakan 

indikator keberhasilan pembangunan 

serta menjadi sasaran penting yang 

akan menentukan keberhasilan 
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pembangunan di bidang lainnya. 

Perekonomian rakyat yang kuat dan 

tangguh dengan sendirinya tentu akan 

menjadi salah satu penunjang 

perekonomian daerah dan bahkan 

perekonomian nasional, maka sudah 

selayaknya pemerintah menyusun dan 

menerapkan suatu kebijakan yang 

dapat mengembangkan berbagai sektor 

usaha bagi masyarakat. 

 Diantara upaya yang telah dan 

sedang giatnya dilakukan pemerintah 

dalam rangka memberdayakan 

perekonomian rakyat adalah 

pengelolaan sektor perikanan. Hal ini 

mengingat bahwa sektor perikanan 

selain dapat berfungsi sebagai mata 

pencaharian masyarakat dan 

mendorong pertumbuhan ekonomi 

masyarakat juga dapat memanfaatkan 

sumberdaya alam kelautan, yang mana 

perairan adalah bagian terbesar 

wilayah di nusantara. Dengan 

demikian, diantara lapisan masyarakat 

yang perlu mendapat perhatian 

khususnya pemerintah daerah dalam 

program pemberdayaan masyarakat 

adalah kelompok masyarakat pesisir 

dengan memberdayakan 

perekonomiannya. Masyarakat yang 

tinggal pesisir pantai di wilayah 

nusantara merupakan salah satu 

kelompok masyarakat terbesar 

mengingat bahwa wilayah Indonesia 

yang terdiri dari banyak pulau, yang 

mana pada umumnya memiliki mata 

pencaharian sebagai nelayan untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

 Penduduk yang berprofesi sebagai 

nelayan pada umumnya memiliki 

ketergantungan ekonomi yang sangat 

besar terhadap sumber daya pesisir 

laut. Hasil tangkapan harian sangat 

mempengaruhi pernerimaan 

pendapatan nelayan. Peningkatan hasil 

tangkap dan budidaya ikan sangat 

dipengaruhi oleh kondisi lingkungan 

laut, kemampuan sumber daya manusia 

nelayan, ketersediaan sarana/peralatan 

dan modal. 

Untuk mencegah agar polarisasi 

sosial-ekonomi dan konflik antar 

nelayan modern dengan nelayan 

tradisional tidak kian meluas, saat ini 

dibutuhkan adalah strategi 

pembangunan dan pemberdayaan 

komonitas nelayan miskin dan benar-

bener efektif. Oleh karena itu, perlu 

adanya kesiapan perangkat-perangkat 

tersebut meliputi ketersediaan sumber 

daya manusia perikanan yang 

berkualitas, sarana dan prasarana 

perikanan yang memadai serta 

kelembagaan atau organisasi 

masyarakat yang mendukung 

pengembangan sektor kelautan dan 

perikanan. Pemerintah sendiri, 

sebetulnya bukan tidak memahami 

penderitaan dan tekanan kemiskinan 

yang dialami oleh masyarakat nelayan, 

khususnya para nelayan tradisional.  

Kabupaten Bintan seperti 

wilayah lain di Provinsi Kepulauan 

Riau (KEPRI), merupakan wilayah 

kepulauan yang kaya akan sumber daya 

laut, termasuk kekayaan terumbu 

karang yang juga melimpah. Di wilayah 

ini terumbu karang tersebar di beberapa 

gugusan pulau, sehingga merupakan 

aset pembangunan yang bermanfaat 

bagi peningkatan kesejahteraan 

masyarakat di wilayah ini. Tingginya 

nilai ekosistem terumbu karang (baik 

secara ekonomis dan ekologis) dapat 

dilihat dari pemanfaatan terumbu 

karang sebagai sumber penghasilan 

masyarakat dan tambahan devisa untuk 

daerah. Ekosistem terumbu karang 
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menghasilkan ikan-ikan karang yang 

bernilai ekonomi tinggi, seperti ikan 

Napoleon, Kerapu dan Sunu. Beberapa 

jenis ikan karang merupakan komoditi 

ekspor yang mempunyai jaringan 

pemasaran luas dan nilai jual yang 

relative tinggi. Di samping itu, terumbu 

karang juga merupakan bahan dasar 

pembuatan obat-obatan dan kosmetika. 

Gugusan terumbu karang yang sehat 

dengan berbagai keindahan biota laut di 

bawah laut juga sangat potensial 

sebagai objek wisata bahari, yang juga 

merupakan sumber pendapatan 

penduduk di sekitarnya. 

Untuk itu Pemerintah melalui 

Dinas Kelautan dan Perikanan 

melakukan perannya dalam 

pembangunan yang mengarahkan pada 

pengembangan sektor kelautan dan 

perikanan. Hal ini dimaksud agar sektor 

kelautan dan perikanan yang selama ini 

tertinggal, diharapkan mampu bersaing 

serta mensejajarkan dengan sektor-

sektor lainya. Oleh karena itu, perlu 

adanya persiapan perangkat-perangkat 

tersebut meliputi ketersediaan sumber 

daya manusia perikanan yang 

berkualitas sarana dan prasarana 

perikanan yang memadai serta 

kelembagaan atau organisasi 

masyarakat yang mundukung 

pengembangan sektor kelautan dan 

perikanan, dituntut untuk mampu 

mengembangkan sektor tersebut dan 

meningkatkan produksi ikan baik dari 

penangkapan maupun pembudidayaan 

ikan. 

Jumlah nelayan di Bintan 

paling banyak terdapat di daerah Bintan 

Timur, Bintan Pesisir, Manyang, 

Tambelan dan Gunung Kijang. 

Penghasilan rumah tangga nelayan 

merupakan permasalahan penting. 

