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IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP 

DI KELURAHAN DOMPAK KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2016 

 

MULHERI 

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Danilmu Politik Universitas 

Maritim Raja Ali Haji 

 

A B S T R A K  

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 pembangunan di bidang lainnya. Penduduk 

Kelurahan Dompak secara ekonomi menggambarkan bahwa hasil yang didapatkan 

dari pekerjaan sehari-hari (80%) dihabiskan guna membeli kebutuhan makanan dan 

minuman. Hal ini karena minimnya pendapatan mereka. Sehingga uang yang mereka 

miliki hanya dapat digunakan untuk mengakses kebutuhan pangan saja.  

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program 

Pengembangan Perikanan Tangkap Di Kelurahan Dompak Kota Tanjungpinang 

Tahun 2016. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif 

Kualitatif. Dalam penelitian ini informan berjumlah 5 orang 

 Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap Di Kelurahan Dompak 

Kota Tanjungpinang Tahun 2016 sudah berjalan namun masih terdapat hambatan, 

standar operasional prosedur selalu tidak mampu diterapkan sesuai dengan keadaan 

di lapangan seperti tidak terbukanya prosedur syarat dan mekanisme dalam bantuan 

program pengembangan perikanan ini, sehingga bantuan yang dilakukan tidak 

merata, karena masih ada nelayan yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah 
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A B S T R A C T 

 

 The economic empowerment of the people is one aspect that should be a top 

priority in development today, the people's economy which is an indicator of the 

success of the development as well as being an important goal that will determine the 

success of the development in other fields. The inhabitants of the village Dompak 

economically illustrates that the results obtained from daily work (80%) spent in 

order to buy food and beverage needs. This is because of the lack of their income. So 

they have money can only be used to access the food needs alone. 

 The purpose of this research is to know the Capture Fisheries Development 

Program Implementation in Kelurahan of Dompak the city of Tanjung Pinang 2016. 

In this study the author uses Descriptive types of Qualitative research. In this study 

informants amounted to 5 people 

 Based on the research results then can be drawn the conclusion that the Capture 

Fisheries Development Program Implementation in Kelurahan of Dompak the city of 

Tanjung Pinang 2016 already underway but there are still obstacles, standard 

operational procedures are not always able to be applied in accordance with the 

conditions in the field such as not revealing the procedures and mechanisms in 

fisheries development program assistance, that assistance is done unevenly, because 

there are still fishermen who have yet to get help from the Government 

 

Keywords: Fishing, Fishing Catch, Program 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 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. 

 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. 

 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 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 
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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. 

 Ditjen (Direktorat Jendral) 

Perikanan Tangkap menetapkan Visi 

Pembangunan Perikanan Tangkap  

yakni “Perikanan Tangkap yang 

Maju dan Berkelanjutan untuk 

Kesejahteraan Nelayan”.  Visi 

tersebut dijabarkan menjadi 2 (dua) 

misi utama, yakni: 1) 

Mengoptimalkan pemanfaatan 

sumber daya ikan secara 

berkelanjutan, dan 2) Meningkatkan 

efisiensi usaha perikanan tangkap. 

Sedangkan tujuan utama 

pembangunan perikanan tangkap 

adalah untuk: 1) Meningkatkan 

produksi dan produktivitas usaha 

perikanan tangkap berbasis 

pengelolaan sumber daya ikan yang 

berkelajutan, dan 2) Meningkatkan 

kesejahteraan nelayan. 

 Oleh sebab itu, Pemerintahan 

Kota Tanjungpinang sebagai salah 

satu wilayah pemerintah Kota yang 

ada di Propinsi Kepulauan Riau 

yang wilayahnya terdiri dari pulau-

pulau pun telah berupaya 

semaksimal mungkin untuk 

pemberdayaan masyarakat 

didaerahnya khususnya yang 

berdiam dipesisir pantai, sehingga 

mampu menyokong perekonomian 

daerah ini. 

 Berdasarkan Peraturan Menteri 

Kelautan Dan Perikanan Republik 



 

 5 

Indonesia Nomor 57/Permen-

Kp/2014 Tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Kelautan 

Dan Perikanan Nomor 

Per.30/Men/2012 Tentang Usaha 

Perikanan Tangkap Di Wilayah 

Pengelolaan Perikanan Negara 

Republik Indonesia menjelaskan 

bahwa Penangkapan ikan adalah 

kegiatan untuk memperoleh ikan di 

perairan yang tidak dalam keadaan 

dibudidayakan dengan alat atau cara 

apapun, termasuk kegiatan yang 

menggunakan kapal untuk memuat, 

mengangkut, menyimpan, 

mendinginkan, menangani, 

mengolah, dan/atau 

mengawetkannya. Dengan 

semakin meningkatnya permintaan 

hasil ikan laut tentunya memiliki 

arti positif bagi pengembangan 

perikanan di Kota Tanjungpinang. 

Hal ini menjadi peluang bagi para 

nelayan untuk ambil bagian untuk 

memenuhi permintaan pasar ikan. 

Untuk itu pembinaan dan 

pengembangan profesi nelayan 

merupakan langkah yang harus 

segera di ambil untuk meningkatkan 

perekonomian nelayan. Peran 

nelayan sangat besar dalam 

meningkatkan perekonomian Kota 

Tanjungpinang, mengingat nelayan 

merupakan pelaku langsung dalam 

bidang perikanan yang merupakan 

salah satu potensi sumber daya alam 

yang cukup besar di daerah tersebut. 

 Program Pemerintah Kota 

Tanjungpinang dalam 

pemberdayaan masyarakat di 

daerahnya adalah pemberdayaan 

ekonomi masyarakat pesisisir yang 

memiliki mata pencaharian sebagai 

nelayan melalui Dinas Kelautan 

Pertanian Perikanan Kehutanan Dan 

Energi (KP2KE). Bantuan yang 

disediakan pemerintah untuk 

nelayan beragam. Diantaranya ada 

item yang bersumber dari dana 

Pemko dan satu item berasal dari 

pusat. Untuk bantuan dari pusat 

berupa Keramba Jaring Apung 

(KJA) dengan jenis ramah 

lingkungan sekitar 10 petak. 

Kemudian program yang telah 

dilaksanakan oleh dinas KP2KE 

yang menjadi rencana strategis 

pemerintah kota Tanjungpinang 

(dinas KP2KE) di bidang kelautan 

perikanan yaitu program 

pengembangan perikanan tangkap 

yaitu sebagai berikut: Kegiatan 

pengadaan sarana dan prasarana 

(TASKIN), bentuk bantuannya 

berupa kawat bubu, sondong, lampu 

sorot, mesin ketinting, jala, jaring 

apollo, jarring poli etilen. Kegiatan 

pendampingan PUMP perikanan 

tangkap, dan kegiatan pengadaan 

armada tangkap, bentuk bantuannya 

sampan ketinting fiber glass dan 

fiber box. 

