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ABSTRACT 

 

STRATEGY OF WEST PESISIR DISTRICT’S ANIMAL HUSBANDRY, 

FISHERIES AND MARINE DEPARTMENT IN THE EMPOWERMENT 

OF FISHERMEN 

(Study in Central Pesisir Subdistrict, West Pesisir District) 

 

By 

Rangga Perdana 

 

Central Pesisir Subdistrict is one of the districts in the West Pesisir  where some 

community members work as fishermen. As a potential area of marine does not 

automatically make the lives of fishermen being prosperous, many problems faced 

such as; lack of fish auction, ice factory, price stability, traditional fishing 

equipment, infrastructure. The purpose of this study is to determine strategy of 

West Pesisir District’s Animal Husbandry, Fisheries And Marine Department in 

the empowerment of fishermen in Central Pesisir Subdistrict. 

 

The type of research is descriptive research with qualitative approach. The 

collected data comes from interviews with nine informants who have been 

determined with the focus of research; (A) awareness, (b) capacity and, (c) 

Empowerment. 

 

The research results as follows : 

1. Awareness stage : at this stage The Animal Husbandry, Marine and Fisheries 

Department has conducted socialization to fishermen. This activity is the 

result of cooperation between the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries 

through the Agency for Human Resources Development and Empowerment. 

Tegal Education and Training Center for Fisheries with the Animal 

Husbandry Department of Fisheries and Marine West Pesisir District. 

2.   Capacity stage : at this stage, Animal Husbandry, Marine and Fisheries 

Department has conducted training for fishing communities. Training is 

conducted on the theme of making gillnets, maintenance and repair of boat 

engines. 

3. Empowerment stage : from the activities that have been carried out by The 

Animal Husbandry, Marine and Fisheries Department obtained information 

that these activities have a positive impact on the fishermen. Fishermen get 

knowledge of how the maintenance and repair of ship engines and additional 

skills related to ways of making gillnets. 
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ABSTRAK 

 

STRATEGI DINAS PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 

KABUPATEN PESISIR BARAT DALAM PEMBERDAYAAN NELAYAN                                         

(Studi Kasus di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat) 

 

Oleh 

Rangga Perdana 

 

Kecamatan Pesisir Tengah merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Pesisir 

Barat yang sebagian masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Sebagai wilayah 

yang memiliki potensi kelautan tidak serta-merta menjadikan kehidupan nelayan 

menjadi sejahtera, banyak persoalan yang dihadapi seperti; kurangnya tempat 

pelelangan ikan, pabrik es, stabilitas harga, alat tangkap tradisional, infrastruktur. 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Strategi Dinas Peternakan, Kelautan 

dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat dalam Pemberdayaan Nelayan Di 

Kecamatan Pesisir Tengah.  

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Data yang dikumpulkan berasal dari hasil wawancara dengan sembilan 

informan yang sudah ditentukan. Dengan fokus penelitian; (a) Penyadaran, (b) 

Pengkapasitasan dan, (c) Pendayaan. 

 

Adapun hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Tahap penyadaran, pada tahap ini Dinas Peternakan, Kelautan dan 

Perikanan telah melakukan sosialisasi kepada nelayan. Kegiatan tersebut 

merupakan hasil kerja sama Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui 

Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat, Balai 

Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Tegal dengan Dinas Peternakan 

Perikanan dan Kelautan (DP2K) Kabupaten Pesisir Barat. 

2. Tahap Pengkapasitasan, pada tahap ini Dinas Peternakan, Kelautan dan 

Perikanan telah melakukan pelatihan terhadap masyarakat nelayan. 

pelatihan yang dilakukan mengusung tema pembuatan jaring gillnet, 

perawatan dan perbaikan mesin perahu. 

3. Tahap Pendayaan, dari kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas 

Peternakan, Kelautan dan Perikanan diperoleh keterangan bahwa kegiatan 

tersebut memberikan dampak positif terhadap nelayan. Nelayan 

mendapatkan pengetahuan cara perawatan dan perbaikan mesin kapal serta  

tambahan skill terkait cara pembuatan jaring gillnet. 

 

Kata Kunci : Strategi, Tahapan Pemberdayaan, Masyarakat Nelayan 
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I. PENDAHULUAN 
 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 
 

 

Era globalisasi seperti saat ini, setiap negara dituntut untuk menjadikan 

kondisi kehidupan ekonominya menjadi semakin efektif, efisien, dan 

kompetitif. Indonesia merupakan sebuah negara berkembang yang terus 

mengupayakan pembangunan dalam segala bidang. Tujuan dari 

pembangunan itu sendiri adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan 

tingkat kesejahteraan di masyarakatnya, serta untuk menciptakan inovasi di 

dalam masyarakat. Berkenaan dengan hal itu, maka dibutuhkan gagasan-

gagasan serta penerapan teknologi terkini yang mendukung program 

pembangunan itu sendiri dan strategi yang tepat dalam memberdayakan 

masyarakat. 

 

Menurut Bryant & White (1987: 24), salah satu faktor pembentuk 

kemampuan untuk mewujudkan masa depan yang direncanakan adalah 

empowerment (pemberdayaan). Melalui empowerment masyarakat 

mempunyai kesempatan untuk terus mengembangkan kemampuan dan 

peranannya dalam merencanakan dan melaksanakan sendiri perubahan-

perubahan yang mereka kehendaki untuk mewujudkan masa depan yang lebih 

baik. Pembangunan yang terkait dengan empowerment adalah pembangunan 
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yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan lembaga 

secara stimulan. 

 

Menurut Kartasasmita (1996: 144), memberdayakan masyarakat adalah upaya 

untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam 

kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan 

dan keterbelakangan. Proses memberdayakan merupakan suatu proses yang 

dilakukan untuk memampukan serta memandirikan masyarakat. Upaya 

memberdayakan masyarakat tersebut haruslah diawali dengan menciptakan 

suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat dapat 

berkembang atau dikembangkan.  

 

Pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk membangun daya atau potensi 

yang dimiliki, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan 

kesadaran terhadap potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk 

mengembangkannya, sehingga orang atau masyarakat menjadi berdaya, lepas 

dari ketergantungan, kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan tidak 

hanya meliputi penguatan individu, tetapi juga berbagai pranatanya 

(institutions), misalnya dalam bentuk penanaman nilai-nilai budaya modern, 

seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan sikap bertanggung jawab adalah 

menjadi bagian dari proses pemberdayaan. 

 

Indonesia merupakan negara maritim yang sebagian besar wilayahnya adalah 

laut, tentunya memiliki potensi sumber daya alam yang berasal dari laut 

tersebut yang sangat melimpah, baik sumber hayatinya maupun non 

hayatinya. Seyogyanya dengan keadaan sumber daya alam seperti itu, 
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Indonesia mampu mensejahterakan kehidupan masyarakatnya, khususnya 

masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan yang menggantungkan hidup 

sepenuhnya pada potensi kelautan. Namun ironisnya setiap pergantian rezim 

pemerintahan kebijakan pembangunan wilayah pesisir tidak pernah mendapat 

perhatian yang serius dari pemerintah. Salah satunya di Provinsi Lampung 

tepatnya di Kabupaten Pesisir Barat yang merupakan daerah otonomi baru 

(DOB). 

 

Menurut Nasution (2007: 23), realitanya kehidupan masyarakat nelayan 

senantiasa dilanda kemiskinan, bahkan kehidupan nelayan diidentikkan 

dengan kelompok masyarakat yang pertumbuhan ekonominya lebih rendah 

dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya. Nelayan tidak berdaya 

untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, oleh sebab itu dibutuhkan perhatian 

khusus dari pemerintah untuk mengatasi keadaan nelayan yang sudah sangat 

lama berada dalam kondisi sosial ekonomi yang dapat dikatakan sangat 

rendah. 

 

Menurut Dahuri et al 2001 dalam Michel Sipahelut (2010: 1), tingkat 

kesejahteraan para pelaku perikanan (nelayan) pada saat ini masih di bawah 

sektor-sektor lain, termasuk sektor pertanian agraris. Nelayan (khususnya 

nelayan buruh dan nelayan tradisional) merupakan kelompok masyarakat 

yang dapat digolongkan sebagai lapisan sosial yang paling miskin diantara 

kelompok masyarakat lain di sektor pertanian. 

 

 



4 

Menurut Syatori A (2014: 241), Kemiskinan yang selalu menjadi “trade 

mark” bagi nelayan dalam beberapa hal dapat dibenarkan dengan beberapa 

fakta seperti kondisi pemukiman yang kumuh dan semi permanen, tingkat 

pendapatan dan pendidikan yang rendah, rentannya mereka terhadap 

perubahan-perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang melanda, dan 

ketidakberdayaan mereka terhadap intervensi pemodal, dan penguasa yang 

datang. 

 

Kesulitan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan ini umumnya 

disebabkan karena mereka didera oleh beberapa keterbatasan di bidang 

kualitas sumberdaya manusia, akses dan penguasaan teknologi, pasar, dan 

modal. Kebijakan dan implementasi program-program pembangunan untuk 

masyarakat di kawasan pesisir hingga saat ini masih belum optimal dalam 

memutus mata rantai belenggu kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan 

mereka.  

 

Sebenarnya sudah ada program dari pemerintah terhadap nelayan, terutama 

program pemberdayan. Pada tahun 1980, pemerintah mengeluarkan Undang-

undang Nomor 39 tahun 1980 tentang pemberian kredit kepada nelayan 

dalam bentuk program KIK, KMPK dan kredit BIMAS melalui bank BRI. 

Namun, dari semua program-program tersebut belum ada yang dapat 

mengubah kondisi sosial ekonomi nelayan (Sipahelut, 2010: 3). 