Pekerjaan sebagai nelayan seperti 

halnya sektor pertanian pada umumnya, 

mempunyai penghasilan yang tidak 

menentu, tergantung musim dan 

intensitas pengelolaannya. Di Gunung 

Kijang nelayan juga merasakan hal 

yang sama, pada musim angin nelayan 

umumnya hanya melaut di sekitar 

pesisir pantai. Sedangkan bagi mereka 

yang memiliki perahu dan alat tangkap 

yang lebih memadai, musim ini 

mendatangkan keuntungan sendiri 

karena bersamaan waktunya dengan 

musim ikan tenggiri yang harganya 

relatif mahal. Pada musim ini nelayan 

juga dapat melaut pada waktu angin 

kelihatan teduh pada jarak sampai 

dengan 4 mil dari garis pantai.  

Dalam rencana strategi Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Bintan salah satu program yang 

dijalankan adalah program 

pengembangan dan pengelolaan 

perikanan tangkap yang tujuannya 

adalah meningkatkan produktivitas 

perikanan tangkap dengan sasaran 

peningkatan hasil tangkapan dalam 

setiap upaya tangkap. Untuk mencapai 

tujuan dan sasaran tersebut kegiatan 

yang akan di laksanakan adalah 

pembinaan dan pengembangan kapal 

perikanan, alat penangkap ikan dan 

pengawakan kapal perikanan, dan 

pengembangan usaha penangkapan ikan 

dan pemberdayaan nelayan skala kecil. 

Berikut data capaian kinerja DKP 

Kabupaten Bintan dalam program 

pengembangan dan pengelolaan 

perikanan tangkap : 
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Tabel I. 

Capaian Kinerja program 

pengembangan dan pengelolaan 

perikanan tangkap 2012 s/d 2015 

No Tahun Capaian 

1 2012 4.919.250.000 

2 2013 5.165.212.500 

3 2014 5.423.473.125 

4 2015 5.694.646.781 

Sumber : Rencana strategi DKP 

Kabupaten Bintan, 2015 

 

 Berdasarkan data yang 

didapatkan maka diketahui capaian 

dalam program pengembangan dan 

pengelolaan perikanan tangkap setiap 

tahun semakin meningkat, hal ini 

menjadi tolak ukur keberhasilan 

pemerintah dalam mensejahterakan 

masyarakat nelayan. Pemberdayaan 

ekonomi masyarakat yang dilakukan 

pemerintah adalah suatu upaya yang 

bertujuan untuk mewujudkan suatu 

ekonomi partisipatif yang mampu 

memberikan akses yang fair dan adil 

bagi sebuah lapisan masyarakat dalam 

proses produksi, distribusi dan 

memanfaatkan potensi daerah tanpa ada 

hambatan. Oleh sebab itu, sangat 

diperlukan peran pemerintah daerah 

untuk mengatasi hal ini melalui 

kebijakan yang diterapkan pemerintah 

untuk pemberdayaan ekonomi, 

sehingga masyarakat nelayan yang ada 

di daerah tersebut khususnya maupun 

masyarakat pada umumnya dapat 

meningkatkan perekonomiannya di 

masa mendatang.  Berikut data bantuan 

yang sudah pernah di dapatkan di Desa 

Teluk Bakau : 

Tabel I.2 

Data Bantuan Nelayan 2013-2015 

 

No Tahun Bantuan yang 

diberikan 

1 2013 Bantuan modal kepada 

1 kelompok nelayan, 

memberikan bantuan 

alat tangkap 

2 2014 Bantuan diberikan 

bertambah menjadi 3 

Kelompok, Masyarakat 

nelayan diberikan 

bantuan bubu 

ranjungan bujur 

sangkar 25 buat 

3 2015 Masyarakat nelayan 

yang telah bergabung 

di kelompok usaha 

bersama diberikan 

bantuan sebanyak 3 

kelompok, bantuan 

yang diberikan 1 unit 

Kapal Penangkap ikan, 

2 unit perahu fiber, 

benih teripang. 

Sumber : Laporan Tahunan 

pendamping Desa Teluk Bakau. 2015 

 

 

 

Jumlah kelompok yang ada di 

Desa Teluk Bakau adalah sebagai 

berikut : 

Tabel I.2 

Nama kelompok 

 

No Nama 

Kelompok 

Status 

1 Kelompok 

Nelayan Pari 

Aktif 

2 Kelompok 

nelayan ketam 

Aktif 
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bakau 

3 Kelompok  

Kakap Merah 

Aktif 

4 Kelompok 

Tripang pantai 

Utara 

Aktif 

5 Kelompok 

Tripang pantai 

Timur 

Aktif 

6 Kelompok  

Tamban 

Tidak aktif 

sejak 2014 

7 Kelompok Ikan 

Bilis 

Tidak aktif 

sejak Desember 

2015 

Sumber : Laporan Tahunan 

pendamping Desa teluk bakau. 2015 

 Seharusnya ada 7 kelompok yang 

ada di Desa tersebut, namun yang aktif 

hanya 5 kelompok saja. 2 kelompok 

yang tidak aktif dikarenakan berawal 

karena pembagian kelompok yang tidak 

merata sehingga menimbulkan konflik 

antara kelompok. Namun 5 kelompok 

lainnya rutin mendapatkan bantuan dan 

memberikan laporan setelah 

mendapatkan bantuan tersebut. Bagi 

kelompok yang tidak aktif selama ini 

sanksi yang diberikan dari pihak dinas 

atau pemerintah adalah memberikan 

peringatan pertama, kemudian meninjau 

langsung ketiga akan diputuskan segala 

bantuan yang didapatkan. 

 Pendampingan diberikan agar dapat 

mengawasi pelaksanaan penggunaan 

bantuan yang telah diberikan. Dasar 

hukum pendamping sesuai dengan surat 

tugas UPTD Pelayanan Usaha 

Perikanan Kecamatan Gunung Kijang, 

dimana dijelaskan ada 4 pendamping 

yang disebar di kecamatan ini pada 

tahun 2014-2015. Pendamping 

diletakan di Unit Pelaksana Tugas 

Daerah Kecamatan Gunung Kijang dan 

Teluk Sebong, ada 4 orang dengan 

jabatan staff penyuluh perikanan. Ke 

empat pendamping tersebut yang akan 

di sebar ke desa-desa termasuk desa 

Teluk Bakau. Pendamping tersebut 

tidak mampu mendampingi seluruh 

nelayan termasuk di Desa Teluk Bakau. 