 Salah satu program yang 

dijalankan oleh KP2KE yaitu 

program pengembangan perikanan 

tangkap yaitu sebagai berikut: 

Kegiatan pengadaan sarana dan 

prasarana (TASKIN), bentuk 

bantuannya berupa kawat bubu, 

sondong, lampu sorot, mesin 

ketinting, jala, jaring apollo, jarring 

poli etilen. Kegiatan pendampingan 

PUMP perikanan tangkap. Kegiatan 

pengadaan armada tangkap, bentuk 



 

 6 

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. 

 Upaya yang dilaksanakan 

Pemerintah Kota Tanjungpinang 

dalam pemberdayaan masyarakat di 

daerahnya adalah pemberdayaan 

ekonomi masyarakat pesisisir yang 

memiliki mata pencaharian sebagai 

nelayan melalui Dinas Kelautan 

Pertanian Perikanan Kehutanan Dan 

Energi (KP2KE). Sebagian nelayan 

di Kota Tanjungpinang, masih hidup 

miskin dan berusaha dengan cara 

tradisional dengan menggunakan 

armada penangkapan yang sangat 

sederhana, sehingga hasil 

tangkapanya hanya cukup untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

 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 

 Kemudian apabila dilihat dari 

tingkat kemampuan nelayan, maka 

pada umumnya nelayan di Kota 

Tanjungpinang masih kurang dalam 

pengetahuan dan  penguasaan 

profesinya sebagai nelayan. Pekerjaan 

nelayan merupakan profesi turun 

temurun, tingkat pendidikan masih 

rendah, akses informasi dan inovasi 

terbatas, modal kerja terbatas, 

kurangnya sarana dan prasarana 

merupakan hambatan dalam 

peningkatan ekonomi rumah tangga 

nelayan. Maka untuk meningkatkan 

kemampuan nelayan, intervensi atau 

campur tangan pemerintah mutlak 

diperlukan, karena tanpa bantuan 

pihak pemerintah daerah maka 

kehidupan nelayan di Kota 

Tanjungpinang akan tetap tertinggal. 

Berikut jumlah nelayan yang ada di 

Kota Tanjungpinang : 

Tabel I.1 

Jumlah nelayan 

No Kelurahan Jumlah 

1 Kelurahan 

Penyengat 

42 orang 

2 Kelurahan 

Kampung Bugis 

266 orang 

3 Kelurahan 

Senggarang 

292 orang 

4 Kelurahan 369 orang 
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Dompak 

5 Kelurahan Sei 

Jang 

201 orang 

6 Kelurahan 

Tanjung Unggat 

131 orang 

7 Kelurahan 

Kampung Baru 

16 orang 

8 Kelurahan 

Tanjungpinang 

Barat 

37 orang 

9 Kelurahan 

Kemboja 

54 orang 

10 Kelurahan Melayu 

Kota Piring 

24 orang 

11 Kelurahan Batu 

IX 

5 orang 

12 Kelurahan 

Kampung Bulang 

29 orang 

 Jumlah 1466 

orang 

Sumber : Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kota Tanjungpinang, 

2016 

  Salah satu daerah yang 

mayoritas masyarakatnya adalah 

nelayan adalah Kelurahan Dompak. 

Kelurahan Dompak memiliki jumlah 

nelayan terbanyak. Mata pencaharian 

penduduk di sini cukup beraneka 

ragam. Banyak keluarga yang 

menggantungkan hidupnya dengan 

laut misalnya menjadi nelayan, 

penarik boat bahkan bekerja di 

kapal-kapal barang / pesiar.  

 Program bantuan nelayan di 

Kelurahan Dompak sudah di 

laksanakan, namun tidak semua 

mendapatkan bantuan tersebut.  

Dompak merupakan salah satu daerah 

di Kota Tanjungpinang yang sebagian 

besar masyarakatnya berprofesi 

sebagai nelayan, sebanyak 369 orang.  

Penduduk Kelurahan Dompak secara 

ekonomi menggambarkan bahwa 

hasil yang didapatkan dari pekerjaan 

sehari-hari (80%) dihabiskan guna 

membeli kebutuhan makanan dan 

minuman. Hal ini karena minimnya 

pendapatan mereka. Sehingga uang 

yang mereka miliki hanya dapat 

digunakan untuk mengakses 

kebutuhan pangan saja. (Sumber : 

Gatot Winoto : 2006). 

 Pemerintah selama ini sudah 

memiliki program-program 

khususnya dalam pengembangan 

perikanan tangkap ini, namun 

kenyataannya tidak semua nelayan 

mendapatkan program ini. Untuk 

mengetahui tentang upaya pemerintah 

daerah dalam pemberdayaan ekonomi 

masyarakat, maka penulis bermaksud 

meneliti lebih lanjut dalam bentuk 

penulisan Skripsi dengan memilih 

judul penelitian: “Implementasi 

Program Pengembangan 

Perikanan Tangkap Di Kelurahan 

Dompak Kota Tanjungpinang 

Tahun 2016”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar 

belakang di atas, maka dari itu yang 

menjadi permasalahan di dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagi 

berikut : Bagaimana Implementasi 

Program Pengembangan 

Perikanan Tangkap Di Kelurahan 

Dompak Kota Tanjungpinang 

Tahun 2016?. 



 

 8 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini 

bertujuan : Untuk 

Mengetahui Implementasi 

Program Pengembangan 

Perikanan Tangkap Di 

Kelurahan Dompak Kota 

Tanjungpinang Tahun 2016 

D. Konsep Operasional 

 Konsep Operasional merupakan 

unsur penelitian yang 

memberitahukan bagaimana caranya 

mengukur suatu variabel, dengan 

kata lain konsep operasional adalah 

semacam petunjuk pelaksanaan 

bagaimana caranya mengukur suatu 

variabel.  Adapun fungsi dari konsep 

operasional adalah sebagai alat untuk 

mengidentifikasi fenomena atau 

gejala-gejala yang diamati dengan 

jelas, logika, atau penalaran yang 

digunakan oleh peneliti untuk 

menerangkan fenomena yang diteliti 

atau dikaji. Peranan adalah 

memberikan suatu arahan pada 

proses sosialisasi yang merupakan 

suatu tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, 

norma-norma dan pengetahuan. 