 

Pada tahun 2000 pemerintah membuat satu program pemberdayaan yaitu 

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Program 

pemberdayaan nelayan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah sejak tahun 
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2001 dalam skala nasional yang di kutip dari Sipahelut (2010: 3). Inti dari 

program tersebut adalah melakukan proses pemberdayaan melalui tiga 

pendekatan yaitu, (a) kelembagaan, (b) Pendampingan, (c) dana usaha 

produktif bergulir. Namun program ini masih belum bisa meningkatkan 

tingkat kesejahteraan nelayan. 

 

Kemiskinan yang terjadi di lingkungan masyarakat pesisir, khususnya 

nelayan dewasa ini merupakan salah satu masalah serius yang harus menjadi 

perhatian dan tanggung jawab semua pihak. Sebenarnya studi tentang 

masyarakat nelayan sudah banyak dilakukan dan sebagian besar berfokus 

pada aspek sosial ekonomi. Hasil penelitian atau studi tersebut antara lain : 

 

Tabel 1. Hasil Penelitian Terdahulu 

 
Nama Penulis Judul Hasil Penelitian 

1 2 3 

Flores G. Mayaut 

(2012). 

Identifikasi Masalah dan 

Upaya Pemberdayaan 

Nelayan: Telaah Pada 

Nelayan di RW 01 

Kelurahan Kamal Muara,   

Kecamatan Penjaringan, 

Jakarta Utara, (Jurnal). 

 

Nelayan kecil berada dalam kondisi 

yang lemah, dikarena faktor 

eksternal, faktor internal, dan 

kombinasi dari keduanya.  Faktor 

eksternal mencakup kebijakan yang 

belum mampu memberi 

perlindungan kepada mereka dari 

kompetisi bebas di laut (open 

access), yang pasti dimenangkan 

oleh kaum kapitalis.  

 

Faktor internal berasal dari para 

nelayan itu sendiri. Adapun faktor 

eksternal-internal menunjuk pada 

kombinasi dari hubungan antara 

pedagang lokal yang menyediakan 

semua alat produksi penangkapan  

  ikan dan nelayan kecil yang 

menerima ”bantuan” dari pedagang 

lokal itu. 

Michel Sipahelut 

(2010). 

Analisis Pemberdayaan 

Masyarakat Nelayan 

diKecamatan Tobelo 

Kabupaten Halmahera 

Utara, (Tesis). 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Program PEMP telah 

memicu perubahan pada : 

1. aspek sosial budaya 

menghidupkan kembali nilai-

nilai lokal yaitu nilai kejujuran, 

keterbukaan, dan gotong 
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Nama Penulis Judul Hasil Penelitian 

1 2 3 

royong yang diwujudkan dalam 

bentuk kelompok masyarakat 

pemanfaat (KMP), kelompok 

usaha bersama (KUB) dan 

koperasi LEPP-M3.  

 

2. Aspek teknologi 

program PEMP telah 

mendorong pengembangan 

teknologi usaha perikanan serta 
pengembangan budidaya ikan.  

 

3. Aspek ekonomi 

program PEMP berdampak 

positif terhadap peningkatan 

pendapatan masyarakat pesisir. 

Pendapatan nelayan mengalami 

peningkatan signifikan antara 

100-288%, pedagang ikan 

sebesar 42% dan pembudidaya 

ikan sebesar 18%.  

 

4. Aspek kelembagaan 

Program PEMP telah 

mendorong aksi solidaritas dan 

kolektivitas masyarakat pesisir 

dengan terbentuknya Koperasi 

LEPP-M3 di kawasan  pesisir. 

Sumber: http://stisipwiduri.ac.id 

http://mfile.narotama.ac.id 

 

 

Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat nelayan merupakan 

salah satu kelompok sosial dalam masyarakat yang sangat intensif didera 

kemiskinan. Kemiskinan ini sendiri disebabkan oleh faktor-faktor kompleks 

yang saling terkait, seperti infrastuktur, modal, cuaca, dan sarana prasarana 

nelayan. Karenanya kemiskinan merupakan salah satu isu utama dalam 

pembangunan kawasan pesisir. 

 

Kabupaten Pesisir Barat merupakan kabupaten dengan kondisi wilayah 

berupa wilayah pesisir, yang merupakan wilayah peralihan antara ekosistem 

darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut (UU No.1 
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Tahun 2014). Sebagai wilayah pesisir tentunya memiliki potensi wilayah 

yang lebih kompleks daripada wilayah-wilayah lainnya, baik dari potensi 

fisik maupun sosial budaya yang ada. Kabupaten Pesisir Barat memang 

memiliki potensi kelautan yang sangat besar, selain itu sebagian besar 

penduduknya adalah nelayan. Fakta tersebut dapat dilihat pada halaman 

berikut : 

 

Tabel 2. Jumlah Nelayan per Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat 

 

Nama Kecamatan Jumlah Nelayan 

1 2 

Lemong 300 

Karya Penggawa 100 

Pesisir Utara 150 

Way Krui 10 

Pesisir Tengah 470 

Krui Selatan 70 

Pesisir Selatan 350 

Ngambur 20 

Bengkunat 130 

Bengkunat Belimbing 160 

Pulau Pisang 170 

Jumlah 1930 

Sumber: Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Tahun 2015 

 

Berdasarkan hasil dari pra riset yang telah dilakukan oleh peneliti pada 

tanggal 11 April 2016, secara umum dapat dikatakan bahwa nelayan di 

Kabupaten Pesisir Barat mayoritas didominasi oleh nelayan tradisional, 

termasuk nelayan yang ada di Kecamatan Pesisir Tengah yang memiliki 

jumlah nelayan terbanyak dibandingkan dengan Kecamatan lainnya. 

 

Persoalan lain yang dihadapi oleh nelayan di Indonesia termasuk juga yang di 

alami oleh nelayan yang ada di Kecamatan Pesisir tengah yaitu persolan 

mengenai kurangnya tempat pelelangan ikan, pabrik es, stabilitas harga dan 
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peralatan yang biasa digunakan oleh nelayan yang dapat dikatakan masih 

tradisional seperti jarring, pancing dan alat tangkap tradisional lainnya. Selain 

itu, perahu yang digunakan juga masih dapat dikatakan perahu kecil, 

meskipun sebagian sudah menggunakan perahu motor. Fakta tersebut dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 3. Jumlah perahu nelayan di Kabupaten Pesisir Barat 

Nama Kecamatan Perahu Motor 
Perahu Tanpa 

Motor 
Kapal 

1 2 3 4 

Lemong 87 48 2 

Karya Penggawa 16 1 - 

Pesisir Utara 33 20 - 

Way Krui - - - 

Pesisir Tengah 179 16 - 

Krui Selatan 4 5 - 

Pesisir Selatan 139 11 - 

Ngambur - - - 

Bengkunat 39 - 1 

Bengkunat 

Belimbing 
66 6 

- 

Pulau Pisang 45 70 - 

Jumlah 608 177 3 

Sumber: Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Tahun 2015 

 

 

Berdasarkan data tabel di atas, peneliti menyimpulkan bahwa hal tersebut 

mempengaruhi hasil tangkapan dari para nelayan tersebut, dan secara 

langsung turut berpengaruh terhadap pendapatan nelayan itu sendiri, sehingga 

hal ini menjadi salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi masyarakat 

nelayan menjadi lambat.  

 

Melihat kehidupan masyarakat nelayan di Kecamatan Pesisir Tengah dari segi 

ekonomi selama ini, sejak masih menjadi bagian dari wilayah Kabupaten 

Lampung Barat hingga saat ini sudah menjadi salah satu wilayah dari 



9 

Kabupaten Pesisir Barat, tidak ada perubahan yang signifikan. (hasil pra riset 

peneliti pada tanggal 11 April 2016). 

 

Kehidupan nelayan memang sangat rentan dalam hal ekonomi apalagi ketika 

nelayan semata-mata hanya tergantung pada hasil penangkapan ikan dari laut. 

Ketika laut semakin sulit memberikan hasil yang maksimal, maka hal ini 

merupakan ancaman bagi keberlangsungan kehidupan ekonomi pada masa-

masa selanjutnya, karena mayoritas dari mereka tidak memiliki kemampuan 

(skill) lain selain sebagai nelayan. (hasil pra riset peneliti pada tanggal 11 

April 2016). 

 

Keadaan yang ironis tersebut terlihat dari jumlah keluarga miskin di 

Kabupaten Pesisir Barat yang menyentuh angka 25% dari jumlah keseluruhan 

keluarga di Kabupaten tersebut. Dari jumlah 35. 382 keluarga sebanyak 9.021 

keluarga hidup dalam kemiskinan. Fakta tersebut bisa dilihat pada tabel di 

bawah ini : 

 

Tabel 4. Jumlah Keluarga Miskin Dilihat dari Jumlah Kepala Keluarga 

(kk) per Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat 

Nama Kecamatan Jumlah  Keluarga Miskin 

1 2 

Bengkunat Belimbing 1.571 

Bengkunat 374 

Ngambur 1.260 

Pesisir Selatan 1.000 

Krui Selatan 581 

Pesisir Tengah 887 

Way Krui 686 

Karya Penggawa 468 

Pesisir Utara 633 

Lemong 1.432 

Pulau Pisang 120 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 
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Berdasarkan tabel di atas, kehidupan masyarakat pesisir di Kabupaten Pesisir 

Barat perlu mendapatkan perhatian besar. Terlebih lagi kabupaten ini 

merupakan daerah otonomi baru (DOB). Oleh karena itu pemerintah daerah 

dalam hal ini Dinas Peternakan, Kelautan dan Kabupaten Pesisir Barat perlu 

membuat formulasi kebijakan atau strategi pembangunan serta pemberdayaan 

masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. 