 Permasalahan di lapangan 

adalah selama ini adalah nelayan tidak 

rutin membuat laporan 

pertanggungjawaban, kemudian masih 

da nelayan yang mendapatkan bantuan 

namun tidak sesuai dengan syarat dan 

prosedur yang berlaku sehingga 

mekanisme pencairan menjadi 

terhambat, maka penulis bermaksud 

meneliti lebih lanjut dalam bentuk 

penulisan Skripsi dengan memilih judul 

penelitian: “PELAKSANAAN 

PENGEMBANGAN DAN 

PENGELOLAAN PERIKANAN 

TANGKAP DI DESA TELUK BAKAU 

KECAMATAN GUNUNG KIJANG 

KABUPATEN BINTAN TAHUN 

2014-2015 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar 

belakang di atas, maka dari itu yang 

menjadi permasalahan di dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagi 

berikut :  

1. Bagaimana Pelaksanaan 

Pengembangan Dan Pengelolaan 

Perikanan Tangkap Di Desa 

Teluk Bakau Kecamatan Gunung 

Kijang Kabupaten Bintan Tahun 

2014-2015?. 

2. Faktor-Faktor yang 

mempengaruhi Pelaksanaan 

Pengembangan Dan Pengelolaan 

Perikanan Tangkap Di Desa 

Teluk Bakau Kecamatan Gunung 

Kijang Kabupaten Bintan Tahun 

2014-2015? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 

 Untuk mengetahui Pelaksanaan 

Pengembangan Dan Pengelolaan 

Perikanan Tangkap Di Desa Teluk 

Bakau Kecamatan Gunung Kijang 

Kabupaten Bintan Tahun 2014-2015. 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi dalam Pelaksanaan 

Pengembangan Dan Pengelolaan 

Perikanan Tangkap Di Desa Teluk 

Bakau Kecamatan Gunung Kijang 

Kabupaten Bintan Tahun 2014-2015 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat : 

1) Sebagai bahan masukan 

berupa pemikiran kepada 

pihak yang terkait 

khususnya mengenai 

kebijakan pemerintah 

daerah dalam 

pemberdayaan ekonomi 

rakyat. 

2) Sebagai Penerapan dan 

Pengembangan Ilmu 

pengetahuan yang 

berkaitan dengan ilmu 

pemerintahan yang telah 

penulis peroleh selama 

masa perkuliahan. 

3) Sebagai sumber informasi 

maupun referensi bagi para 

peneliti yang ingin 

melakukan penelitian 

selanjutnya 

 

 

 

D. Kerangka Berfikir 

Untuk kepentingan analisis 

Kerangka Berpikir adalah penjelasan 

sementara terhadap suatu gejala yang 

menjadi objek permasalahan. Berikut 

kerangka berfikir yang akan di susun 

dalam penelitian ini : 

Gambar 1.1 

Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

  

 

 

E.  Metode Penelitian 

 Jenis Penelitian ini adalah 

penelitian Deskriptif, dalam penelitian 

deskriptif  ini, peneliti hanya 

memberikan suatu gambaran secara 

sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta yang sesuai 

dengan ruang lingkup judul penelitian. 

Menurut pendapat Sugiyono (2012:11) 

menyatakan bahwa “penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui nilai 

variabel mandiri, baik satu variabel 

atau lebih tanpa membuat 

perbandingan, atau menghubungkan 

antar variabel”. Penelitian deskriptif 

dimaksudkan untuk pengukuran yang 

cermat terhadap fenomena sosial 

tertentu, peneliti mengembangkan 

konsep dan menghimpun fakta, tetapi 

tidak melakukan pengujian hipotesa”. 

Dalam kaitanya dengan penelitian 

yang dimaksud dengan mendapatkan 

Pengembangan dan 
Pengelolaan 
Perikanan 

Pedoman  

 

Implementasi  Faktor-faktor yang 
mempengaruhi 

Baik Tidak 
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informasi yang seluas-luasnya adalah 

untuk mengungkapkan berbagai 

fenomena yang berkaitan dengan 

masalah penelitian yaitu bagaimana 

Pelaksanaan Pengembangan Dan 

Pengelolaan Perikanan Tangkap Di Desa 

Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang 

Kabupaten Bintan Tahun 2014-2015. 

F.  Teknik Analisis Data 

 Penelitian ini menggunakan teori 

Moleong (2012:35) menyatakan analisa 

dan kualitatif adalah proses 

pengorganisasian, dan penguratan data 

kedalam pola dan kategori serta satu 

uraian dasar, sehingga dapat 

dikemukakan tema yang seperti 

disarankan oleh data. Adapun langkah – 

langkah analisa data yang dilakukan 

adalah : (1) menelaah dari semua data 

yang tersedia dari berbagai sumber, (2) 

reduksi data yang dilakukan dengan 

membuat abstraksi, (3) menyusun data 

kedalam satuan-satuan, (4) 

pengkategorian data sambil membuat 

koding, (5) mengadakan pemeriksaaan 

keabsahan data, dan (6) penafsiran data 

secara deskripsif. teknik analisis data 

yang digunakan adalah teknik analisa 

data Deskriptif Kualitatif.  

II. LANDASAN TEORI 

1. Kebijakan Publik 

Edwards III dan Sharkansky dalam 

Hariyoso (2002: 62) mengartikan 

bahwa kebijakan publik adalah 

pernyataan pilihan tindakan pemerintah 

yang berupa tujuan dan program 

pemerintah. Sedangkan Thomas R. Dye 

(dalam Sumaryadi, 2005 :19). 

berpendapat bahwa kebijaksanaan 

negara ialah pilihan tindakan apapun 

yang dilakukan atau tidak yang 

dilakukan oleh pemerintah. Menurut 

Abidin (2002:75) menjelaskan 

Kebijakan adalah keputusan pemerintah 

yang bersifat umum dan berlaku untuk 

seluruh anggota masyarakat.  Kebijakan 

merupakan suatu tindakan yang 

mengarah pada tujuan yang diusulkan 

dalam lingkungan tertentu sehubungan 

dengan adanya hambatan-hambatan 

tertentu untuk mencapai tujuan atau 

mewujudkan sasaran yang diinginkan.  

