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Abstract : This study aimed to determine how effective empowerment of 

fishing communities in the village Mampok Anambas Islands District, and to 

determine the factors that influence the effectiveness of the fishing community 

empowerment program in the village Mampok Anambas Islands District. Based on 

the results of the research through interviews and observations, it is known that the 

implementation of community development programs in the village fishermen 

Mampok Anambas Islands District is still considered less effective. This means that 

there are still shortcomings in the implementation of the fishing community 

empowerment program, in which the factors that affect the implementation of this 

program are: human resources, control factors, and the factor of communication 

between the Management Team District / District Programme activities to the 

Executive Fishermen Village Community Empowerment Mampok Anambas Islands 

District. 
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 Masyarakat pesisir seharusnya merupakan masyarakat yang sejahtera karena 

potensi sumber daya alamnya yang besar. Sumberdaya pesisir adalah sumberdaya 

alam hayati seperti ikan dan biota laut lainnya dan sumberdaya non hayati seperti 

pasir dan sumberdaya buatan serta jasa-jasa lingkungan yang berupa keindahan 

panorama alam yang terdapat di wilayah pesisir. Namun pada kenyataanya sebagian 

besar masyarakat pesisir masih merupakan bagian dari masyarakat yang tertinggal di 



bandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya. Melonjaknya harga Bahan Bakar 

Minyak dan keterbatasan terhadap akses permodalan semakin memperparah 

kehidupan mereka, maka untuk mengatasi hal tersebut, di bentuklah Program 

Pemberdayaan Masyarakat nelayan yang di khususkan untuk masyarakat nelayan 

melalui pengembangan kultur kewirausahaan dan penggalangan partisipasi 

masyarakat. 

 

Sejak dulu program pemberdayaan masyarakat nelayan belumlah tergarap 

secara proporsional. Pemanfaatan sumber daya alam kelautan masih dilakukan secara 

parsial dan kurang didukung oleh teknologi yang tepat guna sehingga hasil yang 

diperoleh kurang maksimal. Kenyataan tersebut berdampak pada kehidupan sosial 

ekonomi masyarakat pesisir yang tergolong rendah bahkan sebagian hidup dalam 

garis kemiskinan, termasuk Desa Mampok Kabupaten Kepulauan Anambas yang 

merupakan tempat peneliti mengadakan penelitian ini. 

 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas membuat suatu program 

yang diberi nama „Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan” Program tersebut   

bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan 

Desa Mampok. Adapun yang melatarbelakangi dibentuknya program ini yaitu: 

1. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang professional dibidang perikanan 

dan kelautan 

2. Belum optimalnya produksi hasil perikanan dan kelautan 

3. Belum memadainya sarana dan prasarana bidang perikanan dan kelautan 

4. Masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor perikanan dan kelautan 

5. Belum terkendalinya pelaksanaan peraturan perundang-undangan sektor perikanan 

dan kelautan 

 

Tujuan dibentuknya program ini adalah: 

1. Meningkatan produktivitas tangkapan ikan dari laut dan perairan umum. 



2. Inventarisasi dan validasi potensi sumberdaya hayati dan non hayati pesisir dan 

laut 

3. Meningkatkan Pendapatan asli Daerah (PAD) sektor perikanan dan kelautan 

4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 

5. Meningkatan penggunaan alat tangkap ikan dari sederhana menjadi semi modern. 

 

Dalam menjalankan program ini masyarakat diberi bantuan fasilitas berupa 

mesin pompong yang bertujuan memberikan kesempatan bagi nelayan untuk mencari 

ikan dengan daya jelajah lebih luas. Fasilitas lainnya juga berupa Radar satelit yang 

berfungsi untuk mempermudah nelayan untuk mencari ikan yng lebih banyak,  kipas 

angin dan lampu untuk pengeringan ikan lebih cepat, serta jaring untuk menangkap 

ikan. 

 

Selama berjalannya program ini banyak fenomena yang terjadi di lapangan 

yang menjadi masalah dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Banyak masyarakat nelayan yang tidak mendapatkan bantuan fasilitas dari 

program pemberdayaan masyarakat nelayan ini 

2. Banyak masyarakat nelayan yang mendapatkan bantuan fasilitas  tidak 

menggunakan fasilitas itu dengan maksimal.  

3. Banyak masyarakat yang belum merasakan arti pentingnya fasilitas ini 

4. Dari segi perekonomian masyarakat belum terlihat perubahan peningkatan 

perekonomian secara signifikan. 

 

Bertitik tolak dari latar belakang di atas serta gejela-gejala yang ditemukan di 

lapangan, maka penulis tertarik untuk membuat dan menyusun penelitian dengan 

judul : “Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Mampok 

Kabupaten Kepulauan Anambas”. 

 

Tolak ukur yang dapat menilai tingkat efektif suatu organiasi sangat banyak. 

Pengukuran tersebut dapat mengambarkan dan mempelajari secara lengkap unsur-



unsur pokok yang berkaitan dengan pembinaan efektivitas suatu organisasi dan sifat 

dari tolak ukur tersebut. 