 

Berangkat dari permasalahan inilah penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang bagaimanakah Strategi Dinas Peternakan, Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Pesisir Barat sebagai daerah otonomi baru (DOB), 

dalam melakukan Pemberdayaan Masyarakat, terutama pada masyarakat 

pesisir atau nelayan agar dapat terlepas dari lingkaran kemiskinan, sehingga 

kedepannya masyarakat nelayan dapat hidup dengan keadaan ekonomi yang 

lebih baik dari sebelumnya. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Strategi Dinas 

Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat dalam 

Pemberdayaan Nelayan Di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir 

Barat” ? 

 

 

 

 

 

 



11 

C. Tujuan Penelitian 
 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Strategi Dinas 

Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat dalam 

Pemberdayaan Nelayan Di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir 

Barat. 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

 

1. Manfaat Praktis 

Sebagai bahan masukan bagi Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Pesisir Barat sebagai Dinas terkait mengenai Pemberdayaan 

Masyarakat (nelayan), agar kedepannya kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat nelayan menjadi lebih baik dengan strategi yang tepat bagi 

nelayan di Kecamatan Pesisir Barat. 

 

2. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis atau akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang ada di jurusan 

ilmu pemerintahan, khususnya pada teori-teori yang berkaitan dengan 

strategi dan teknik pemberdayaan masyarakat. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Strategi Pemberdayaan Masyarakat 

 

 

1. Strategi 
 

Strategi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa arti 

yaitu siasat perang, ilmu siasat perang, tempat yang baik menurut siasat 

perang, atau dapat pula diartikan sebagai rencana yang cermat mengenai 

kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Istilah strategi berasal dari kata 

Yunani yaitu Strategeia yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi 

seorang jenderal.  

 

Konsep ini relevan dengan situasi jaman dulu yang sering diwarnai 

perang, dimana jenderal dibutuhkan untuk memimpin suatu angkatan 

perang agar dapat selalu memenangkan perang. Strategi juga diartikan 

sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer 

dan material pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.  

 

Menurut Stoner (1995: 97), konsep strategi didefinisikan berdasarkan dua 

perspektif berbeda yaitu: 

a. perspektif apa yang suatu organisasi ingin lakukan (intends to do) 

b. perspektif apa yang organisasi harus lakukan (eventually does) 
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Perspektif yang pertama, strategi dapat di defiinisikan sebagai program 

untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan mengimplementasi 

kan misinya. Makna yang terkandung dari strategi ini adalah bahwa para 

manajer/pemimpin memainkan peran yang aktif, sadar dan rasional dalam 

merumusakan strategi organisasi/institusi. Perspektif kedua, strategi 

didefinisikan sebagai pola tanggapan atau respon organisasi terhadap 

lingkungungannya sepanjang waktu. 

 

Menurut Glueck (1989: 9), pengertian strategi dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Pengertian umum 

Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin yang 

berfokus pada tujuan jangka panjang, disertai penyusunan suatu cara 

atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. 

2. Pengertian khusus 

Strategi merupakan tindakan yang bersifat senantiasa meningkat 

(incremental) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut 

pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa 

depan. 

 

Sedangkan pengertian strategi menurut Kusdi (2011: 87) dalam konteks 

organisasi, adalah penetapan berbagai tujuan dan sasaran jangka panjang 

yang bersifat mendasar bagi sebuah organisasi, yang selanjutnya 

dikembangkan melalui perencanaan aktivitas dan pengalokasian sumber 

daya yang diperlukan guna mencapai sasaran – sasaran tersebut. Strategi 

dapat berupa perencanaan yang detail  dan sistematis di awal kegiatan 
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(planning mode), tetapi dapat pula berupa proses evolusioner secara 

bertahap sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi organisasi 

(evolutionary mode). 

 

Sedangkan Winardi (2003: 112) memandang strategi sebagai sebuah 

tindakan tertentu di dalam suatu organisasi dan merupakan pedoman untuk 

menghadapi situasi tertentu, yaitu disusun sebelum rangkaian tindakan 

dilaksanakan dan dikembangkan secara sadar dengan tujuan tertentu. 

Seringkali strategi dinyatakan secara eksplisit, dalam dokumen yang 

dikenal sebagai rencana-rencana, tetapi ada kalanya tidak dinyatakan 

secara  formal, meski hal itu jelas ada dalam bentuk orang-orang yang 

berkepentingan. 

 

Berdasarkan dari beberapa definisi mengenai strategi yang telah 

dipaparkan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa strategi 

adalah suatu cara yang disusun untuk mencapai sebuah kemenangan atau 

tujuan tertentu. Strategi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah strategi 

untuk mengembangkan serta meningkatkan potensi-potensi yang dimiliki 

daerah baik dilihat secara sumber daya alam maupun sumber daya manusia 

yang ada di daerah  itu, dalam rangka pemberdayaan masyarakat nelayan. 

 

2. Pemberdayaan Masyarakat 

 

Istilah pemberdayaan menurut Prijono & Pranarka (1996: 77) dalam 

Oxfort English Dictionary adalah terjemahan dari kata empowerment, 

yang berasal dari kata empower yang mengandung dua pengertian: (i) to 
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give power ( memberi  kekuasaan), (ii) to give ability to, enable (usaha 

untuk memberi kemampuan). Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh 

Sulistiyani (2004: 77), secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata 

dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari 

pengertian ini, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses 

pemberian daya (kekuatan/kemampuan) kepada pihak yang belum 

berdaya.  

 

Menurut Payne (1997: 266) pemberdayaan dapat diartikan sebagai 

kegiatan membantu klien untuk memperoleh daya guna mengambil 

keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan, terkait dengan 

diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam 

melakukan tindakan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya 

diri untuk menggunakan daya yang dimiliki dengan mentransfer daya dari 

lingkungannya.  

 

Sementara itu Ife (1995: 182), memberikan batasan pemberdayaan 

sebagai upaya penyediaan kepada orang-orang atas sumber, kesempatan, 

pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka 

menentukan masa depannya dan untuk berpartisipasi di dalam dan 

mempengaruhi kehidupan komunitas mereka. 

 

Menurut Prijono, S. Onny dan Pranarka, A.M.W (1996: 55), 

pemberdayaan adalah proses kepada masyarakat agar menjadi berdaya,  

mendorong  atau  memotivasi  individu  agar mempunyai kemampuan 
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atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya dan pemberdayaan 

harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal. 

 

Menurut Suharto (2005: 58), Pemberdayaan merujuk pada kemampuan 

orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki 

kekuatan atau kemampuan dalam: 

 

a. memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan 

(freedom), dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan 

pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, 

bebas dari kesakitan;  

b. menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka 

dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang 

dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan,  

c. berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan 

yang mempengaruhi mereka. 

 

Menurut Aziz dkk, (2005: 136), pemberdayaan masyarakat merupakan 

suatu proses di mana masyarakat, khususnya mereka yang kurang 

memiliki akses ke sumber daya pembanguna, didorong untuk 

meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan kehidupan 

mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus-

menerus, proses partisipasi di mana anggota masyarakat bekerja sama 

dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan 

pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. Jadi, pemberdayaan 

masyarakat lebih merupakan suatu proses. 
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Menurut Kartasasmita (1996: 144), memberdayakan masyarakat adalah 

upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang 

dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap 

kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan 

adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.  

 

Dalam konteks pemikiran ini, upaya memberdayakan masyarakat  

haruslah diawali dengan menciptakan suasana atau iklim yang   

memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang atau 

dikembangkan. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia   

atau setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. 

Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika 

demikian maka masyarakat tersebut sudah punah. 

 

Bertolak dari berbagai pengertian di atas, maka penulis dapat menyimpul 

kan bahwa pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai suatu upaya untuk 

meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat 

sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati diri, hasrat dan martabat 

secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri. 

Hal ini dimaksud kan agar masyarakat dapat terlepas dari perangkap 

kemiskinan maupun keterbelakangan. Oleh karena itu pemberdayaan dapat 

di katakan sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan 

kemandirian masyarakat, baik dibidang ekonomi, sosial budaya, politik, 

dan lain sebagainya. 
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3. Strategi Pemberdayaan 
 

Berdasarkan pendapat Fahrudin (2012: 96-97), ada beberapa strategi yang 

dapat menjadi pertimbangan untuk dipilih dan kemudian diterapkan dalam 

pemberdayaan masyarakat, yaitu: 

 

a. Enabling, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi 

masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa 

setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat 

dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya 

itu dengan cara mendorong (encourage), memotivasi dan 

membangkitkan kesadaran (awareness) akan potensi yang dimilikinya 

serta berupaya untuk mengembangkannya. 

 

b. Empowering, yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat 

potensi atau daya yang dimiliki  oleh masyarakat. Perkuatan ini 

meliputi langkah-langkah nyata seperti penyediaan berbagai masukan 

(input) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang dapat 

membuat masyarakat menjadi makin berdaya. 

 

c. Protecting, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan 

sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subjek 

pengembangan. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah 

menjadi bertambah lemah, oleh karena ketidakberdayaan dalam 

menghadapi yang kuat. Melindungi dalam hal ini dilihat sebagai upaya 

untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta 

eksploitasi yang kuat atas yang lemah. 
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Menurut Suharto (2005: 66-67) dalam konteks pekerjaan sosial, 

pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: 

1. Pendekatan Mikro  

Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui 

bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention. Tujuan 

utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan 

tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan 

yang berpusat pada tugas (task centered approach). 