Pada dasarnya kebijakan publik 

dapat berupa aturan atau ketentuan 

yang mengatur kehidupan masyarakat 

yang mana aturan-aturan tersebut 

disusun dalam beberapa bentuk 

kebijakan. “Kebijakan publik 

mempunyai sifat paksaan yang secara 

potensial sah dilakukan, sehingga 

kebijakan publik menuntut ketaatan 

atau kepatuhan yang luas dari 

masyarakat” (Winarno, 2007:21).  

Robert Eyestone (dalam Agustino: 

2006 : 6) mendefinisikan kebijakan 

publik sebagai “hubungan antara unit 

pemerintah dengan lingkungannya”. 

Banyak pihak beranggapan bahwa 

definisi tersebut masih terlalu luas 

untuk dipahami, karena apa yang 

dimaksud dengan kebijakan publik 

dapat mencakup banyak hal. Setiap 

tahap dalam pengambilan kebijakan 

harus dilaksanakan dan dengan 

memperhatikan sisi ketergantungan 

masalah satu dengan yang lainnya. 

Proses penetapan kebijakan atau yang 

sering dikenal dengan policy making 

process, menurut Shafrits dan Russel 

dalam Keban (2004: 63) adalah sebagai 

berikut : 

1. agenda setting dimana isu-isu 

kebijakan diidentifikasi, 

2. keputusan untuk melakukan 

atau tidak melakukan kebijakan, 
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3. tahap implementasi kebijakan, 

4. evaluasi program dan analisa 

dampak, 

5. feedback yaitu memutuskan 

untuk merevisi atau 

menghentikan. 

 Proses kebijakan diatas bila 

diterapkan akan menyerupai sebuah 

siklus tahapan penetapan kebijakan. 

Dengan demikian kebijakan public 

adalah produk dari pemerintah maupun 

aparatur pemerintah yang hakekatnya 

berupa pilihan-pilihan yang dianggap 

paling baik, untuk mengatasi persoalan-

persoalan yang dihadapi public dengan 

tujuan untuk dicarikan solusi 

pemecahannya secara tepat, cepat dan 

akurat, sehingga benar adanya apa yang 

dilakukan ataupun tidak dilakukan 

pemerintah dapat saja dipandang 

sebagai sebuah pilihan kebijakan. 

Menurut Woll (dalam Tangkilisan: 

2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan 

publik ialah sejumlah aktivitas 

pemerintah untuk memecahkan masalah 

di masyarakat, baik secara langsung 

maupun melalui berbagai lembaga yang 

mempengaruhi kehidupan masyarakat. 

Thomas R Dye sebagaimana dikutip 

Islamy (2009: 19) mendefinisikan 

kebijakan publik sebagai  apapaun yang 

dipilih pemerintah untuk dilakukan atau 

untuk tidak dilakukan. 

2. Implementasi Kebijakan Publik 

Winarno (2007 : 174) 

mengemukakan “implementasi 

kebijakan adalah salah satu tahap 

kebijakan publik, antara pembentukan 

kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi 

kebijakan bagi masyarakat yang 

dipengaruhinya. sedangkan menurut 

Wahab (2002:62) tidak 

terimplementasikan mengandung arti 

bahwa: “Suatu kebijakan tidak 

terlaksana sesuai dengan rencana, 

mungkin karena pihak-pihak yang 

terlibat di dalam pelaksanaannya tidak 

mau bekerjasama, atau mereka telah 

bekerja secara tidak efisien, bekerja 

setengah hari, atau karenan mereka 

tidak sepenuhnya menguasai 

permasalahan yang di garap diluar 

jangkaunnya sehingga betapa pun gigih 

usaha mereka, hambatan-hambatan 

yang ada tidak sanggup mereka 

tanggulangi, akibatnya implementasi 

yang efektif sukar untuk dipenuhi. 

Van Meter dan Van Horn (dalam 

Winarno 2007:146) mengatakan bahwa 

: “implementasi kebijakan sebagai 

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 

individu-individu (atau kelompok-

kelompok) pemerintah maupun swasta 

yang diarahkan untuk mencapai tujuan-

tujuan yang telah ditetapkan dalam 

keputusan-keputusan kebijakan 

sebelumnya. Tindakan-tindakan ini 

mencakup usaha-usaha untuk 

mengubah keputusan-keputusan 

menjadi tindakan-tindakan operasional 

dalam kurun waktu tertentu maupun 

dalam rangka melanjutkan usaha-usaha 

untuk mencapai perubahan-perubahan 

besar dan kecil yang ditetapkan oleh 

keputusan-keputusan kebijakan”. 

 Berdasarkan beberapa pendapat 

tersebut diatas, dapat disimpulkan 

implementasi kebijakan publik adalah 

suatu tindakan pejabat pemerintah atau 

lembaga pemerintah dalam 

menyediakan sarana untuk 

melaksanakan progam yang telah 

ditetapkan sehingga program tersebut 

dapat menimbulkan dampak terhadap 

tercapainya tujuan. 
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Nugroho (2003:158) 

mengemukakan bahwa implementasi 

kebijakan pada prinsipnya adalah cara 

agar sebuah kebijakan dapat mencapai 

tujuannya. Dari kedua pendapat ahli ini 

yang perlu ditekankan adalah bahwa 

tahap implementasi kebijakan tidak 

akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan 

sasaran-sasaran ditetapkan atau 

diidentifikasikan oleh keputusan-

keputusan kebijaksanaan. Keberhasilan 

implementasi kebijakan akan 

ditentukan oleh banyak variabel dan 

faktor dan variabel tersebut saling 

berhubungan satu sama lain, menurut  

Edwards III (Subarsono 2010 :90-92) 

ada empat variabel dalam implementasi 

kebijakan publik yaitu : 

1. Komunikasi 

Keberhasilan Implementasi 

Kebijakan mensyaratkan agar 

implementor mengetahui apa 

yang harus dilakukan. Apa yang 

menjadi tujuan dan sasaarn 

kebijakan harus ditransmisikan 

kepada kelompok sasaran 

(target group) sehingga akan 

mengurangi distorsi 

implementasi. 