Menurut indikator penelitian ini akan 

digunakan menurut Wahab 

(Sumaryadi, 2005: 85) sebagai Grend 

Teori. :  

1. Pemrakarsa kebijakan/ the 

center,  merupakan suatu 

program yang menjadi fokus 

impelmentasi kebijakan akan 

mencakup usaha yang 

dilakukan pejabat atasan atau 

lembaga tingkat pusat untuk 

mendapatkan kepatuhan dari 

lembaga atau pejabat di 

tingkat daerah tentang 

Implementasi Kebijakan.  

a. Adanya 

Sosialisasi  

b. Adanya 

pendampingan 

2. Pejabat pelaksana 

dilapangan/the periphery 

merupakan adanya tindakan 

atau prilaku para pejabat dan 

instansi dilapangan, hal ini 

dilihat dari indikator sebagai 

berikut : 

a. Adanya Standar 

Operasioanl 

Prosedur 

3. Kelompok Sasaran/target 

group, merupakan jaminan 

bagi kelompok sasaran dan 

masyarakat seluruhnya untuk 

dapat menerima dan 

menikmati hasil atau 

keuntungan, hal ini dapat 

dilihat dari indikator sebagai 

berikut :  Memberikan 

bantuan kepada masyarakat 

nelayan 

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 
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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 informasi yang seluas-

luasnya adalah untuk 

mengungkapkan berbagai fenomena 

yang berkaitan dengan masalah 

penelitian yaitu bagaimana peran 

dinas kelautan dan perikanan dalam 

memberdayakan ekonomi 

masyarakat nelayan Kota 

Tanjungpinang. 

F.  Analisa Data. 

 Penelitian ini menggunakan teori 

Moleong (2006:35) 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 dan Teknik Triangulasi.  

 Analisis data kualitatif adalah 

upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data dan 

memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain. 

Sedangkan teknik Analisis 

Triangulasi adalah Teknik yang 

didasari oleh pola pikir 

fenomenologi yang bersifat 

multiperspektif. Artinya untuk 

menarik simpulan yang mantap, 

diperlukan lebih dari satu cara 

pandang. Jadi teknis analisis 

kualitatif dan teknik triangulasi pada 

penelitian ini adalah teknis analisis 

yang digunakan untuk mengetahui 

Implementasi Program 

Pengembangan Perikanan Tangkap 

Di Kelurahan Dompak Kota 

Tanjungpinang Tahun 2016 

G.  Teknik Keabsahan Data 

Teknik keabsahan data yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah triangulasi. Menurut Moleong 

(2011: 330), triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di 

luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Jenis 

triangulasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah triangulasi 

dengan metode. Pada triangulasi 
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dengan metode, Patton dalam 

Moleong (2011: 331) menjelaskan 

terdapat dua strategi, yaitu:  

1. pengecekan derajat 

kepercayaan penemuan hasil 

penelitian beberapa teknik 

pengumpulan data dan 

2. pengecekan derajat 

kepercayaan beberapa 

sumber data dengan metode 

yang sama. 

Triangulasi ini dilakukan untuk 

melakukan pengecekan terhadap 

penggunaan metode pengumpulan 

data, apakah informasi yang didapat 

dengan metode interview sama 

dengan metode observasi, atau 

apakah hasil observasi sesuai dengan 

informasi yang diberikan ketika di-

interview. Begitu pula teknik yang 

dilakukan untuk menguji sumber 

data, apakah sumber data ketika di-

interview dan diobservasi akan 

memberikan informasi yang sama 

atau berbeda. Apabila berbeda maka 

peneliti harus dapat menjelaskan 

perbedaan itu, tujuannya adalah 

untuk mencari kesamaan data dengan 

metode yang berbeda. (Bungin, 

2011: 265). Dalam penelitian ini 

triangulasi data dilakukan dengan 

mengumpulkan data dari nelayan 

serta melihat dokumen yang 

berkaitan dengan  Program 

Pengembangan Perikanan Tangkap 

Di Kelurahan Dompak Kota 

Tanjungpinang Tahun 2016 

 

 

LANDASAN TEORITIS 

1. Kebijakan 

  Kebijakan yang di buat 

pemerintah dan dibuatnya dalam 

tindakan nyata, mempunyai tujuan 

untuk menjamin kepentingan-

kepentingan umum semaksimal 

mungkin, di tetapkan berdasarkan 

aturan dan prosedur yang berlaku 

untuk menghindari pertentangan 

destriktif yang mungkin saja terjadi 

dalam lingkungan masyarakat. 

Wahab (2002:5-10) mengemukakan 

bahwa : “Ciri-ciri yang melekat pada 

suatu kebijakan, yaitu: (a) kebijakan 

dirumuskan oleh orang yang 

memiliki kewenangan dalam sistem 

politik, maksudnya orang yang 

tertera secaara politik mendapatkan 

kewenangan untuk membuat 

kebijakan tersebut. (b) kebijakan 

merupakan tindakan yang mengarah 

pada tujuan melalui tindakan-

tindakan yang di rencanakan secara 

matang, terencana,terukur serta dapat 

di pertangungjawabkan.(c) kebijakan 

itu hakekatnya terdiri atas tindakan-

tindakan yang berkait dan berpola 

yang mengarah pada tujuan-tujuan 

tertentu yang dilakukan oleh pejabat 

pemerintah, dan (d) kebijakan 

bersangkut, dengan apa yang nyata 

dilakukan pemerintah dalam bidang-

bidang tertentu, baik bidang 

ekonomi, kesehatan dan sosial”.  

Bridgeman dan Davis dalam 

(Suharto 2013:5) Kebijakan publik 

sedikitnya memiliki tiga dimensi 

yang saling bertautan, yakni sebagai  

tujuan (objective), sebagai pilihan 
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tindakan yang legal atau sah secara 

hukum (authoritive choice) dan 

sebagai hipotesis (hyphotesis). 

Suharto (2013:3) “Kebijakan (policy) 

sebuah instrumen pemerintah, bukan 

saja dalam arti government yang 

hanya menyangkut aparatur negara, 

melainkan pula governance yang 

menyentuh pengelolaan sumber daya 

publik.  

Berdasarkan pengertian di 

atas maka dapat diketahui kebijakan 

merupakan suatu kumpulan 

keputusan. Keputusan tersebut 

diambil oleh seorang pelaku atau 

oleh kelompok politik yaitu dalam 

hal ini pemerintah, yaitu berusaha 

untuk memilih tujuan dan cara untuk 

mencapai tujuan yang ingin dicapai. 

Kebijakan pada intinya merupakan 

keputusan-keputusan  atau pilihan-

pilihan tindakan yang secara 

langsung mengatur pengelolaan dan 

pendistribusian sumberdaya alam, 

financial dan manusiademi 

kepentingan publik, yakni rakyat 

banyak, penduduk, masyarakat atau 

warga negara. Kebijakan merupakan 

hasil dari adanya sinergi, kompromi 

atau bahkan kompetisi antara 

berbagai gagasan, teori, ideologi, 

dankepentingan-kepentingan yang 

mewakili sistem politik suatu negara.  