 

2. Pendekatan Mezzo 

Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan 

dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. 

Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan 

sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, 

keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan 

memecahkan permsalahan yang dihadapinya. 

 

3. Pendekatan Makro 

Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (large-system 

strategy), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan 

yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, 

aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, 

adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Pendekatan ini 

memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk 
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mamahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta 

menentukan strategi yang tepat untuk bertindak. 

 

Menurut Wrihatnolo (2007: 56) dalam buku ”Manajemen Pemberdayaan 

Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat” 

menjelaskan tentang istilah pemberdayaan. Keduanya menjelaskan bahwa 

pemberdayaan adalah sebuah proses “menjadi” bukan sebuah proses 

“instan”.  Sebagai suatu proses, menurut Wrihatnolo strategi 

pemberdayaan melewati tiga tahapan, yaitu: 

a. Tahap Penyadaran 

Pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi "pencerahan" 

dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak 

untuk mempunyai sesuatu. Program-program yang dapat dilakukan pada 

tahap ini misalnya memberikan pengetahuan yang bersifat kognisi, 

belief dan healing. Prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti 

bahwa mereka perlu diberdayakan, dan proses pemberdayaan itu 

dimulai dari diri mereka sendiri. 

 

Pada tahap ini nelayan yang menjadi objek dibuat agar mengerti bahwa 

pemberdayaan itu berasal dari diri mereka sendiri. Diupayakan pula 

agar nelayan ini mendapat cukup informasi. Melalui sosialisasi 

(pengenalan), maka informasi yang aktual dan akurat terjadi proses 

penyadaran secara ilmiah. Proses ini dapat dipercepat dan dirasionalkan 

hasilnya dengan hadirnya upaya pendampingan dari pemerintah atau 

pihak lainnya. 
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b. Tahap Pengkapasitasan. 

Tahap ini disebut juga sebagai capacity building atau memampukan. 

Untuk diberikan daya atau kuasa yang bersangkutan harus mampu 

terlebih dahulu. Proses capacity building terdiri dari tiga jenis, yaitu 

manusia, organisasi, dan sistim nilai. Tujuan dari tahap ini adalah 

memampukan nelayan, sehingga mereka memiliki ketrampilan untuk 

mengelola peluang yang diberikan. Pada tahap ini dilakukan dengan 

memberikan pelatihan, lokakarya dan kegiatan yang sejenis yang 

bertujuan untuk meningkatkan life skill para nelayan.  

c. Tahap Pendayaan (empowerment). 

Pada tahap ini, para nelayan diberikan pelatihan, daya, kekuasaan, 

otoritas, atau peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang 

dimiliki melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan yang ditempuh 

dengan memberikan peran yang lebih besar secara bertahap sesuai 

dengan kapasitas dan kapabilitasnya, diakomodasi aspirasinya serta 

dituntun  untuk  melakukan  self evolution terhadap pilihan dan hasil 

pelaksanaan atas pilihan. Pemberian pelatihan ini sesuai dengan 

kualitas kecakapan yang telah dimiliki. 

 

 

B. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan 

 

 

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka 

perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan 

seseorang itu berdaya atau tidak. Indikator keberdayaan masyarakat menurut 

Hurairah (2008: 90) antara lain : 
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1. Tingkat keberdayaan pertama adalah terpenuhinya kebutuhan dasar. 

2. Tingkat keberdayaan kedua adalah penguasaan dan akses terhadap 

berbagai sistem dan sumber yang diperlukan. 

3. Tingkat keberdayaan ketiga adalah dimilikinya kesadaran penuh akan 

berbagai potensi, kekuatan dan kelemahan diri serta lingkungan. 

4. Tingkat keberdayaan keempat adalah kemampuan berpartisipasi secara 

aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan yang lebih 

luas. 

5. Tingkat keberdayaan kelima adalah kemampuan untuk mengendalikan diri 

dan lingkungannya. Tingkatan kelima ini dapat dilihat dari keikutsertaan 

dan dinamika masyarakat dalam mengevaluasi dan mengendalikan 

berbagai program dan kebijakan institusi dan pemerintahan. 

 

Menurut Sumodiningrat (1999: 138-139), Indikator keberhasilan yang dapat 

dipakai untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat 

mencakup hal-hal sebagai berikut :  

a. Berkurangnya jumlah penduduk miskin 

b. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh 

penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. 

c. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya penigkatan 

kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya. 

d. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin 

berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya 

permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta 
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makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam 

masyarakat 

e. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang 

ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu 

memenuhi kebutuhan  pokok dan kebutuhan sosial dasarnya. 

 

C. Masyarakat Nelayan 

 

 

Gunawan Sumodingrat (1999: 7), mengemukakan bahwa masyarakat adalah 

makhluk hidup yang memiliki relasi sosial maupun ekonomi, maka 

pemberdayaan sosial merupakan suatu upaya untuk membangun semangat 

hidup secara mandiri dikalangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 

hidup masing-masing secara bersama-sama.  

 

Menurut Sadly (1980: 31), masyarakat dipahami sebagai suatu golongan 

besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia yang dengan sendirinya 

bertalian secara golongan dan saling mempengaruhi satu sama lain. 

Masyarakat merupakan sekumpulan individu-individu yang di dalamnya 

terdapat norma-norma yang harus dijaga dan dijalankan. 

 

Ensiklopedia Indonesia (1983: 133), nelayan dapat diartikan sebagai orang 

yang hasil mata pencaharian utamanya berasal dari menangkap ikan di laut. 

Nelayan dinyatakan sebagai orang-orang yang secara aktif melakukan 

kegiatan penangkapan ikan, baik secara langsung maupun tidak langung 

sebagai mata pencahariannya. Nelayan merupakan suatu pekerjaan menagkap 
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ikan di laut yang dilakukan oleh seseorang. Kebanyakan orang yang bekerja 

sebagai nelayan adalah masyarakat yang tinggal di daerah pesisir.  

 

Menurut Dahuri 2001 dalam Sipahelut (2010: 1), tingkat kesejahteraan para 

pelaku perikanan (nelayan) pada saat ini masih di bawah sektor-sektor lain, 

termasuk sektor pertanian agraris. Nelayan (khususnya nelayan buruh dan 

nelayan tradisional) merupakan kelompok masyarakat yang dapat 

digolongkan sebagai lapisan sosial yang paling miskin diantara kelompok 

masyarakat lain di sektor pertanian. 

 

Menurut Suyanto, (2005: 62), kemiskinan yang diderita masyarakat nelayan 

itu bersumber dari dua hal, yakni: 

1. Faktor alamiah 

Faktor yang berhubungan dengan fluktuasi musim ikan, saat musim ikan 

banyak maka pendapatan yang diperoleh para nelayan bisa terjamin, 

sebaliknya apabila saat tidak musim ikan para nelayan akan mengalami 

kesulitan mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka dan keadaan itu terus 

menerus dialami oleh para nelayan dalam setiap tahunnya. 

 

2. Faktor non alamiah 

Faktor ini berhubungan dengan keterbatasan daya jangkauan teknologi 

penangkapan, ketimpangan dalam pranata bagi hasil, ketiadaan jaminan 

sosial awak perahu dan jaringan pemasaran ikan yang rawan terhadap 

fluktuasi harga, keterbatasan teknologi pengolahan hasil ikan, dampak 

negatif modernisasi, serta terbatasnya peluang-peluang kerja yang dapat 

di akses oleh rumah tangga nelayan.  
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Menurut Kusnadi (2002: 19), faktor – faktor penyebab kemiskinan nelayan 

terbagi dalam dua kelompok:  

a. Kemiskinan nelayan yang bersifat internal, sebagai berikut :  

1) Keterbatasan kualitas sumber daya manusia nelayan.  

2) Keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan.  

3) Hubungan kerja dalam organisasi penangkapan yang seringkali 

kurang menguntungkan buruh.  

4) Kesulitan melakukan diversifikasi usaha penangkapan.  

5) Ketergantungan yang tinggi terhadap okupasi melaut.  

6) Gaya hidup yang dipandang boros, sehingga kurang berorientasi ke 

masa depan. 

 

b. Kemiskinan yang bersifat eksternal, sebagai berikut : 

1) Kebijakan pembangunan perikanan yang lebih berorientasi pada 

produktivitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dan 

parsial.  

2) Sistem pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan 

pedagang perantara.  

3) Kerusakan ekosistem pesisir dan laut karena pencemaran dari wilayah 

darat, praktek penangkapan ikan dengan bahan kimia, perusakan 

terumbu karang, dan konversi hutan bakau dikawasan pesisir. 

4) Penggunaan peralatan tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. 

5) Penegakan hukum yang lemah terhadap perusak lingkungan. 

6) Terbatasnya teknologi pengolahan pasca panen.  
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7) Terbatasnya peluang kerja di sektor non-perikanan yang tersedia di 

desa nelayan. 

8) Kondisi alam dan fluktuasi musim yang tidak memungkinkan nelayan 

melaut sepanjang tahun. 

9) Isolasi geografis desa nelayan yang mengganggu mobilitas barang, 

jasa, modal dan manusia. 

 

 

D. Kerangka Pikir 

 

 

Secara umum permasalahan dan kesulitan yang di alami nelayan di seluruh 

wilayah pesisir Indonesia dapat dikatakan sama, mulai dari keterbatasan aset, 

lemahnya kemampuan modal, teknologi tradisional, alat tangkap  yang sudah 

ketinggalan zaman, para nelayan juga melaut pada area penangkapan yang 

terbatas di wilayah pesisir.  