2. Sumber Daya 

Sumber daya dapat berwujud 

sumber daya manusia, yakni 

kompetensi implementor dan 

sumber daya financial, sumber 

daya adalah factor penting untuk 

mengimplementasi kebijakan 

agar efektif. 

 

3. Disposisi 

Disposisi adalah watak dan 

karakteristik yang dimiliki oleh 

implementor, seperti komitmen, 

kejujuran, sifat demokratis 

4. Struktur Birokrasi 

Birokrasi merupakan salah satu 

badan yang paling sering 

bahkan secara keseluruhan 

menjadi pelaksana kebijakan. 

Kerja sama yang baik dalam 

birokrasi dan struktur yang 

kondusif akan membuat 

pelaksanaan kebijakan efektif.  

Dari pendapat diatas dapat 

disimpulkan bahwa agar 

kebijakan itu berhasil 

 dalam pencapaian tujuannya, maka 

serangkaian usaha perlu dilakukan 

diantaranya perlu dikomunikasikan 

secara terbuka, jelas, dan transparan 

kepada sasaran. Perlunya sumber daya 

yang berkualitas untuk pelaksanaannya 

dan perlunya dirampungkan struktur 

pelaksana kebijakan. 

3. Pemberdayaan 

 Rasyid yang dikutip Labolo 

(2005:26-27) berpendapat bahwa 

fungsi-fungsi pemerintahan adalah 

fungsi pengaturan, pelayanan, 

peeberdayaan, dan pembangunan.  

Pelaksanaan fungsi pengaturan, yang 

lazim dikenal sebagai fungsi regulasi 

dengan segala bentuknya, dimaksudkan 

sebagai usaha untuk menciptakan  

kondisi yang tepat sehingga menjadi 

kondusif bagi berlangsungnya berbagai 
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aktivitas, selain terciptanya tatanan 

sosial yang baik di berbagai kehidupan 

masyarakat. Pemberdayaan akan 

mendorong kemandirian masyarakat 

dan pembangunan akan menciptkan 

kemakmuran dalam masyarakat.  Oleh 

karena itu, seiring dengan hasil 

pembangunan dan pemberdayaan yang 

dilaksanakan pemerintah, serta 

keterbatasan yang dimiliki pemerintah, 

maka secara perlahan masyarakat 

dituntut untuk secara mandiri 

mencukupi kebutuhannya. 

  Disamping itu menurut Ndraha 

(2003:6) bahwa Pemerintahan adalah 

gejala sosial, artinya terjadi didalam 

hubungan antar anggota masyarakat, 

baik individu dengan individu, 

kelompok dengan kelompok, maupun 

antar individu dengan kelompok. 

Bahwa tujuan utama dibentuknya 

pemerintahan adalah untuk menjaga 

suatu sistim ketertiban dimana 

masyarakat bisa menjalani kehidupan 

secara wajar.  Pemerintah tidaklah 

diadakan untuk melayani dirinya 

sendiri, tetapi untuk melayani 

masyarakat, menciptakan kondisi yang 

memungkinkan setiap anggota 

masyarakat, mengembangkan 

kemampuan dan kreativitasnya demi 

mecapai kemajuan bersama 

 Rasyid (2000 : 59) membagi 

fungsi-fungsi pemerintahan menjadi 

empat, yaitu: pelayanan (public 

service), pembangunan (development), 

pemberdayaan (empowering), dan 

pengaturan (regulation). Pemberdayaan 

menurut Sumaryadi (2005:111) 

menyatakan bahwa: “ Pemberdayaan 

masyarakat adalah upaya untuk 

meningkatkan harkat dan martabat 

lapisan maysarakat yang dalam kondisi 

sekarang tidak mampu melepaskan diri 

dari perangkap kemiskinan dan 

keterbelakangan atau dengan kata lain 

pemberdayaan masyarakat adalah 

memampukan dan memandirikan 

masyarakat.” 

Prinsip utama dalam 

mengembangkan konsep pemberdayaan 

masyarakat menurut Drijver dan Sajise 

(dalam Sutrisno, 2005:18) ada lima 

macam, yaitu: 

1. Pendekatan dari bawah (buttom up 

approach): pada kondisi ini 

pengelolaan dan para stakeholder 

setuju pada tujuan yang ingin 

dicapai untuk kemudian 

mengembangkan gagasan dan 

beberapa kegiatan setahap demi 

setahap untuk mencapai tujuan yang 

telah dirumuskan sebelumnya. 

2. Partisipasi (participation): dimana 

setiap aktor yang terlibat memiliki 

kekuasaan dalam setiap fase 

perencanaan dan pengelolaan. 

3. Konsep keberlanjutan: merupakan 

pengembangan kemitraan dengan 

seluruh lapisan masyarakat 

sehingga program pembangunan 

berkelanjutan dapat diterima secara 

sosial dan ekonomi. 

4. Keterpaduan: yaitu kebijakan dan 

strategi pada tingkat lokal, regional 

dan nasional. 

5. Keuntungan sosial dan ekonomi: 

merupakan bagian dari program 

pengelolaan. 

Suharto(2006:218-219), 

pelaksanaan proses dan pencapaian 

tujuan pemberdayaan masyarakat dapat 

dicapai melalui penerapan pendekatan 

pemberdayaan yang disingkat menjadi 

5P, yaitu:  

1. Pemungkinan; menciptakan suasana 

atau iklim yang memungkinkan 
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potensi masyarakat berkembang 

secara optimal. Pemberdayaan harus 

mampu membebaskan masyarakat 

dari sekat-sekat kultural dan 

struktural yang menghambat. 

2. Penguatan; memperkuat 

pengetahuan dan kemampuan yang 

dimiliki masyarakat dalam 

memecahkan masalah dan 

memenuhi kebutuhan-

kebutuhannya. Pemberdayaan harus 

mampu menumbuh kembangkan 

segenap kemampuan dan 

kepercayaan diri masyarakat yang 

menunjang kemandirian.  