Friedrich dalam (Agustino 

2014:7) Kebijakan adalah 

serangkaian tindakan/kegiatan yang 

diusulkan oleh seseorang, kelompok, 

atau pemerintah dalam suatu 

lingkungan tertentu dimana terdapat 

hambatan - hambatan (kesulitan-

kesulitan) dan kemungkinan-

kemungkinan(kesempatan-

kesempatan) dimana kebijakan 

diusulkan agar berguna untuk 

mengatasinya untuk mencapai tujuan 

yang dimaksud. Dalam penyusunan 

agenda kebijakan ada tiga tingkatan 

yang perludilakukan yakni: 

1. Membangun persepsi 

dikalangan stakeholder 

bahwa sebuah fenomena 

benar-benar dianggap 

masalah . 

2. Membuat batasan masalah. 

3. Memobilisasi dukungan agar 

masalah tersebut masuk 

dalam agenda pemerintah. 

Pada tahap formulasi dan 

legitimasi kebijakan analisis 

kebijakanperlu mengumpulkan dan 

menganalisis informasi yang 

berhubungan dengan masalah yang 

bersangkutan, kemudian berusaha 

mengembangkan alternatif-alternatif 

kebijakan, membangun dukungan 

dan melakukan negosiasi, sehingga 

sampai sebuah kebijakan. Tahap 

implementasi kebijakan pada tahap 

ini perlu dukungansumber daya dan 

penyusunan organisasi pelaksana 

kebijakan. Dalam proses 

implementasi sering ada mekanisme 

insentif dan sanksi agar 

implementasi kebijakan dapat 

berjalan dengan baik. 

Tindakan kebijakan akan 

dihasilkan kinerja dan dampak 

kebijakan,dan proses selanjutnya 

ialah evaluasi terhadap 

implementasi, kinerja dan dampak 

kebijakan. Hasil evaluasi ini 
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bermanfaat dalam penentuan  

kebijakan baru yang akan datang, 

agar kebijakan yang akan datang 

agar lebih baik dan berhasil. 

Anderson dalam (Subarsono 

2008:12) menetapkan 

proseskebijakan publik sebagai 

berikut : 

1. Formulasi masalah 

(problem formulation) 

2. Formulasi kebijakan 

(formulation) 

3. Penentuan kebijakan 

(Adoption) 

4. Implementasi 

(Implementation) 

5. Evaluasi (Evaluation) 

Howlet dan Ramesh 

(Subarsono 2008: 13) Menyatakan 

proseskebijakan publik terdiri lima 

tahapan sebagi berikut : 

1.  Penyusunan agenda (agenda 

setting), yakni suatu proses 

agar suatumasalah bisa 

mendapat perhatian dari 

pemerintah. 

2.  Formulasi kebijakan (policy 

formulation), yakni proses 

perumusan pilihan-       

pilihan kebijakan oleh 

pemerintah. 

3.   Pembuatan kebijakan 

(decision making), yakni 

proses ketika pemerintah 

memilih untuk melakukan 

suatu tindakan atau tidak 

melakukan suatu tindakan. 

4.     Implementasi kebijakan 

(implementation), yakni 

proses untuk melakukan 

kebijakan supaya mencapai 

hasil . 

5.  Evaluasi kebijakan (policy 

evaluation), yakni proses 

untuk memonitor dan menilai 

hasil atau kinerja kebijakan. 

2. Implementasi Kebijakan 

Salah satu unsur penting dalam 

siklus kebijakan publik adalah 

menyangkut implementasi kebijakan 

yang memegang peran penting bagi 

keberhasilan kebijakan publik. Tugas 

pokok pemerintah adalah 

menciptakan kebijakan melalui 

berbagai kebijakan  publik. 

Kebijakan akan tercapai jika 

kebijakan yang dibuat dapat 

terimplementasikan atau dapat 

dilaksanakan secara baik. 

Keberhasilan implementasi suatu 

kebijakan ditentukan oleh banyak 

variable atau faktor, baik 

menyangkut isi kebijakan yang 

diimplementasikan, pelaksanaan 

kebijakan, maupun lingkungan di 

mana kebijakan tersebut 

diimplementasikan (kelompok 

sasaran). 

Abidin (2011:186) menyatakan 

bahwa: “Implementasi atau 

pelaksanaan kebijakan terkait dengan 

identifikasi permasalahan dan tujuan 
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serta formulasi kebijakan sebagai 

langkah awal dan monitoring serta 

evaluasi sebagai langkah akhir”. 

Dari penjelasan tersebut dapat 

diketahui bahwa dalam langkah awal 

pelaksanaan kebijakan adalah 

pengidentifikasian masalah serta 

formulasi terhadap  kebijakan yang 

akan dirumuskan sehingga kebijakan 

itu dapat dijalankan sesuai 

sasarannya. Tidak hanya itu 

pengawasan dan evaluasi adalah 

langkah akhir yang dapat 

menentukan berhasil atau tidaknya 

sebuah kebijakan untuk dijalankan. 

Menurut Winarno (2007:144) 

Implementasi dipandang secara luas 

mempunyai makna pelaksanaan 

undang-undang dimana berbagai 

aktor, organisasi, prosedur dan 

teknik bekerja bersama-sama 

menjalankan kebijakan dalam upaya 

untuk meraih tujuan-tujuan 

kebijakan. Implementasi pada sisi 

yang lain merupakan fenomena yang 

kompleks yang mungkin dapat 

dipahami sebagai suatu proses, suatu 

keluaran (output) maupun sebagai 

suatu dampak (outcome). 

 Pendapat lain dikemukakan oleh 

Dunn (2003:109) menjabarkan 

bahwa implementasi kebijakan 

merupakan rangkaian pilihan yang 

kurang lebih hubungan (termasuk 

keputusan untuk tidak bertindak) 

yang dibuat oleh badan dan pejabat 

pemerintah yang diformulasikan ke 

dalam bidang-bidang kesehatan, 

kesejahteraan sosial, ekonomi, dll. 

 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 

dampak menimbulkan dampak 

terhadap tercapainya tujuan. 

 Implementasi kebijakan 

merupakan tahap kedua setelah 

pembuatan atau pengembangan 

kebijakan. Nugroho (2012:158) 

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.”  

Dari 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. 

 Selanjutnya menurut Wahab 

(2002:108) bahwa tahap dalam 

proses implementasi kebijakan yaitu: 

a.   Keluaran Kebijakan 

(keputusan) 
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 Merupakan penterjemahan 

penjabaran dalam bentuk 

peraturan peraturan khusus, 

prosedur pelaksanaan yang 

baku untuk memproses 

kasus-kasus tertentu, 

keputusan penyelesaian 

sengketa (menyangkut 

perizinan dan sebagainya), 

dan keputusan penyelesaian 

sengketa. 

b.  Kepatuhan Kelompok 

Sasaran 

 Merupakan suatu sikap 

ketaatan secara konsisten dari 

pelaksana atau pengguna 

(aparat pemerintah dan 

masyarakat)  terhadap 

keluaran kebijakan yang telah 

di tetapkan, sikap tersebut 

dicerminkan dalam prilaku 

antara lain : 

1. Tidak melanggar aturan 

yang telah digariskan 

2. Jika ada pelanggaran 

masih terbatas pada 

pelanggaran yang terkena 

sangsi 

3. Sikap mengatur 

keabsahan (legitimasi) 

perundang-undangan 

yang bersangkutan dan 

tidak merasa dirugikan 

dari peraturan tersebut. 

c.  Dampak Nyata kebijakan 

Hasil nyata antara perubahan 

prilaku dengan kelompok 

sasaran dengan tercapainya 

tujuan yang telah digarikan. 