 

Rendahnya daya jelajah nelayan semakin menambah kesulitan nelayan 

memperbaiki kualitas hidupnya, Selain itu, kondisi masyarakat nelayan 

diberbagai daerah ditandai dengan adanya beberapa ciri-ciri, seperti 

kemiskinan, keterbelakangan sosial-budaya, dan rendahnya sumber daya 

manusia (SDM), karena sebagian besar masyarakat nelayan mengenyam 

pendidikan sekolah dasar atau belum sampai lulus sekolah dasar. 

 

Saat ini banyak program pemberdayaan yang mengklaim sebagai program 

yang berdasarkan kepada keinginan dan kebutuhan masyarakat (bottom up), 

tapi ironisnya masyarakat tetap saja tidak merasa memiliki akan program-
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program tersebut sehingga tidak aneh banyak program yang hanya seumur 

masa proyek dan berakhir tanpa dampak berarti bagi kehidupan masyarakat. 

 

Memberdayakan masyarakat pesisir berarti menciptakan peluang bagi 

masyarakat pesisir untuk menentukan kebutuhannya, merencanakan dan 

melaksanakan kegiatannya, yang akhirnya menciptakan kemandirian 

permanen dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Memberdayakan 

masyarakat pesisir tidaklah seperti memberdayakan kelompok-kelompok 

masyarakat lainnya, karena didalam habitat pesisir terdapat banyak kelompok 

kehidupan masyarakat. 

 

Oleh karena itu program pemberdayaan untuk masyarakat pesisir haruslah 

dirancang dengan sedemikian rupa dengan tidak menyamaratakan antara satu 

kelompok dengan kelompok lainnya apalagi antara satu daerah dengan daerah 

pesisir lainnya.  Pemberdayaan masyarakat pesisir haruslah bersifat bottom up 

dan open menu, namun yang terpenting adalah pemberdayaan itu sendiri yang 

harus langsung menyentuh kelompok masyarakat sasaran. 

 

Penelitian ini memfokuskan pada bagaimanakah strategi pemberdayaan 

nelayan yang akan dilakukan oleh Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan. 

Strategi pemberdayaan dalam penelitian ini menggunakan konsep 

pemberdayaan dari Wrihatnolo (2007: 56), yang sesuai untuk diterapkan pada 

masyarakat nelayan yang ada di Kecamatan Pesisir Tengah yang mayoritas 

masih nelayan tradisional. Strategi pemberdayaan ini melewati 3 (tiga) 

tahapan pemberdayaan yaitu : 
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1. Tahap Penyadaran 

Pada tahap ini masyarakat nelayan yang hendak diberdayakan diberi 

"pencerahan" dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka 

mempunyai hak untuk mempunyai sesuatu. Prinsip dasarnya adalah 

membuat masyarakat nelayan mengerti bahwa mereka perlu diberdayakan, 

dan proses pemberdayaan itu dimulai dari diri mereka sendiri.  

 

Pada tahap ini nelayan yang menjadi objek dibuat agar mengerti bahwa 

pemberdayaan itu berasal dari diri mereka sendiri. Diupayakan pula agar 

nelayan ini mendapat cukup informasi. Melalui sosialisasi (pengenalan), 

maka informasi yang aktual dan akurat terjadi proses penyadaran secara 

ilmiah. Proses ini dapat dipercepat dan dirasionalkan hasilnya dengan 

hadirnya upaya pendampingan dari pemerintah atau pihak lainnya. 

 

2. Tahap Pengkapasitasan 

Tahap ini disebut juga sebagai capacity building atau memampukan. 

Proses capacity building terdiri dari tiga jenis, yaitu manusia, organisasi, 

dan sistem nilai. Tujuan dari tahap ini adalah memampukan nelayan, 

sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mengelola peluang yang 

diberikan. Pada tahap ini dilakukan dengan memberikan pelatihan, lokakarya 

dan kegiatan yang sejenis yang bertujuan untuk meningkatkan life skill para 

nelayan.  

 

3. Tahap Pendayaan 

Pada tahap ini, para nelayan diberikan pelatihan, daya, kekuasaan, 

otoritas, atau peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki 
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melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan yang ditempuh dengan 

memberikan peran yang lebih besar secara bertahap sesuai dengan 

kapasitas dan kapabilitasnya, diakomodasi aspirasinya serta dituntun  

untuk  melakukan  self evolution terhadap pilihan dan hasil pelaksanaan 

atas pilihan. Pemberian pelatihan ini sesuai dengan kualitas kecakapan 

yang telah dimiliki. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 1. Kerangka Pikir Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di 

Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Tipe Penelitian 

 

 

Penelitian ini mengkaji tentang Strategi Dinas Peternakan, Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Pesisir Barat dalam Pemberdayaan Nelayan Di 

Kecamatan Pesisir Tengah. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian 

ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Uhar 

(2012: 181), mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode ini dapat 

mengungkapkan peristiwa riil di lapangan bahkan mengungkapkan nilai-nilai 

tersembunyi dari penelitian ini. 

 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Arikunto, (1990: 309), bahwa penelitian 

deskriptif yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai 

status dari suatu gejala yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya pada saat 

penelitian dilakukan. Data tersebut berasal dari wawancara, foto, dan 

dokumen resmi. 
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Menurut Moleong (2008: 11) metode kualitatif merupakan metode yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara 

holistik dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

ilmiah.  

 

Menurut Kriyantono (2006: 56), riset kualitatif bertujuan untuk memperjelas 

fenomena dengan sedalam-dalamnya. Riset ini tidak memerlukan besarnya 

populasi atau sampel. Metode kualitatif lebih ditekankan pada persoalan 

kedalam (kualitas) dan bukan banyaknya data (kuantitas). 

 

Metode ini diharapkan dapat mengungkapkan peristiwa riil di lapangan 

bahkan mengungkapkan nilai-nilai tersembunyi dari penelitian ini. Penulis 

menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif karena sesuai dengan 

kebutuhan penelitian ini, dimana penelitian ini mendeskripsikan tentang 

keadaan secara faktual masyarakat nelayan di Kecamatan Pesisir Tengah 

Kabupaten Pesisir Barat serta strategi-strategi apa yang akan dilakukan Dinas 

Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat untuk 

memberdayakan masyarakat nelayan di Kecamtan Pesisir Tengah Kabupaten 

Pesisir Barat. 
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B. Fokus Penelitian  

 

 

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada 3 tahapan 

pemberdayaan, yaitu: 

 

1. Tahap Penyadaran 

Pada tahap ini masyarakat nelayan yang hendak diberdayakan diberi 

"pencerahan" dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka 

mempunyai hak untuk mempunyai sesuatu. Prinsip dasarnya adalah 

membuat masyarakat nelayan mengerti bahwa mereka perlu diberdayakan, 

dan proses pemberdayaan itu dimulai dari diri mereka sendiri.  

 

Pada tahap ini nelayan yang menjadi objek dibuat agar mengerti bahwa 

pemberdayaan itu berasal dari diri mereka sendiri. Diupayakan pula agar 

nelayan ini mendapat cukup informasi. Melalui sosialisasi (pengenalan), 

maka informasi yang aktual dan akurat terjadi proses penyadaran secara 

ilmiah. Proses ini dapat dipercepat dan dirasionalkan hasilnya dengan 

hadirnya upaya pendampingan dari pemerintah atau pihak lainnya. 

 

2. Tahap Pengkapasitasan 

Tahap ini disebut juga sebagai capacity building atau memampukan. 

Proses capacity building terdiri dari tiga jenis, yaitu manusia, organisasi, 

dan sistem nilai. Tujuan dari tahap ini adalah memampukan nelayan, 

sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mengelola peluang yang 

diberikan. Pada tahap ini dilakukan dengan memberikan pelatihan, lokakarya 
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dan kegiatan yang sejenis yang bertujuan untuk meningkatkan life skill para 

nelayan.  

 

3. Tahap Pendayaan 

Pada tahap ini, para nelayan diberikan pelatihan, daya, kekuasaan, 

otoritas, atau peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki 

melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan yang ditempuh dengan 

memberikan peran yang lebih besar secara bertahap sesuai dengan 

kapasitas dan kapabilitasnya, diakomodasi aspirasinya serta dituntun  

untuk  melakukan  self evolution terhadap pilihan dan hasil pelaksanaan 

atas pilihan. Pemberian pelatihan ini sesuai dengan kualitas kecakapan 

yang telah dimiliki. 

 

 

C. Lokasi Penelitian 

 

 

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja 

(purposive) yaitu Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Pesisir Barat, dikarenakan Dinas tersebut merupakan lembaga yang mengurus 

langsung terkait strategi Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Pesisir Barat. 

 

Adapun daerah untuk mewakili sebagai gambaran umum kondisi nelayan di 

Kabupaten Pesisir Barat, maka peneliti memilih Kecamatan Pesisir Tengah 

Kabupaten Pesisir Barat. dengan alasan bahwa dari sebelas kecamatan yang 

ada di Kabupaten Pesisir Barat, terdapat 5 Kecamatan yang jumlah penduduk 

miskinnya terbesar, termasuk Kecamatan Pesisir Tengah serta di Kecamatan 
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tersebut memiliki jumlah penduduk terbanyak yang berprofesi sebagai 

nelayan dibandingkan dengan kecamatan lainnya. 

 

 

D. Jenis Data 

 

 

Menurut Lofland (1984: 47), sebagaimana yang dikutip oleh Moleong 

(2008:157),  bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah 

kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen 

dan lain-lain, dimana data hasil penelitian didapatkan melalui dua sumber, 

yaitu:  

 

1. Data Primer 

Data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara mendalam dengan 4 

(empat) orang narasumber atau informan yang memiliki potensi dalam 

memberikan informasi yang relevan dan yang sebenarnya terjadi 

dilapangan. 

