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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan telah dipaparkan dalam bab

sebelumnya, maka kesimpulan diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Kepentingan kelompok sasaran dalam pelaksanaan kebijakan program

minapolitan ada yaitu mendapatkan bantuan bibit dan pakan, pembinaan

budidaya ikan dari pemerintah daerah, peningkatan hasil produksi,

meningkatkan sistem pemasaran yang lebih baik, dan meningkatkan

sarana dan prasarana. karena setiap kelompok mempunyai tujuan dalam

mensejahterakan anggota kelompoknya serta kepentingan khusus yang

menguntungkan satu pihak saja belum ada sampai saat ini dikarenakan

rasa kebersamaan dan koordinasi antar pemerintah Kabupaten,

Kecamatan, dan Desa (pekon) untuk membangun pemerintahan yang

lebih baik.
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2. Manfaat yang diterima oleh masyarakat pembudidaya ikan secara khusus

telah terlaksana dengan baik berdasarkan tahapan-tahapan yang

dilaksanakan oleh masing-masing pihak/lembaga yang berperan dan

sudah dapat dirasakan dampaknya, baik itu adanya bantuan perbaikan

jalan, bantuan alat berat dan yang paling dirasakan adanya peningkatan

pendapatan dari sebelumnya,.

3. Derajat perubahan dalam masyarakat telah terlaksana dengan baik

berdasarkan tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh masing-masing

pihak/lembaga yang berperan, dan dalam pola pikir dari masing-masing

individu untuk tetap konsisten menjalankan program dari pemerintah dan

hal itu juga berdampak positif dalam hal finansial masing-masing

keluarga pembudidaya ikan.

4. Letak pengambilan keputusan dalam program minapolitan telah

terlaksana dengan baik berdasarkan tahapan-tahapan yang dilaksanakan

oleh masing-masing pihak/lembaga yang berperan, karena masalah yang

dihadapi masyarakat kurang lebih bisa sedikit teratasi oleh adanya

pegambilan keputusan tersebut dan tanpa melibatkan banyak instansi

dalam pelaksanaannya.

5. Pelaksanaan kebijakan program minapolitan telah terlaksana dengan

cukup baik berdasarkan tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh masing-

masing pihak/lembaga yang berperan serta para agen pelaksana program

kebijakan juga sudah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan

semestinya, akantetapi masalah jadwal pelaksanaan penyuluhan program
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minapolitan yang masih sering dialami oleh masyarakat karena masih

tidak ada jadwal yang jelas yang diberikan oleh pemerintah daerah

terhadap pelaksaan penyuluhan tersebut.

6. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA)

di Kecamatan Pagelaran sudah cukup memadai, karena penentuan sasaran

sumber daya baik manusia maupun alam sesuai, dan dilakukan karena

melihat potensi yang cukup besar dari pembudidaya ikan khususnya di

Kecamatan Pagelaran, walaupun masih terdapat beberapa masalah seperti

pengetahuan dan gangguan alam dan hal tersebut menjadi tugas dari

pemerintah untuk membantu masyarakat.

7. Indikator mengenai kekuasaan, kelompok kepentingan dan strategi dalam

pelaksanaan program minapolitan di Kecamatan Pagelaran berdasarkan

tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh masing-masing pihak/lembaga

yang berperan sudah berjalan sesuai dengan semestinya. Apabila kekuatan

politik merasa berkepentingan terhadap suatu program, mereka akan

menyusun strategi guna memenangkan persaingan yang terjadi dalam

implementasi, sehingga output suatu program akan dapat berjalan baik.

8. Karakteristik lembaga yang menjalankan program minapolitan di

Kecamatan Pagelaran telah terlaksana dengan baik berdasarkan tahapan-

tahapan yang dilaksanakan oleh masing-masing pihak/lembaga yang

berperan serta sudah bisa dikatakan baik dalam menjalankan tugas dan

tanggung jawabnya, hal ini dapat dilihat dari pihak-pihak yang berfungsi
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untuk monitoring kegiatan tersebut yaitu kelompok pembudidaya ikan

(KOPDAKAN).

9. Tingkat kepatuhan dan responsivitas para pelaksana program minapolitan

telah terlaksana dengan baik berdasarkan tahapan-tahapan yang

dilaksanakan oleh masing-masing pihak/lembaga yang berperan,

akantetapi pemerintah daerah masih kurang optimal karena masih terpaku

oleh kebijakan dari pusat yaitu masalah pemberian dana untuk melakukan

penyuluhan kepada masyarakat. ditambah lagi ketersediaan jumlah tenaga

penyuluh perikanan yang ada dibawah koordinasi Dinas Peternakan dan

Perikanan Kabupaten Pringsewu relatif belum  memadai.

10. Kendala-kendala dalam pelaksanaan kebijakan minapolitan di Kabupaten

Pringsewu, meliputi kendala internal : 1) Berkurangnya jumlah

pembudidaya 2) Keterbatasan modal usaha 3) Tingginya biaya produksi

4) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung 5) Belum memiliki unit

pengolahan 6) Belum ada alternative peningkatan nilai tambah 7) Kualitas

SDM dan dukungan teknologi 8) Rendahnya kualitas benih 9) Akses

terhadap lembaga keuangan. Kendala eksternal : 1) Masih sering terjadi

kesalahpahaman antar warga sekitar pembudidaya ikan 2) Masih terdapat

kecemburuan antar masyarakat pembudidaya ikan dengan masyarakat

yang lain 3) Kurang ada pendekatan yang intens dari pemerintah daerah

dengan masyarakat pembudidaya ikan.
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B. Saran

1. Lembaga keuangan perlu didorong untuk mendukung kegiatan sektor

perikanan. Dukungan dalam sektor perbankan dan lembaga keuangan

lainnya perlu diwujudkan dengan dibukanya akses seluas-luasnya bagi

pelaku usaha bidang perikanan dengan system khusus yang disesuaikan

dengan kondisi usaha perikanan di daerah ini.

2. Perlunya peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur di kawasan

minapolitan dalam mendukung pengembangan minapolitan. Penyediaan

akses jalan menuju kawasan dan peningkatan kualitas jalan dalam

kawasan penting untuk kelancaran kegiatan produksi. Saluran drainase

dan sistem jaringan listrik serta factor pendukung lainnya juga harus

ditingkatkan dan berfungsi secara optimal untuk mendukung

pengembangan dan kelancarab kegiatan peningkatan produksi.

3. Perlunya ditetapkan indikator kinerja yang jelas kepada para

lembaga/instansi yang berhubungan dengan pelaksanaan program

minapolitan di Kabupaten Pringsewu, yang diharapkan menjadi dasar bagi

para pelayan masyarakat agar lebih aktif dalam peningkatan kualitas

pelayanan untuk meningkatkan perikanan yang ada di Kabupaten

Pringsewu, dan diharapkan juga agar semua kegiatan yang diadakan tidak

harus berpatokan dengan dana yang disediakan oleh pemerintah daerah

maupun pusat.