3. Perlindungan; melindungi 

masyarakat terutama kelompok-

kelompok lemah agar tidak tertindas 

oleh kelompok yang kuat, 

menghindari terjadinya persaingan 

yang tidak seimbang antara yang 

kuat dan yang lemah dan mencegah 

terjadinya eksploitasi kelompok 

kuat terhadap kelompok lemah. 

Pemberdayaan harus diarahkan 

pada penghapusan segala jenis 

diskriminasi dan dominasi yang 

tidak menguntungkan rakyat kecil. 

4. Penyokongan; memberikan 

bimbingan dan dukungan agar 

masyarakat mampu menjalankan 

peranan dan tugas-tugas 

kehidupannya. Pemberdayaan harus 

mampu menyokong masyarakat 

agar tidak terjatuh ke dalam posisi 

yang semakin lemah dan 

terpinggirkan. 

5. Pemeliharaan; memelihara kondisi 

yang kondusif agar tetap terjadi 

keseimbangan distribusi kekuasaan 

antara berbagai kelompok dalam 

masyarakat. Pemberdayaan harus 

mampu menjamin keselarasan dan 

keseimbangan yang memungkinkan 

setiap orang memperoleh 

kesempatan berusaha. 

 

Sulistiyani (2004:83-84) 

menyatakan bahwa proses belajar 

dalam rangka pemberdayaan 

masyarakat akan berlangsung secara 

bertahap. Tahap-tahap yang harus 

dilalui tersebut meliputi : 

1. Tahap penyadaran dan 

pembentukan perilaku menuju 

perilaku sadar dan peduli sehingga 

merasa membutuhkan peningkatan 

kapasitas diri. 

2. Tahap transformasi kemampuan 

berupa wawasan pengetahuan, 

kecakapan keterampilan agar 

terbuka wawasan dan pemberian 

keterampilan dasar sehingga dapat 

mengambil peran di dalam 

pembangunan. 

3. Tahap peningkatan kemampuan 

intelektual, kecakapan keterampilan 

sehingga terbentuklah inisiatif dan 

kemampuan untuk mengantarkan 

pada kemandirian. 

Tim  Perumus Strategi 

Pembangunan Nasional  (Riant 

Nugroho,  2008) mengemukakan,  ada 

empat indikator pemberdayaan.  

1. Akses, dalam arti kesamaan hak 

dalam mengakses sumber  daya-

sumber daya produktif di dalam 

lingkungan.  

2. Partisipasi, yaitu  keikutsertaan  

dalam  mendayagunakan asset 

atau sumber daya yang terbatas 

tersebut.  

3. Kontrol,  yaitu  bahwa  lelaki  

dan  perempuan  mempunyai 

kesempatan  yang  sama  untuk  

melakukan  kontrol  atas 

pemanfaatan sumber daya-

sumber daya tersebut.  
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4. Manfaat,  yaitu  bahwa  lelaki  

dan  perempuan  harus  sama-

sama menikmati hasil-hasil 

pemanfaatan sumber daya atau 

pembangunan secara bersama 

dan setara.  

Menurut International Monetary 

Fund yang dikutip oleh Herri, dkk 

(2009: 5) lima langkah pemberdayaan 

ekonomi tersebut yaitu : 

1. membantu dan mendorong 

masyakat untuk membangun 

dan mengembangkan 

pengetahuan serta kompetensi 

diri mereka, melalui berbagai 

program pelatihan,  

2. membantu masyarakat dalam 

strategi usaha dan pemasaran 

produk,  

3. memberikan pemahaman 

terhadap regulasi dan peraturan 

pemerintah terkait dengan 

legalitas dunia usaha,  

4. mendorong dan membantu 

masyarakat untuk mampu 

menggunakan teknologi 

informasi dan komunikasi 

secara optimal,  

5. membuat Usaha Mikro/Jaringan 

Usaha Mikro / Forum Pelatihan 

Usaha.  

 Mengingat potensi sumber daya 

alam wilayah pesisir yang besar, secara 

normatif seharusnya kehidupan 

masyarakat pesisir dapat mengeyam 

hidup sejahtera. Namun kenyataannya 

hingga saat ini sebagian masyarakat 

pesisir, terutama nelayan masih 

merupakan bagian dari masyarakat 

yang tertinggal (miskin) dibandingkan 

dengan kelompok masyarakat lainnya. 

Secara kronologis, akar kemiskinan 

masyarakat pesisir memang sangat 

kompleks mulai keterbatasan akses 

permodalan, kultur kewirausahaan yang 

tidak kondusif dan ketergantungan pada 

musim dan cuaca  

III. GAMBARAN UMUM LOKASI 

PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Desa Teluk 

Bakau 

Desa Teluk Bakau adalah 

sebuah Desa yang terletak di tepi pantai 

berteluk dan ada pohon bakau yang 

tumbuh berkembang,disitulah dahulu 

kalanya pertama kali orang bertempat 

tinggal. Wilayahnya berhadapan dengan 

dua pulau yaitu Pulau Beralas Bakau 

dan Pulau Beralas Pasir.Didalam 

Pemerintahan Desa Teluk Bakau pada 

zaman Belanda Muda dipimpin oleh 

seorang Baten MAT,dan pada Zaman 

Belanda Tua dipimpin lagi oleh Baten 

ADEL. Seiring berkembangan zaman 

Pemerintahan Desa Teluk Bakau 

dipimpin oleh seorang Penghulu setelah 

itu Desa Teluk Bakau Pemerintahannya 

dipimpin oleh Kepala Desa sampai 

sekarang. 

Luas wilayah Desa Teluk Bakau 

pada saat ini diperkirakan + 112,12 

Km2,terbagi menjadi 2 ( dua ) 

peruntukan wilayah pariwisata dan 

perkebunan pertanian.Dengan 

ketinggian tanah dari permukaan laut + 

10 Meter. 

Keadaan Budaya dan Masyarakat. 