 

Teknik pemilihan orang yang akan diwawancarai dilakukan secara 

purposive atau ditentukan dengan sengaja. Alasan pemakaian teknik 

purposive disebabkan oleh bentuk dan ciri penelitian ini yaitu untuk 

mendapatkan informasi-informasi yang sesuai dengan tujuan dari 

pelaksanaan penelitian ini. 
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2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari sumber-

sumber yang ada berupa literatur dan dokumen. Data sekunder juga 

diperlukan untuk melengkapi informasi dalam rangka mencocokkan data 

yang diperoleh. Sumber data sekunder yang digunakan antara lain berupa 

website, dokumen-dokumen yang didapat peneliti dari Dinas Peternakan, 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat, artikel dan jurnal.  

 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

 

Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan 

sekunder. Untuk mengumpulkan data tersebut peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

 

1. Dokumentasi 

Menurut Nawawi (2001: 111), dokumen yang berupa tulisan ataupun film 

bagi peneliti dapat digunakan untuk diproses (melalui pencatatan, 

pengetikan, atau alat tulis), tetapi kualitatif tetap menggunakan kata-kata, 

yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas. Teknik dokumentasi 

pada penelitian ini dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan 

tertulis. Terutama berupa surat kabar yaitu dari www.harianlampung.com, 

website yaitu BPS Pesisir Barat dan Bappenas tentang Pengembangan 

Ekonomi Masyarakat di Daerah, arsip berupa Renstra (Rencana Strategis) 

Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat, serta 

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan), 
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perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah penelitian yaitu 

UU No.1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-

pulau Kecil, UU No.7 Tahun  2016 tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, 

Permendagri RI No.7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan 

Masyarakat.. 

 

2. Wawancara 

Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpulan data 

dengan menggunakan tanya jawab antara pencari informasi dan sumber 

informasi.  Seperti diungkapkan Nawawi (2001: 111) yaitu: 

“ wawancara adalah usuaha mengumpulkan informasi dengan 

mengajukan sejumlah pertanyaan lisan, untuk menjawab secara 

lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah langsung dengan 

tatap muka (face to face relationship) antara si pencari informasi 

(interview/information hunter) dengan sumber informasi 

(interview). 

 

Adapun informan yang di wawancarai pada tanggal 18 Oktober 2016 sampai 

20 Oktober 2016 dalam penelitian ini yakni, sebagai berikut : 

a. Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat yaitu 

Sekretaris dari Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Bapak Ir. 

Firmansyah. 

b. Masyarakat nelayan di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir 

Barat yaitu Zulkarnain, Cik Tanawi. 

c. Lsm (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang ada di Kabupaten Pesisir 

Barat yaitu ketua dari Lsm Jaringan Aspirasi Rakyat Peduli 

Pembangungan (LSM-JARAK PP), Bapak. S. Ekandi. 
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F. Teknik Pengelolaan Data 

 

 

Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul, tahap selanjutnya yang 

perlu dilakukan adalah mengolah data tersebut. Adapun kegiatan pengolahan 

data dalam penelitian ini menurut Effendi (2006: 278) adalah sebagai berikut: 

 

1. Editing 

Pada proses editing, peneliti melakukan pemeriksaan kembali data yang 

telah diperoleh selama melaksanaan penelitian. Pelaksanaan editing 

dilakukan dengan memeriksa data yang diperoleh dari hasil melakukan 

wawancara terhadap informan dan dokumentasi sesuai dengan keperluan 

penelitian. 

 

2. Interpretasi 

Interpretasi adalah memberikan penjabaran atau penjelasan mengenai 

berbagai data yang diperoleh sesuai dengan judul penelitian. Pelaksanaan 

interpretasi dilakukan dengan cara menguraikan jawaban dari narasumber 

dalam bentuk mendeskripsikan sesuai dengan pokok bahasan dalam 

penelitian. 
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G. Teknik Analisis Data 

 

 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data 

yang dikembangkan oleh Milles (1992: 77), sebagai berikut: 

 

1. Reduksi data 

Data yang diperoleh dari lapangan dituangkan ke dalam bentuk laporan 

selanjutnya direduksi, dirangkum, difokuskan pada hal-hal penting. Dicari 

tema dan polanya disusun secara sistematis. Adapun data yang direduksi 

dalam penelitian ini yakni data yang di dapat peneliti dari hasil wawancara 

dan dokumentasi selama melakukan penelitian. 

2. Penyajian data 

Setelah reduksi data, maka selanjutnya adalah penyajian data. Dalam 

penelitian kualitatif, penyajian data di lakukan dalam bentuk tabel, 

diagram, grafik, dan sejenisnya, maka terorganisasikan, tersusun dalam 

pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Adapun data 

yang disajikan dalam penelitian ini yakni data yang terkait dengan nelayan 

seperti jumlah nelayan, jumlah perahu dan hasil wawancara yang di 

tuangkan dalam bentuk tabel. 

3. Verifikasi data 

Berdasarkan pemulaan pengumpulan data, penganalisis kualitatif mulai 

mencari arti berbeda-beda, mencatat keteraturan, pola-pola kejelasan, 

konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. 

Penelitian ini yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan 

itu dengan longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah 



40 

disediakan, mula-mula belum jelas, kemudian lebih rinci dan mengakar 

dengan kokoh, dan kesimpulan akhir muncul sampai pengumpulan data 

berakhir, tergantung pada kesimpulan-kesimpulan catatan lapangan, 

pengodeannya, penyimpanan, metode pencairan ulang yang digunakan dan 

kecakapan peneliti.  
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IV. GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Kecamatan Pesisir Tengah 

 

 

1. Kondisi Wilayah 

 

a. Umum 

 

Kecamatan Pesisir Tengah resmi menjadi wilayah Kabupaten Lampung 

Barat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung 

Barat. Kemudian dengan adanya pembentukan Kecamatan Way Krui 

dan Kecamatan Krui Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pembentukan 

Kecamatan Kebun Tebu, Air Hitam, Pagar Dewa, Batu Ketulis, Bandar 

Negeri Suoh, Lumbok Seminung, Way Krui dan Krui Selatan, maka 

batas Kecamatan Pesisir Tengah  sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara    :Berbatasan dengan Kecamatan Way Krui 

2. Sebelah Selatan :Berbatasan dengan Kecamatan Krui Selatan 

3. Sebelah Barat   :Berbatasan dengan Kecamatan Samudera  

        Indonesia 

4. Sebelah Timur  :Berbatasan dengan Kecamatan Balik Bukit 
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Wilayah Kecamatan Pesisir Tengah memiliki luas 120,64 km² atau 

4,18% dari luas wilayah Kabupaten Pesisir Barat. Peruntukan wilayah 

lahan Kecamatan Pesisir Tengah sebagian besar adalah dipergunakan 

untuk lahan pertanian dan perkebunan, sementara sisanya terbagi dalam 

berbagai peruntukan, seperti: permukiman penduduk, pariwisata, 

perdagangan, perikanan, peternakan, fasilitas umum dll. Gambaran 

peruntukan ini sekaligus menunjukkan bahwa karakteristik wilayah 

Kecamatan Pesisir Tengah merupakan wilayah perpekonan yang 

didominasi kegiatan perekonomian dalam bentuk pertanian dan 

perkebunan dan Perdagangan. 

 

Jarak antara ibukota kecamatan dengan pekon-pekon yang ada di 

wilayah Kecamatan Pesisir Tengah relatif dekat, dimana jarak terjauh 

hanya sekitar 2 kilometer. Kondisi ini didukung dengan ketersediaan 

sarana dan prasarana yang cukup memadai dan diharapkan hubungan 

antara pemerintah pekon dengan pemerintah kecamatan mudah 

dilaksanakan, yang pada akhirnya dapat mempermudah koordinasi 

dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

 

Sedangkan rata-rata jarak dari Kecamatan Pesisir Tengah ke Ibukota 

provinsi adalah ±350 km dan rata-rata jarak tempuh perjalanan dengan 

kendaraan bermotor ±5 jam, dengan demikian jarak ini sangat jauh serta 

memakan waktu yang cukup lama. Seperti diketahui bahwa Kabupaten 

Pesisir Barat adalah satu-satunya kabupaten di Provinsi Lampung yang 

jaraknya paling jauh dari Ibukota Provinsi Lampung, Bandar Lampung. 



43 

Namun demikian, bukan berarti menjadi hambatan dalam rangka 

koordinasi penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini karena telah 

didukung oleh fasilitas jalan yang cukup baik dan kemajuan teknologi, 

diantaranya alat komunikasi hand phone seluler dan internet. 

 

b. Geografi 

Letak Kecamatan Pesisir Tengah berada pada titik koordinat: 05
o
 02’ 

18” Lintang Selatan dan 103
o 
56’ 05” Bujur Timur. 

 

c. Topografi 

Secara topografi, Kecamatan Pesisir Tengah merupakan daerah dataran 

rendah yang cendrung berbukit dengan ketinggian ± 0-700 M dari 

permukaan laut. Secara topografi kecamatan ini terdiri dari: lahan 

kering, persawahan, pertanian dan perkebunan dengan suhu rata-rata 

25
o
–30

o 
C. 

 

d. Iklim 

Menurut Oldeman, Irsal L Darwis (1979), akibat pengaruh dari rantai 

pegunungan Bukit Barisan, maka Pesisir Barat memiliki 2 (dua) Zone 

iklim yaitu :  

1. Zona A (Jumlah bulan basah >9 bulan) terdapat dibagian barat 

TNBBS termasuk Krui dan bintuhan. 