Hal ini berarti bahwa 

keluaran kebijakan sudah 

berjalan dengan undang-

undang. Kelompok sasaran 

benar-benar patuh. 

d.  Persepsi terhadap dampak 

yaitu penilaian atau 

pemahaman yang didasarkan 

pada nilai-nilai tertentu yang 

dapat diatur atau dirasakan 

manfaatnya oleh kelompok-

kelompok masyarakat atau 

lembaga-lembaga tertentu 

terhadap dampak nyata 

pelaksanaan kebijakan. 

e.  Revisi kebijakan 

merupakan upaya-upaya 

penyesuaian atau tindak lanut 

terhadap kekeliruan atau 

kegagalan pelaksanaan 

kebijakan, dengan jalan 

merubah secara mendasar 

kebijakan tersebut. 

Di sini kebijakan yang 

menyangkut banyak kepentingan 

yang berbeda akan lebih sulit 

diimplementasikan dibanding 

yang menyangkut sedikit 

kepentingan. Oleh karenanya 

tinggi-rendahnya intensitas 

keterlibatan berbagai pihak 

(politisi, pengusaha, masyarakat, 

kelompok sasaran dan 

sebagainya) dalam implementasi 

kebijakan akan berpengaruh 

terhadap efektivitas 

implementasi kebijakan. 
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 Menurut pendapat diatas jelas 

dipaparkan bahwa dalam sebuah 

pelaksanaan kebijakan juga 

terdapat proses dan tahapan agar 

kebijakan tersebut dapat 

mencapai tujuannya. Setelah 

kebijakan dikeluarkan, kemudian 

melihat dari sasaran kelompok 

kebijakan, apakah kebijakan 

memiliki suatu dampak dan 

apabila ditemukan kekeliruan 

atau kegagalan akan di lakukan 

revisi terhadap kebijakan 

tersebut. Lima langkah tersebut 

merupakan tahapan yang 

diharapkan jika semua tahapan 

dapat dilalui maka pelaksanaan 

kebijakan akan lebih mudah 

mencapai tujuannya.  

 Selanjutnya Mazmanian dan 

Sabatier (Wahab, 2002:68-69) 

merumuskan “Proses 

implementasi kebijaksanaan 

negara dengan lebih rinci:  

“Implementasi adalah 

pelaksanaan keputusan kebijakan 

dasar, biasanya dalam bentuk 

undang-undang namun dapat 

pula berbentuk perintah-perintah 

atau keputusan keputusan 

eksekutif yang penting atas 

keputusan badan peradilan.  

Lazimnya keputusan tersebut 

mengidentifikasi masalah yang 

ingin diatasi, menyebut secara 

tegas tujuan/sasaran yang ingin 

dicapai dan berbagai cara untuk 

menstruktur/mengatasi proses 

implementasinya”. 

  Implementasi kebijakan 

merupakan aspek yang penting 

dalam keseluruhan proses 

kebijakan dan merupakan suatu 

upaya untuk mencapai tujuan 

tertentu dengan sarana tertentu 

dan dalam urutan waktu tertentu. 

Pada dasarnya implementasi 

kebijakan adalah upaya untuk 

mencapai tujuan yang sudah 

ditentukan dengan 

mempergunakan sarana dan 

menurut waktu tertentu, agar 

dapat mencapai output/outcome 

dan agar policy demands dapat 

terpenuhi maka kebijakan harus 

dilaksanakan, pelaksanaan 

kebijakan dapat pula dirumuskan 

sebagai pengguna sarana yang 

ditentukan terlebih dahulu.  

Implementasi akan 

menentukan berhasil atau 

tidaknya kebijakan dalam 

menyelesaikan suatu 

permasalahan. Implementasi 

dapat dimulai dari kondisi 

abstrak dan sebuah pertanyaan 

tentang apakah syarat agar 

implementasi kebijakan dapat 

berhasil. 

Untuk dapat mengkaji dengan 

baik suatu implementasi 

kebijakan publik perlu diketahui 

variabel atau faktor-faktor 

penentunya. Untuk 

menggambarkan secara jelas 

variabel atau faktor-faktor yang 

berpengaruh penting terhadap 

implementasi kebijakan publik 

serta guna penyederhanaan 

pemahaman, maka akan 

digunakan model-model 

implementasi kebijakan. Edwards 
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III berpendapat dalam model 

implementasi kebijakannya 

bahwa keberhasilan 

implementasi kebijakan 

dipengaruhi oleh faktor, oleh 

karena itu ada beberapa faktor-

faktor yang mempengaruhi 

implementasi kebijakan, seperti 

yang dijelaskan oleh Edwards III 

(Subarsono 2008 : 90 ) 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. 

Berdasarkan pendapat diatas 

dapat dijelaskan bahwa 

implementasi akan berjalan 

efektif apabila ukuran-ukuran 

dan tujuan-tujuan kebijakan 

dipahami oleh individu-individu 

yang bertanggungjawab dalam 

pencapaian tujuan kebijakan. 

Kejelasan ukuran dan tujuan 

kebijakan dengan demikian perlu 

dikomunikasikan secara tepat 

dengan para pelaksana. 

Komunikasi dalam organisasi 

merupakan suatu proses yang 

amat kompleks dan rumit. Di 

samping itu sumber informasi 

yang berbeda juga akan 

melahirkan interpretasi yang 

berbeda pula. Agar implementasi 

berjalan efektif, siapa yang 

bertanggungjawab melaksanakan 

sebuah keputusan harus 

mengetahui apakah mereka dapat 

melakukannya. Sesungguhnya 

implementasi kebijakan harus 

diterima oleh semua personel 

dan harus mengerti secara jelas 

dan akurat mengenahi maksud 

dan tujuan kebijakan. Jika para 

aktor pembuat kebijakan telah 

melihat ketidakjelasan 
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spesifikasi kebijakan sebenarnya 

mereka tidak mengerti apa 

sesunguhnya yang akan 

diarahkan. Tidak cukupnya 

komunikasi kepada para 

implementor secara serius 

mempengaruhi implementasi 

kebijakan.  