Masyarakat Desa Teluk Bakau pada 

umunya terdiri dari berbagai macam 

suku antara lain : Jawa, Melayu, Buton, 

Tionghua, Bugis, Flores, Padang, 

Bawean, Batak dan lain-lain. Keadaan 

masyarakat sampai saat ini cukup 

toleran baik terhadap kegiatan sosial 

kemasyarakatan,kegiatan keagamaan 

maupun kegiatan Pemerintah yang 
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diprogram oleh Pemda, Kecamatan dan 

Desa seperti kegiatan Gotong Royong, 

siskamling, penyuluhan 

kesehatan.kebersihan 

lingkungan,keagamaan dan kegiatan 

lainnya.Dan apabila ada warga 

masyarakat yang meninggal atau 

melaksanakan acara pernikahan pada 

umumnya masyarakat antusias dan 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang 

dilaksanakan dan tidak ada perbedaan 

antara yang satu dan yang lainnya. 

C. Visi Misi Desa Teluk Bakau 

Visi : Teluk Bakau Menuju Desa 

Wisata Dan Beragama  

MISI :     

1. M eningkatkan pembangunan  

sumber daya manusia dalam 

rangka mewujudkan masyarakat 

yang maju, mandiri dan cerdas. 

2. Mewujudkan peran  otonomi desa, 

nyata dan bertangung jawab 

didukung oleh aparatur 

pemerintahan dan elemen 

masyarakat yang baik dan 

terpecaya. 

3. Meningkatkan potensi sumber 

daya alam secara optimal dan 

berkelanjutan dengan tetap 

menjaga kelestarian lingkungan 

lautan dan daratan. 

4. Peningkatan sarana dan prasarana 

sosial, ekonomi untuk menunjang 

kelancaran kegiatan pemerintah 

dan masyarakat. 

5. Menciptakan suasana harmonis 

antara masyarakat dan wisatawan 

IV. ANALISA DATA DAN 

PEMBAHASAN 

1. Komunikasi 

komunikasi sudah dilakukan 

dalam hal ini nelayan sudah dilakukan 

oleh pemerintah yang mana telah 

dilakukannya melalui komunikasi yang 

terjalin. Komunikasi dilakukan dengan 

Sosialisasi. Sosialisasi diupayakan 

dengan berbagai macam baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

Secara langsung seperti diskusi, 

penyuluhan dan ceramah. 

Bimbingan teknis yang 

diberikan kepada nelayan dilakukan 

pada tahun 2014 dilakukan sebanyak 3 

kali dilakukan oleh Dinas Kelautan dan 

perikanan Kabupaten Bintan pada 

Bulan Januari, Mei dan November 

2014, dihadiri oleh para nelayan yang 

mendapatkan bantuan, dalam 

bimbingan tersebut dilakukan diskusi 

dalam pemahaman Pelaksanaan 

Pengembangan Dan Pengelolaan 

Perikanan Tangkap Di Desa Teluk 

Bakau Kecamatan Gunung Kijang 

Kabupaten Bintan Tahun 2014-2015, 

baik isi maupun tujuan, kemudian 

bimbingan mengenai kriteria dan 

persyaratan dalam bantuan serta 

mekanisme pertanggungjawaban. Pada 

Tahun 2015, bimbingan dilakukan 2 

kali pada Maret 2015 tentang pencairan 

dana dan bantuan, serta terakhir pada 

Agustus 2015 dilakukan evaluasi oleh 

pemerintah kepada para nelayan yang 

mendapatkan bantuan. 

2. Sumber daya 

Berdasarkan keseluruhan 

jawaban respoden dan informan yang 

dilakukan dapat diketahui bahwa 

pemerintah telah menyediakan dana 

bantuan kepada masyarakat nelayan 

yang sangat membantu masyarakat 

untuk membuat usaha budidaya 

perikanan serta industri lainnya dan 

juga pihak dinas mengarahkan kepada 

masyarakat yang ingin membuat modal 

usaha dengan membutuhkan pinjaman 
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kepada pihak koperasi yang mana 

masyarakat dapat melangsungkan 

kegiatan industri di bidang perikanan 

dn kelautan yang dpat membangun 

ekonomi masyarakat. seluruh 

implemetor dalam memberikan 

dukungannya terhadap kebijakan telah 

menjalankan kebijakan serta 

menampung segala masalah yang 

berkaitan dengan bantuan usaha 

perikanan.  Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui bahwa Salah satu upaya untuk 

memberdayakan dan meningkatkan 

kemampuan masyarakat adalah melalui 

program pendampingan, pendampingan 

muncul karena melemahnya program 

penyuluhan dan tantangan yang 

dihadapi sektor perikanan. Di Desa 

Teluk Bakau pendampingan yang dapat 

digunakan sebagai panduan dalam 

upaya pemberdayaan masyarakat 

meliputi  prinsip berkelompok, 

Kelompok tumbuh dari, oleh dan untuk 

kepentingan masyarakat. Selain dengan 

anggota kelompoknya sendiri, 

kerjasama juga dikembangkan antar 

kelompok dan mitra kerja lainnya agar 

usaha mereka berkembang, 

meningkatkan pendapatan dan 

kesejahteraan serta mampu membentuk 

kelembagaan ekonomi. Sehingga 

jumlah pendamping saat ini belum 

cukup untuk mendampingi program 

yang sedang dilaksanakan di Desa 

Teluk Bakau karena hanya ada 2 orang 

sementara kelompok yang diawasi 

sebanyak 5 orang yang aktif dengan 70 

anggota secara keseluruhan 

3. Disposis 

Berdasarkan observasi yang dilakukan 

berkaitan dengan dukungan yang 

diberikan pegawai terhadap kebijakan 

pemerintah tentang bantuan usaha 

perikanan agar terlaksana dengan baik 

dapat diketahui bahwa seluruh aparatur 

desa, kemudian pihak dinas kelautan 

umumnya sudah mengetahui tentang 

kebijakan ini dan sudah terdapat 

masalah yang ditampung dan sedang 

dalam pengerjaan untuk diselesaikan. 