2. Zona B (Jumlah bulan basah 7-9 bulan) terdapat di bagian timur  

TNBBS. 
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Dengan demikian iklim Kecamatan Pesisir Tengah berada pada Zona 

A. Berdasarkan curah hujan dari Lembaga Meteorologi dan Giofisika, 

curah hujan Kecamatan Pesisir Tengah berkisar antara 2500-3000 

milimeter/tahun. 

 

e. Pemerintahan 

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai 

pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu 

dan dipimpin oleh Camat. 

 

Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan Pesisir Tengah terdiri dari:  

1. Camat 

2. Sekretaris Kecamatan terdiri dari: 

a. Sub Bagian Umum dan Keuangan; 

b. Sub Bagian Perencanaan 

3. Seksi terdiri dari: 

a. Seksi Pemerintahan; 

b. Seksi Kesejahteraan Rakyat; 

c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan; 

d. Seksi Ketentraman dan ketertiban; 

4. Kelompok Jabatan Fungsional 

5. Staf 
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Pemerintahan Kecamatan Pesisir Tengah sudah dapat berjalan cukup 

baik dengan fasilitas yang cukup memadai, baik dari aspek sarana dan 

prasarana maupun aspek Sumber Daya Manusianya. Hal ini 

dikarenakan Kecamatan Pesisir Tengah merupakan kecamatan induk 

yang terbentuk dari saat masih bergabung dengan Kabupaten Lampung 

utara.  

 

Wilayah Kecamatan Pesisir Tengah secara administrasi terdiri dari 6 

(enam) pekon dan 2 (dua) Kelurahan, sebagai berikut: 

a. Pekon Way Redak 

b. Pekon Seray 

c. Pekon Kampung Jawa 

d. Pekon Rawas 

e. Kelurahan Pasar Krui 

f. Pekon Suka Negara 

g. Pekon Pahmungan 

h. Kelurahan Pasar Kota Krui 

 

Dari setiap pekon terdiri dari: 

1. Satu orang pertain 

2. Satu orang Sekdes/juru tulis 

3. Tiga orang kepala urusan (kaur) 

4. Tiga orang pemangku 

5. Satu orang Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 

dengan anggotanya 
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6. Satu orang Ketua Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) beserta 

anggotanya 

7. Satu orang pembantu Petugas Pencatat Nikah (PPN) sebagai 

Koordinator keagamaan 

8. Satu orang Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan 

Keluarga (PKK) dengan anggotanya 

9. Satu orang Ketua Karang Taruna dengan anggotanya sebagai 

organisasi kepemudaan. 

 

2.   Demografis dan Sosial Kecamatan Pesisir Tengah 
 

 

a. Demografis 

 

Penduduk Kecamatan Pesisir Tengah berjumlah 18.588 jiwa yang 

terdiri dari 9.634  jiwa laki-laki dan 8.954 jiwa wanita yang menyebar 

di 6 (enam) pekon dan 2 (dua) kelurahan dengan penyebaran penduduk 

yang kurang merata antara satu pekon dengan pekon lainnya. Hal ini 

dikarenakan pemukiman penduduk sebagian masih berpencar-pencar 

dan membentuk kelompok-kelompok kecil yang disebut umbul.  

 

Tabel 5. Jumlah Penduduk per Pekon Kecamatan Pesisir Tengah 

 

Pekon/Kelurahan Jumlah Penduduk 

1 2 

Way Redak 1,879 

Serai 1,669 

Kampung Jawa 1,888 

Rawas 2.383 

Kelurahan Pasar Krui 3,279 
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Pekon/Kelurahan Jumlah Penduduk 

1 2 

Sukanegara 2,369 

Pahmungan 2,381 

Kelurahan Pasar Kota Krui 2,741 

JUMLAH 18,588 

Sumber: Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 

 

Rata-rata jumlah penduduk per kilometer persegi disebut dengan 

kepadatan penduduk. Hampir seluruh wilayah pekon yang ada di 

Kecamatan Pesisir Tengah belumlah padat jika dibandingkan dengan 

wilayah perkotaan, hal ini ditunjukkan oleh tabel di atas, dimana tingkat 

kepadatan penduduk Kecamatan Pesisir Tengah adalah 113 jiwa/km². 

Kelurahan Pasar Kota Krui merupakan kelurahan yang memiliki 

kepadatan penduduk terpadat yaitu 320 jiwa/km², sedangkan pekon 

yang memiliki kepadatan penduduk terendah adalah Pekon Seray  yaitu 

57 jiwa/km². 

 

b. Sosial Budaya 

 

Penduduk Kecamatan Pesisir Tengah sangat majemuk, dengan berbagai 

suku dan adat istiadat, seperti: Suku Jawa, Lampung, Sunda, Batak, 

Padang, Betawi dll yang tersebar dimasing-masing kelurahan dan 

pekon. Kehidupan sosial budaya di wilayah ini didominasi oleh Suku 

Jawa, Lampung dan Padang. Sedangkan di Kelurahan Pasar Krui 

didominasi oleh Suku Lampung, Padang dan Sunda dengan kehidupan 

social, budaya dan adat istiadat yang masih kental.  
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c. Pendidikan 

 

Tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Pesisir Tengah bervariasi, 

sebagian besar penduduk tamatan Sekolah Dasar (SD) 24,83%, 

kemudian disusul dengan lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 

(SLTP) 22,19%, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 34,41% dan 

sebagian kecil perpendidikan Strara I (S1) yaitu 3,20%, D3/ sederajat 

1,65%,  D1/sederajat 1,49%,  D2/sederajat 1,49%, serta masih ada juga 

yang tidak lulus SD yakni 10,75%. Masih tingginya angka penduduk 

yang tidak lulus SD dipengaruhi beberapa faktor antara lain: rendahnya 

perekonomian dan kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya 

pendidikan. 

 

Tabel 6. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan     

               Kecamatan Pesisir Tengah 

 

Tingkat Pendidikan Jumlah Penduduk Porsentase 

1 2 3 

SD 3.370 24,83 

SLTP 3.012 22,19 

SLTA 4.670 34,41 

DI/Sederajat 202 1,49 

D2/Sederajat 202 1,49 

D3/Sederajat 224 1,65 

Starata 1 ( S1) 434 3,20 

Tidak lulus  SD 1.459 10,75 

Jumlah 13.573 100 

Sumber: Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 
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d. Kesehatan 

 

Kesehatan adalah kebutuhan fital yang harus diberikan kepada 

masyarakat. Dengan jiwa dan badan yang sehat semua kegiatan 

kehidupan akan berjalan dengan baik. Melalui sarana dan prasarana 

kesehatan, pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dilakukan. Sarana 

dan prasarana kesehatan itu antara lain puskesmas, puskesmas 

pembantu dan poskesdes dengan sarana dan prasarana yang memadai 

sehingga mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat 

yang membutuhkan. Sementara Kecamatan Pesisir Tengah pada saat ini 

memiliki 1 (satu) Puskesmas dan 1(satu) Puskesmas pembantu. 

 

e. Peribadatan 

 

Penduduk Kecamatan Pesisir Tengah mayoritas memeluk Agama Islam 

yaitu 97,49%, Protestan 2,39%, Khatolik 0,08%, Hindu 0,03%, dan 

Budha 0,02%. Berdasarkan pada data jumlah pemeluk Agama Islam 

tersebut maka jumlah tempat peribadatan mayoritas adalah Masjid. 

 

Tabel 7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut  

   Kecamatan Pesisir Tengah 

 

Nama Agama Jumlah Penduduk Porsentase 

1 2 3 

Islam 18.122 97,49 

Protestan 446 2,39 

Khatolik 15 0,08 

Budha 1 0,01 

Hindu 4 0,02 

Jumlah 18.588 100 

Sumber: Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 



50 

f. Perekonomian 

 

Kondisi perekonomian penduduk Kecamatan Pesisir Tengah belum 

begitu baik dan masih banyak yang harus kembangkan. Dari jumlah 

total penduduk, terdapat 13.573 jiwa merupakan usia angkatan kerja 

yang berumur 13 tahun sampai dengan 56 tahun. Sementara itu 

penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan perkebunan mencapai 

11.175 jiwa, sektor pengusaha skala sedang 77 jiwa, sektor pengerajin 

20 jiwa, sektor buruh perkebunan dan pertanian 557 jiwa, sektor 

pedagang kecil 34 jiwa, nelayan 65 jiwa, Pegawai Negeri Sipil 104 

jiwa, TNI POLRI 42 jiwa. Sedangkan sisanya belum bekerja. 

 

Dari data di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa penduduk 

Kecamatan Pesisir Tengah bersifat agraris yang artinya sebagian besar 

masyarakat Kecamatan Pesisir Tengah mata pencarian nya adalah 

bertani dan berkebun. Adapun hasil dari pertanian dan perkebunannya 

adalah: Padi, damar, duren, duku, sayuran dll.  

 

Damar Mata Kucing merupakan komoditi unggulan penduduk 

Kecamatan Pesisir Tengah, sedangkan hasil peternakan, seperti: sapi, 

kerbau, kambing, domba dan ayam. Kemudian terdapat pula hasil 

perikanan air laut seperti: ikan tuna, ikan tuhuk, ikan tongkol, cumi, 

udang, kepiting dan simba. Sedangkan hasil perikanan dari air tawar 

berupa ikan mas dan ikan mujair. Sebagai pusat perekonomian, telah 

ada 1 (satu)  pasar, yaitu di Kelurahan Pasar Krui yang berlokasi di 

Pekon Way Batu. 
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Berdasarkan data tersebut di atas, potensi perekonomian di Kecamatan 

Pesisir Tengah berpeluang cukup bagus namun yang menjadi kendala 

dalam pertumbuhan ekonomi adalah rendahnya harga dan daya beli 

terhadap hasil pertanian dan perkebunan masyarakat serta masih 

terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia dari semua sektor, 

seperti; jalan, jembatan, pasar, alat transportasi dan sarana prasarana 

umum lainnya. 