 

3. Peranan Pemerintahan 

 Seiring dengan perkembangan 

masyarakat modern yang ditandai 

dengan meningkatnya kebutuhan, 

peran pemerintah kemudian berubah 

menjadi melayani masyarakat. 

Pemerintah modern, dengan kata lain 

pada hakekatnya adalah pelayanan 

kepada masyarakat. Pemerintah 

tidaklah diadakan untuk melayani 

diri sendiri, tetapi untuk melayani 

masyarakat, menciptakan kondisi 

yang memungkinkan setiap anggota 

mengembangkan kemampuan dan 

kreatifitasnya demi mencapai 

kemajuan bersama (Rasyid, 2000 : 

13). Osborne dan Gaebler 

(terjemahan Rasyid, 2000 : 192) 

bahkan menyatakan bahwa 

pemerintah yang demokratis lahir 

untuk melayani warganya dan karena 

itulah tugas pemerintah adalah 

mencari cara untuk menyenangkan 

warganya. Menurut Ndraha dalam 

Kybernology 1 (2003:74) 

menjelaskan pengertian pemerintah, 

yaitu : 

a. Pemerintah dalam arti luas 

adalah semua lembaga 

negara yang oleh 

konstitusi negara yang 

bersangkutan disebut 

sebagai pemegang 

kekuasaan pemerintah.  

Hal ini terdapat misalnya 

di indonesia dibawah 

UUD 1945 : kekuasaan 

pemerintah meliputi fungsi 

legislatif dan fungsi 

ekskutif.  Bahkan kepada 

presiden dilimpahkan 

“concentration and 

responsibility” 

b. Pemerintah dalam arti 

sempit yaitu lembaga 

negara yang memegang 

kekuasaan eksekutif saja. 

  Selanjutnya Sedarmayanti 

(2004:2) menjelaskan bahwa 

Pemerintah atau “Government” 

dalam bahasa Inggris diartikan : “The 

authoritative direction and 

administration of the affairs of 

men/women in a nation, state, city, 

etc.”  atau dalam bahasa indonesia 

berarti “Pengarahan dan administrasi 

yang berwenang atas kegiatan orang-

orang dalam sebuah negara, negara 

bagian, kota dan sebagainya.”  

Sedangkan istilah “kepemerintahan” 

atau dalam bahasa Inggris 

“Governance” yaitu “the act, fact, 

manner of governing”, berarti : 

“Tindakan, Fakta, Pola, dan kegiatan 

atau peyelenggaraan Pemerintah”. 

  Sementara itu, 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 



 

 18 

dengan segala bentuknya, 

dimaksudkan sebagai usaha untuk 

menciptakan  kondisi yang tepat 

sehingga menjadi kondusif bagi 

berlangsungnya berbagai 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).  Ndraha (2003 : 85), 

fungsi pemerintahan tersebut 

kemudian diringkus menjadi 2 (dua) 

macam fungsi, yaitu:  

 

1. Pertama, pemerintah 

mempunyai fungsi primer 

atau fungsi pelayanan 

(service), sebagai provider 

jasa publik yang baik 

diprivatisasikan dan layanan 

civil termasuk layanan 

birokrasi.  

2. Kedua, pemerintah 

mempunyai fungsi sekunder 

atau fungsi pemberdayaan 

(empowerment), sebagai 

penyelenggara pembangunan 

dan melakukan program 

pemberdayaan.  

 Dengan begitu luas dan 

kompleksnya tugas dan fungsi 

pemerintahan, menyebabkan 

pemerintah harus memikul tanggung 

jawab yang sangat besar. Untuk 

mengemban tugas yang berat itu, 

selain diperlukan sumber daya, 

dukungan lingkungan, dibutuhkan 

institusi yang kuat yang didukung 

oleh aparat yang memiliki perilaku 

yang sesuai dengan nilai dan norma 

yang berlaku di dalam masyarakat 

dan pemerintahan. Langkah ini perlu 

dilakukan oleh pemerintah, 

mengingat dimasa mendatang 

perubahan-perubahan yang terjadi di 

dalam masyarakat akan semakin 
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menambah pengetahuan masyarakat 

untuk mencermati segala aktivitas 

pemerintahan dalam hubungannya 

dengan pemberian pelayanan kepada 

masyarakat. 

4. Nelayan  

 Masyarakat nelayan 

cenderung mempunyai sifat keras 

dan terbuka terhadap perubahan. 

Sebagian besar masyarakat nelayan 

adalah masyarakat yang mempunyai 

kesejahteraan rendah dan tidak 

menentu. Kesulitan mengatasi 

kebutuhan hidup sehari-hari 

membuat masyarakat nelayan harus 

rela terlilit hutang dan menanggung 

hidup yang berat, mereka tidak 

hanya berhutang kepada kerabat 

dekat, tetapi mereka juga berhutang 

kepada tetangga dan teman mereka. 

 Menurut Raymond Firth 

Bagong Suyanto & Karnaji (2005 : 

60), karakteristik yang menandai 

kehidupan nelayan miskin adalah:   

1. Pendapatan nelayan bersifat 

harian dan tak menentu 

dalam setiap harinya 

Rendahnya tingkat 

pendidikan para nelayan serta 

anak-anak dari keluarga 

nelayan yang menyebabkan 

para nelayan tersebut sulit 

untuk mendapatkan pekerjaan 

lain  

2. Sifat produk yang mudah 

rusak dan harus segera 

dipasarkan menimbulkan 

ketergantungan yang besar 

bagi nelayan kepada 

pedagang atau pengepul hasil 

tangkapan (produk).  

3. Besarnya jumlah modal yang 

dikeluarkan dibidang usaha 

perikanan, menyebabkan para 

nelayan lebih memilih 

bergerak di bidang perikanan 

kecil-kecilan  

4. keluarga nelayan miskin 

umumnya sangat rentan dan 

mudah terjerumus dalam 

perangkap utang yang 

merugikan 

 Masyarakat nelayan 

umumnya masyarakat yang memiliki 

etos kerja tinggi dan mempunyai 

sifat kekerabatan yang erat diantara 

mereka. Masyarakat nelayan 

umumnya masyarakat yang kurang 

berpendidikan (Bagong Suyanto : 

2013 : 63). Pekerjaan sebagai 

nelayan adalah pekerjaan kasar yang 

banyak mengandalkan otot dan 

pengalaman, sehingga untuk bekerja 

sebagai nelayan latar belakang 

pendidikan memang tidak penting. 