Hal ini menunjukkan bahwa pegawai 

sudah memberikan dukungan terhadap 

program ini 

4. Struktur Birokrasi 

untuk melaksanakan program ini 

agar tepat sasaran setiap instansi harus 

berkoordinasi menurutnya koordinasi 

semua pihak harus lebih ditingkatakan 

oleh semua pihak dilibatkan untuk ikut 

bertanggungjawab dalan melaksanakan 

tugas patroli di lapangan. Prinsip timbal 

baik menyatakan bahwa semua faktor 

dalam impelentor saling bergantung dan 

berhubungan. Setiap keputusan dan 

tindakan akan mempengaruhi 

pengawasan di lapangan.  

Analisis Pelaksanaan 

Pengembangan Dan Pengelolaan 

Perikanan Tangkap Di Desa Teluk 

Bakau Kecamatan Gunung Kijang 

Kabupaten Bintan Tahun 2014-2015, di 

jelaskan bahwa kenyataan dilapangan 

pendataan dilakukan tidak sesuai 

dengan kriteria yang sudah ditetapkan, 

bahkan ada kelompok yang sudah 

pernah mendapatkan saat ini 

mendapatkan kembali. karena hanya 

ada 7 kelompok yang ada di Desa Teluk 

Bakau namun dua diantaranya sudah 

tidak aktif lagi.  

Berdasarkan Pelaksanaan 

Pengembangan Dan Pengelolaan 

Perikanan Tangkap Di Desa Teluk 

Bakau Kecamatan Gunung Kijang 

Kabupaten Bintan Tahun 2014-2015 

dijelaskan kriteria persyaratan sepeti 

bermata pencaharian nelayan, sehat 
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jasmani dan rohani, berdomisili dilokasi 

penerima bantuan, belum pernah 

menerima bantuan serupa, belum dapat 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, 

dan kegiatan yang dilakukan tidak 

bertentangan aturan yang berlaku. 

Kenyataan di lapangan bahwa 

mekanisme dianggap menyulitkan 

masyarakat karena pada mekanisme 

yang panjang membuat masyarakat 

mengira mekanisme berbelit belit 

padahal pencairan lama karena 

dilakukan oleh DPPKD Kabupaten 

Bintan sebagai Pengguna Anggaran 

setelah mendapat rekomendasi dari 

Bupati Kabupaten Bintan berdasarkan 

proposal yang diajukan oleh kelompok, 

dalam mekanisme ini memang pihak 

dinas memakan waktu yang lama 

karena harus memeriksa kelengkapan 

syarat dalam proposal yang mereka 

ajukan, kemudian baru diajukan untuk 

di tanda tangani oleh Bupati Bintan 

 

V. PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian 

maka dapat diketahui bahwa 

Pelaksanaan Pengembangan Dan 

Pengelolaan Perikanan Tangkap Di Desa 

Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang 

Kabupaten Bintan Tahun 2014-2015 

belum berjalan dengan baik yaitu 

banyak nelayan yang belum mampu 

menggunakan bantuan tersebut 

kemudian belum dapat membuat 

laporan pertanggungjawaban dengan 

benar, di Desa Teluk Bakau keberadaan 

tenaga pendamping sangat dibutuhkan 

dan untuk saat ini kebutuhan tersebut 

belum terpenuhi kemudian. Analisis 

Pelaksanaan Pengembangan Dan 

Pengelolaan Perikanan Tangkap Di Desa 

Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang 

Kabupaten Bintan Tahun 2014-2015 

dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu : 

 

1. Komunikasi, yang dilakukan 

oleh pihak dinas kelautan dan 

perikanan belum optimal karena 

setiap dilakukan sosialisasi 

banyak kelompok nelayan yang 

tidak hadir sehingga masih ada 

kelompok nelayan yang belum 

mampu menggunakan bantuan 

dan tidak memahami cara 

membuat laporan 

pertanggungjawaban dengan 

benar. 

2. Sumber daya diketahui bahwa 

bahwa pemerintah telah 

menyediakan bantuan kepada 

masyarakat nelayan namun 

masyarakat nelayan yang 

mendapatkan bantuan tersebut 

tidak dapat memanfaatkannya 

dengan baik. Hal ini juga 

dikarenakan di Desa Teluk 

Bakau keberadaan tenaga 

pendamping sangat dibutuhkan 

dan untuk saat ini kebutuhan 

tersebut belum terpenuhi 

sehingga pengawasan menjadi 

tidak berjalan. 

3. Disposisi diketahui bahwa 

seluruh implemetor dalam 

memberikan dukungannya 

terhadap kebijakan telah 

menjalankan kebijakan serta 

menampung segala masalah 

yang berkaitan dengan bantuan 

usaha perikanan. Kemudian 

dukungan yang diberikan 

pegawai terhadap kebijakan 

pemerintah tentang bantuan 

usaha perikanan agar terlaksana 

dengan baik dapat diketahui 

bahwa seluruh aparatur desa, 
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kemudian pihak dinas kelautan 

umumnya sudah mengetahui 

tentang kebijakan ini dan sudah 

terdapat masalah yang 

ditampung dan sedang dalam 

pengerjaan untuk diselesaikan. 

Struktur birokrasi diketahui bahwa 

bantuan usaha perikanan tersebut sudah 

dilakukan koordinasi baik dari petugas 

Dinas Kelautan dan Perikanan maupun 

pihak terkait. Kerjasama tentu saja 

sangat dibutuhkan mulai dari pendataan 

siapa yang berhak kemudian verifikasi 

data, prosedur dan syarat, baru bisa cair 

bantuan tersebut dan semua berjalan 

sudah sesuai dengan laporan 

pertanggungjawaban. 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat disampaikan 

adalah sebagai berikut : 

1. Adanya pengawasan yang 

intensif agar nelayan yang 

mendapatkan bantuan perikanan 

tersebut mampu mengelolanya 

dengan baik dan tepat, 

pengawasan dilakukan oleh 

pihak Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Bintan 

mengawasi untuk apa dana 

tersebut digunakan, sejauh mana 

keberhasilannya. 

2. Perlu adanya tambahan 

pendamping yaitu sejumlah 4 

atau 5 pendamping lagi 

mengingat jumlah penerima 

yang banyak tidak sebanding 

dengan pendamping yang ada di 

lapangan karena ada sekitar 7 

kelompok dengan lebih kurang 

70 nelayan yang harus di 

dampingi 

. 
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