 

g. Pariwisata 

 

Kecamatan Pesisir Tengah mempunyai potensi pariwisata yang cukup 

bagus, objek wisata yang telah ada antara lain yaitu: 

1. Pantai Kuala Stabas yang terletak di Kelurahan Pasar Krui dangan 

jarak tempuh dari pusat pemerintahan sekitar 1,5 km; 

2. Pantai Labuhan Jukung yang terletak di Pekon Kampung Jawa 

dangan jarak tempuh dari pusat pemerintahan sekitar 1 km; 

3. Pantai Way Redak yang terletak di Pekon Way Redak dangan jarak 

tempuh dari pusat pemerintahan sekitar 3 km; dan 

4. Repong Damar yang terletak di Pekon Pahmungan dangan jarak 

tempuh dari pusat pemerintahan sekitar 3 km. 
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B. Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat 

 

1. Visi dan Misi 

 

a. Visi Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan 

Mengacu pada visi Kabupaten Pesisir Barat yaitu “Pesisir Barat Sejahtera 

Dan Berdaya Saing Berlandaskan Iman dan Taqwa maka Dinas 

Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki merumuskan visi sebagai 

berikut : 

 

“Mewujudkan Masyarakat Peternakan Kelautan dan Perikanan  

Yang Sejahtera, Mandiri, Tangguh dan Berkelanjutan“ 

 

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa : 

1. Sejahtera 

Meningkatnya taraf hidup masyarakat Pesisir Barat dengan 

memanfaatkan sumberdaya peternakan, kelautan dan perikanan 

2. Mandiri 

a. Peternakan Kelautan dan Perikanan yang mampu memanfaatkan 

sumberdaya secara efisien, efektif  berbasis teknologi. 

b. Mampu mengatasi masalah yang terus berkembang serta 

mengubah tantangan menjadi peluang. 

3. Tangguh  

a. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya peternakan, kelautan 

dan perikanan sepenuhnya ditujukan bagi kesejahteraan 
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masyarakat peternakan dan perikanan, terutama pembudidaya, 

nelayan, pedagang, pengolah skala kecil dan menengah. 

b. Sektor peternakan, kelautan dan perikanan merupakan sumber 

kehidupan dan penghidupan yang layak dan prospektif sebagai 

usaha dalam skala bisnis. 

c. Terpenuhinya konsumsi daging dan ikan masyarakat. 

4. Berkelanjutan 

Berkelanjutan merupakan pemanfaatan sumberdaya Peternakan 

Kelautan dan Perikanan yang memberikan hasil optimal dan 

berkelanjutan dengan memperhatikan konservasi dan rehabilitasi 

Sumberdaya Ikan serta Terumbu Karang. 

 

Untuk merealisasikan visi tersebut maka dijabarkan dalam misi Dinas 

Peternakan Kelautan dan Perikanan sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kualitas SDM  

2. Mempermudah akses permodalan 

3. Memfasilitasi sarana/prasarana peternakan kelautan dan perikanan 

4. Menjaga kelestarian ekosistem sumberdaya peternakan kelautan dan 

perikanan 

 

2. Strategi 

 

Untuk mewujudkan tujuan, maka strategi Dinas Peternakan Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Pesisir Barat adalah : 

a. Meningkatkan kemandirian masyarakat peternak, nelayan dan petani 

ikan, strategi yang diambil adalah : 
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1. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana produksi 

peternakan perikanan dan kelautan 

2. Meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan sumberdaya 

peternakan kelautan dan perikanan 

 

b. Meningkatkan kualitas stakeholder peternakan perikanan dan kelautan, 

strategi yang diambil adalah : 

1. Peningkatan profesionalisme aparat 

2. Pengembangan organisasi, sarana dan prasarana dan kinerja aparat 

3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat pesisir 

4. Pengembangan dan kaji terap teknologi 

5. Peningkatan kualitas perencanaan dan informasi pembangunan 

peternakan kelutan dan Perikanan  

 

c. Meningkatkan sistem pengelolaan sumberdaya peternakan kelautan dan 

perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan strategi yang 

diambil adalah: 

1. Meningkatkan usaha konservasi dan rehabilitasi SD perikanan dan 

kelautan 

2. Eksplorasi potensi peternakan perikanan dan kelautan yang 

berwawasan lingkungan  

3. Pengembangan peran serta masyarakat dan kelembagaan dalam 

pengawasan SDA 

4. Pengembangan dan sosialisasi produk hukum peternakan perikanan 

dan kelautan 
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d. Mengembangkan Usaha Perikanan dan Pemasaran Hasil Perikanan 

strategi yang diambil adalah: 

1. Peningkatan Kelembagaan usaha bidang Peternakan Kelautan dan 

Perikanan. 

2. Pengembangan Produk Pasca Panen baik tradisional maupun modern 

3. Pengembangan pasar dan peningkatan daya saing produk hasil 

peternakan keluatan dan perikanan 

4. Promosi dan pengembangan Pasar Produksi Hasil peternakan 

keluatan dan Perikanan. 

 

3. Kebijakan 

 

Kebijakan merupakan arah yang diambil dalam menentukan bentuk 

konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan.   

a. Pengembangan Dan Peningkatan Produksi Ternak, Perikanan Budidaya, 

Tangkap, Pengolahan Serta Pemasaran Hasil Perikanan Dan Kelautan 

Melalui Kerjasama Kemitraan, Permodalan Dan Pemasaran 

b. Meningkatkan Kinerja, Kemampuan Dan Kemandirian Kelembagaan, 

Aparat Serta Segenap Stake Holders Perikanan Dan Kelautan 

c. Mewujudkan Daya Saing Komoditas Peternakan Perikanan Dan Kelautan 

Unggulan Dengan Mengembangkan Sistem Pengelolaan Sumber Daya 

Secara Optimal Dan Berkesinambungan  

d. Pembangunan Dan Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi 

Baru Berbasis Usaha Peternakan Perikanan Dan Kelautan 
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VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Simpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dengan wawancara mendalam yang dilakukan 

pada 4 (empat) orang informan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

 

1. Tahap Penyadaran, Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan telah 

melakukan sosialisasi kepada nelayan terkait dengan pembuatan alat 

tangkap gillnet, perawatan serta perbaikan mesin perahu. Kegiatan tersebut 

merupakan hasil kerja sama Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui 

Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat, Balai 

Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Tegal dengan Dinas Peternakan 

Perikanan dan Kelautan (DP2K) Kabupaten Pesisir Barat. 

 

2. Tahap Pengkapasitasan, Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan 

melakukan pelatihan terhadap masyarakat nelayan terkait dengan 

pembuatan alat tangkap gillnet, perawatan serta perbaikan mesin perahu. 

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang memang dibutuhkan oleh nelayan, 

sebab berdasarkan keterangan dari informan yang berstatus sebagai 

nelayan, mereka merasa senang dengan di adakan nya kegiatan seperti ini. 
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3. Tahap Pendayaan, kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan oleh 

Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan memberikan perubahan dari 

nelayan dan nelayan merasakan manfaatnya. Perubahan serta manfaat 

tersebut yakni masyarakat mendapatkan pengetahuan tentang cara 

perawatan dan perbaikan mesin kapal, dan juga tambahan skill atau 

keterampilan, hal ini terkait dengan cara pembuatan alat tangkap gillnet 

(jaring), sebab sebelumnya tidak semua dari nelayan mengetahui tentang 

cara perawatan dan perbaikan mesin kapal serta cara membuat jaring. 

 

4. Berdasarkan analisis aspek secara keseluruhan, kegiatan yang dihasilkan 

dari kerja sama Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan 

Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat, Balai Pendidikan 

dan Pelatihan Perikanan Tegal dengan Dinas Peternakan, Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Pesisir Barat merupakan bentuk kerja nyata dari 

Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat dalam 

rangka membantu nelayan dalam meningkatkan hasil tangkapan mereka 

serta meningkatkan perekonomian para nelayan, dan juga menambah 

pengetahuan nelayan tentang cara merawat dan memperbaiki mesin 

perahu, selain itu berkat kegiatan tersebut nelayan manjadi tahu cara 

membuat jaring gillnet, yang merupakan salah satu alat tangkap utama 

bagi nelayan. 
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B. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran terkait 

strategi Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat 

dalam Pemberdayaan Nelayan di Kecamatan Pesisir Tengah : 

1. Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan sebagai lembaga yang 

bertindak sebagai fasilitator dalam program pemberdayaan nelayan harus 

lebih sering melakukan penyuluhan atau sosialisasi, setidaknya dalam 1 

(satu) tahun dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. Adapun contoh tema yang 

dapat di angkat menjadi tema kegiatan penyuluhan yaitu mengenai 

penggunaan alat-alat modern dalam menangkap ikan sehingga hasil 

tangkapan dari nelayan dapat meningkat. 

2. Kegiatan sosialisasi ataupun pelatihan yang selanjutnya akan dilakukan 

sebaiknya jangan hanya dilakukan di satu desa, namun di lakukan 

disetiap desa yang ada di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir 

Barat. 

3. Pembuatan industri rumahan di kawasan pesisir sebagai alternatif 

pekerjaan lain bagi para nelayan terutama kepada ibu rumah tangga yang 

memang sehari-hari hanya diam di rumah, dengan adanya industri 

rumahan ini dapat menyumbang pendapatan, minimal bagi keluarga 

nelayan itu sendiri. 

4. Pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana seperti tempat 

pelabuhan ikan dan pabrik es. 
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