Masyarakat yang bekerja sebagai 

nelayan, ternyata bukan hanya 

masyarakat yang sudah berumur 

lanjut, tetapi banyak masyarakat 

generasi muda yang masih berumur 

17-25 tahun juga sudah bekerja 

sebagai nelayan. Umunya mereka 

adalah anak dari keluarga nelayan 

yang ikut bekerja sebagai nelayan 

yang terkadang masih duduk 

dibangku sekolah. 
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GAMBARAN UMUM LOKASI 

PENELITIAN 

A. Kondisi Perikanan di Kota 

Tanjungpinang 

Potensi sumberdaya 

perikanan dan kelautan di perairan 

Kota Tanjungpinang dari data 

sumberdaya ikan mencapai 211,41 

ton/tahun. Sedangkan dari survei 

yang dilakukan Seafdec dugaan 

potensi disekitar perairan Kota 

Tanjungpinang mencapai 166,33 

ton/tahun. Berdasarkan jenis dan 

jumlah unit pengolahan ikan, 

sebagian besar Kota Tanjungpinang 

memiliki klasifikasi usaha 

pengolahan mikro dan hanya 22 yang 

diklasifikasikan usaha pengolahan 

besar. Usaha-usaha tersebut adalah 

penggaraman sebanyak 3 unit, 

pengasapan 1 unit, pengolahan 

tepung ikan (pereduksian) 7 unit, 

pengolahan surimi 1, produk segar 

11 unit, dan dalam bentuk usaha 

lainnya 26 unit. Jika melihat kondisi 

yang ada, hanya 21 unit yang masih 

aktif, 1 non aktif dan musiman serta 

26 tidak diketahui. Secara teknologi 

pengolahan ikan yang digunakan 

sebagian besar masih manual, 

sedangkan untuk kepemilikan 

sertifikasi pengolahan ikan hampir 

semua belum bersertifikat.  (Sumber 

: bappeda.kepriprov.go.id) 

Berdasarkan jumlah tenaga 

kerja yang ada, untuk unit 

pengolahan ikan adalah sebanyak315 

orang, dengan tenaga kerja laki-laki 

sebanyak 57 orang dan perempuan 

sebanyak 258 orang. Adapun 

berdasarkan asset yang dimiliki, 

semuanya memiliki asset kurang dari 

100 juta. Sedangkan berdasarkan 

omset pertahun yang diperoleh 

sebanyak 14 memiliki omset kurang 

dari 100 juta, sebanyak 27 unit 

memiliki omset antara 100 juta-1 

milyar, sebanyak 6 unit memiliki 

omset 1-5 milyar, dan 2 unit 

memiliki omset diatas 5 milyar. 

Adapun untuk jenis dan 

jumlah unit pemasaran hasil 

perikanan yang ada, sebanyak 5 unit 

merupakan pedagang besar, pengecer 

sebanyak 239 unit, restoran 133 unit, 

catering 34 unit, dan hotel sebanyak 

8 unit. Kondisi unit pemasaran ini 

tidak diketahui keaktifannya. 

Sedangkan jumlah tenaga kerja yang 

ada sebanyak 1243 orang dengan 

tenaga kerja laki-laki 822 orang dan 

tenaga kerja perempuan sebanyak 

421 orang. Adapun berdasarkan asset 

yang dimiliki sebanyak 407 unit 

memiliki asset kurang dari 100 juta, 

7 unit memiliki asset 100 juta-1 

milyar, 5 unit memiliki asset 1-5 

milyar dan tidak ada yang memiliki 

asset diatas 10 milyar. Sedangkan 

untuk omset pertahun yang 

diperoleh, sebanyak 131 unit 

memperoleh omset kurang dari 100 

juta, 251 unit memperoleh omset 100 

juta-1 milyar, 26 unit memperoleh 

omset 1-5 milyar, dan 11 unit 

memperoleh omset diatas 5 milyar.  

Produksi perikanan tangkap Kota 

Tanjungpinang adalah 3.780,32 ton 

dengan  nilai 75.606 juta rupiah, 

sedangkan potensi perikanan 

budidaya. Kota Tanjungpinang 

meliputi budidaya laut sebesar  11 
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hektar dan budidaya air tawar 11 

hektar, dengan total produksi 

masing-masing sebesar 53 ton dan 59 

ton. 

B. Keadaan Dompak 

 Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Tanjungpinang 

maka Pemerintah Kota 

Tanjungpinang terbagi dalam 4 

(empat) Kecamatan yaitu : 

Kecamatan Tanjungpinang Barat, 

Kecamatan Tanjungpinang Timur, 

Kecamatan Tanjungpinang Kota, dan 

Kecamatan Bukit Bestari. Kelurahan 

Dompak merupakan salah satu 

kelurahan yang termasuk dalam 

wilayah kerja Kecamatan Bukit 

Bestari yang memiliki luas wilayah ± 

4.280 Ha   

Kelurahan Dompak memiliki 

wilayah yang terdiri dari dataran 

tinggi ±25%, dataran rendah ±35%, 

pesisir pantai ±10%, dan laut ±30%.. 

Keadaan georgafis Dompak juga 

terdiri dari dua pulau yaitu 

sebahagian masuk di dalam pulau 

Bintan ±65% dan sebahagian terdiri 

dari satu pulau yaitu pulau Dompak 

dengan Luas ±35%. Kelurahan 

Dompak terletak di lintang 

khatulistiwa yang mempunyai 2 

musim, yaitu musim kemarau yang 

terjadi pada rentang bulan April 

sampai dengan September dan 

musim hujan yang terjadi pada 

rentang bulan Oktober sampai 

dengan Maret. 

Kelurahan Dompak mempunyai 

topografi dataran tinggi dengan 

ketinggian ±64 meter di atas 

permukaan laut dengan curah hujan 

110 hari sebanyak 2.500 – 3.500 

mm/tahun dengan suhu berkisar 26ºC 

- 34ºC.  

Komposisi Penduduk Berdasarkan 

Jenis Kelamin. Penduduk yang 

berdomisili di Kelurahan Dompak 

sempai dengan akhir tahun 2016 

berjumlah 3599 Jiwa dan 1021 KK . 

Di Permukiman Nelayan Kelurahan 

Dompak Kota Tanjungpinang 

Kegiatan melaut (mencari ikan) 

dijadikan sebagai mata pencaharian 

utama mereka. Hal ini sesuai dengan 

banyaknya (38,08%) jumlah 

lapangan usaha di bidang pertanian 

(perikanan) di Kota Tanjungpinang. 

Ini artinya bahwa sebagian besar 

penduduknya yang berada di 

pedesaan (kelurahan) dan atau dekat 

dengan pantai sebagai nelayan. 

(Gatot Winoto : 2006).  

 

C. Karekteristik Nelayan di 

Kelurahan Dompak 

 Karakteristik atau ciri 

keluarga miskin di permukiman 

nelayan Kelurahan Dompak Kota 

Tanjungpinang akan dilihat dari 

berbagai aspek kehidupan sosialnya, 

yang diawali dengan data tentang 

jumlah keluarga miskin, kemudian 

diikuti data tentang lokasi tempat 

tinggal penduduk, kondisi 

lingkungan permukiman nelayan, 

pola hidup keluarga nelayan yang 

miskin, kondisi kesehatan serta 

sandang dan pangan keluarga miskin 

tersebut. Berdasarkan data BKKBN 

Kota Tanjungpinang, maka diketahui 

jumlah keluarga miskin di 
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permukiman nelayan Kelurahan 

Dompak dengan alasan ekonomis, 

kelompok pra sejahtera, dan 

sejahtera satu, adalah sebanyak 147 

kepala keluarga. Penelitian ini 

mengambil sampel dari beberapa 

perkampungan nelayan, yaitu; Tg. 

Siambang, Tg. Duku, Sekatap, 

Dompak Seberang, Kampung 

Seberang, Kampung Dompak, 

Kampung Dompak Lama, Sungai 

Ungar, Kampung Pagi, Kampung 

Kelam pagi. 

 Permukiman Nelayan di 

Kelurahan Dompak juga minim 

infrastruktur. Hal ini menyebabkan 

akses penduduk dalam penggunaan 

sarana dan prasarana umum terbatas. 

Di Kelurahan Dompak tidak terdapat 

prasarana penunjang permukiman 

seperti prasarana sanitasi (MCK), 

tempat pembuangan sampah 

sementara maupun drainase. Adapun 

ketidakadaan saluran drainase 

disebabkan karena kecenderungan 

masyarakat membangun rumahnya di 

atas air dan berbentuk rumah 

panggung (bahan kayu). Sehingga 

system pembuangan langsung ke 

bawah (pinggiran laut). 

 Keadaan ini jelas 

mempengaruhi kondisi lingkungan 

sekitar tempat tinggal penduduk. 

Selain karena tempat tinggal yang 

mayoritas non-permanen dan 

terbatasnya infrastruktur penunjang, 

buruknya kondisi lingkungan di 

daerah ini juga di pengaruhi oleh 

kesadaran masyarakat akan 

pemeliharaan lingkungan yang masih 

sangat rendah karena masyarakat di 

daerah ini sudah merasa nyaman 

dengan kondisi seperti ini dan 

mereka tidak mempermasalahkanya. 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

1. Pemrakarsa kebijakan/ the 

center 

  Dari hasil penelitian 

diketahui bahwa seluruh implemetor 

dalam memberikan dukungannya 

terhadap kebijakan telah 

menjalankan kebijakan serta 

menampung segala masalah yang 

berkaitan dengan bantuan usaha 

perikanan. 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 pemerintah 

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. 

2. Pejabat pelaksana 

dilapangan/the periphery  

 Pengajuan untuk bantuan 

program pengembangan perikanan 

tangkap oleh calon peserta penerima 

bantuan program kepada pihak dinas 

di tahun 2016 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, 
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Camat dan ketua nelayan hingga ke 

dinas KP2KE. Sedangkan untuk 

pengajuan bantuan sampan, nelayan 

mengajukan dari RT, RW, Lurah, 

Camat, Ketua Nelayan, 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 maka tidak bisa 

menjadi penerima di tahun 

berikutnya. 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.  

 

3. Kelompok Sasaran/target group. 

Berdasarkan hasil wawancara 

dengan informan maka dapat 

dianalisa bantuan sudah diberikan 

namun memang tidak semua apa 

yang diinginkan nelayan di dapatkan 

dalam satu tahun karena melihat 

keterbatasan dana Dinas Kelautan 

Pertanian Perikanan Kehutanan Dan 

Energi. Banyak kasus pengentasan 

kemiskinan yang dilakukan dengan 

menjadikan masyarakat nelayan 

sebagai obyek. Ini dilakukan 

misalnya dalam bentuk pemberian 

bantuan (yang sebenarnya adalah 

pinjaman yang harus dibayar oleh 

nelayan) alat tangkap yang tidak 

mengacu pada kebutuhan nelayan, 

melainkan merupakan paket yang 

sudah ditentukan dari atas, dan 

cenderung seragam antar berbagai 

daerah. Dengan sistem bantuan yang 

sifatnya top down itu mengakibatkan 

alat bantuan menjadi tidak efektif. 

Sebenarnya tidak ada yang salah 

dengan paket-paket bantuan. Akan 

tetapi, mestinya jenis bantuan itu 

tidak semata-mata ditentukan dari 

atas, melainkan didasarkan atas 

dialog dengan masyarakat setempat. 

Dengan cara demikian, nelayan 

diposisikan sebagai subyek dalam 

pembangunan perikanan, sehingga 

jenis bantuan yang diberikan akan 

betul-betul sesuai dengan yang 

dibutuhkan oleh nelayan. 
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PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian 

maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa Implementasi Program 

Pengembangan Perikanan Tangkap 

Di Kelurahan Dompak Kota 

Tanjungpinang Tahun 2016 sudah 

berjalan namun masih terdapat 

hambatan, berikut hasil penelitian 

yang dapat dijabarkan sebagai 

berikut : 

Dalam pelaksanaanya program 

ini memiliki standar operasional 

prosedur tidak di sosialisasikan, 

seperti syarat, prosedur, dan 

mekanisme penyaluran, namun 

standar operasional prosedur selalu 

tidak mampu diterapkan sesuai 

dengan keadaan di lapangan seperti 

tidak terbukanya prosedur syarat dan 

mekanisme dalam bantuan program 

pengembangan perikanan ini, 

sehingga bantuan yang dilakukan 

tidak merata, karena masih ada 

nelayan yang belum mendapatkan 

bantuan dari pemerintah. Padahal 

dalam program ini sudah ada standar 

operasional prosedur pemerintah 

selalu memberikan pengetahuan 

kepada masyarakat dalam 

penggunaan peralatan yang sudah 

diberikan dan juga pemerintah selalu 

mengadakan sosialisasi kepada 

masyarakat dan selalu menampung 

apa keluhan dan memberikan 

bantuan kepada masyarakat nelayan 

di Kelurahan Dompak sampai 

kelompok lainnya untuk 

kesejahteraan nelayan kemudian 

untuk peralatan dengan teknologi 

baru sudah disosialisasikan oleh 

pihak KP2KE kepada masyarakat 

akan tetapi kurangnya sumber daya 

merupakan hambatan dalam 

pelaksanannya yang mana 

masyarakat nelayan menjadi tidak 

menguasai penggunaan perlatan yang 

telah di sediakan 

B. Saran 

 Adapun saran yang dapat 

disampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Perlu adanya keterbukaan 

dalam menginformasikan 

syarat dan prosedur 

penyaluran bantuan kepada 

nelayan 

2. Seharusnya ada penambahan 

sumber daya manusia dari 

KP2KE untuk mengawasi 

program yang sudah berjalan, 

saat ini hanya ada 1 orang 

penyuluh perikanan atau 

pendamping sedangkan 

nelayan yang ada berjumlah 

369 nelayan. 
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