 

Menurut Ducuan yang dikutip dari Adam (2000:229) yang dikenal dengan ” 

Multiple” mengatakan bahwa pengukuran efektivitas organisasi sesungguhnya harus 

mencakup berbagai kriteria. Seperti efektivitas kemampuan penyesuaian diri dengan 

tuntutan perubahan adaptasi, integrasi, motivasi dan produktivitas 

 

Ukuran efektivitas yang unvariasi, dikemukakan oleh Campbell dalam 

Sumaryadi (2005) yaitu: kualitas, produktivitas, kesiagaan, efesiensi, laba atau 

penghasilan, pertumbuhan, pemanfaatan lingkungan, stabilitas, perputaran atau keluar 

masuk pekerja, kemangkiran, kecelakaan, semangat kerja, motivasi, kepuasan, 

penerimaan tujuan-organisasi, kepaduan konflik-konflik kompak, keluwesan-

adaptasi, penilaian oleh pihak luar. 

 

Gibson dalam As‟ari (2007:86) mengatakan bahwa efektivitas organisasi 

dapat diukur yaitu kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi 

pencapainya tujuan, proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, 

perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, ketersediaan prasarana 

dan sarana, dan sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. 

 

Steers dalam Nuraeni (2008:23-24) mengatakan bahwa efektivitas adalah 

keseluruhan mengenai sejauh mana organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya 

atau mencapainya sasarannya. Dimana dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa 

adanya empat faktor utama yang dianggap ada hubungannya dengan efektivitas. 

 

Faktor-faktor tersebut antara lain : 

1. Faktor Organisasi 

Dimana struktur dan teknologi organisasi dapat mempengaruhi segi-segi 

tertentu bahwa meningkatkan spesialisasi fungsi, ukuran organisasi, sentralisasi 



pengambilan keputusan dan formalisasi teknologi juga dapat berakibat atas tingkat 

efektivitas walaupun mungkin tidak langsung. 

 

2. Faktor Lingkungan 

Keberhasilan hubungan organisasi lingkungan, baik lingkungan internal 

maupun eksternal bergantung pada tiga hal, yaitu: tingkat keterdugaan, ketepatan 

resepsi terhadap keadaan lingkungan, tingkat rasionalitas organisasi. 

 

3. Faktor Pekerja 

Kesadaran akan sifat pribadi yang terdapat diantara pekerja sangat penting 

artinya, karena pekerja yang berbeda membiarkan tanggapan dengan cara yang 

berbeda pula atas usaha-usaha manajemen untuk usaha yang diarahkan ketujuan 

dengan pengetahuan perbedaan ini maka manajemen dapat menyesuaikan rancangan 

mereka terhadap pengorganisasian dan kepemimpinan atas pekerja dalam 

pekerjaandan dengan demikian meningkatkan kesempatan berkerja sama, 

memperbesar dukungan bersama untuk sasaran organisasi. 

 

4. Faktor Kebijakan dan Praktek manajemen 

Ada beberapa mekanisme khusus alat para manajer meningkatkan efektivitas 

organisasi. Mekanisme ini meliputi tujuan strategi, pencarian dan pemanfaatan 

sumber daya, menciptakan lingkungan, prestasi proses komunikasi, kepemimpinan, 

dan pengembalian keputusan, adaptasi, dan inovasi organisasi. 

 

Masalah efisiensi dan efektivitas organisasi, dijelaskan pula oleh Ribson 

dalam Steers (1995: 37-41) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah 

bermula dari efektivitas individu yang dipengaruhi oleh kemampuan, keahlian, dan 

pengetahuan individu, latar belakang pendidikan formalnya. Memang tidak 

selamanya begitu, namun paling tidak berdasarkan latar belakang pendidikan yang 

sesuai dengan keteknisannya akan mempengaruhi dalam cara bersikap, motivasi, 



yang akhirnya bila tidak dapat memenuhi tuntutan psikologis atau sesuai harapan, 

dapat menimbulkan stress. 

 

Menurut Richard Carver dalam Syarif (2008 : 61-62) mengatakan bahwa 

pemberdayaan adalah ketersediaan individu – individu dibawah situasi dan kondisi 

yang tepat untuk mengemban tanggung jawab pribadi untuk memperbaiki situasi 

dimana mereka berbeda. Selanjutnya, menurut Steward dalam Syarif (2008 : 62) 

mengemukakan bahwa pemberdayaan menuntut lebih banyak kecakupan dan 

sumberdaya manajerial yang menuntut digunakannya seperangkat kecakapan baru  

yaitu membuat mampu, memperlancar, berkonsultasi, dan bekerjasama. 

 

Menurut Gunawan (1999 : 254-255) Pemberdayaan masyarakat berarti 

meningkatkan kemampuan serta meningkatkan kemandirian masyarakat. Dalam 

kerangka pembangunan nasional, upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari 

sudut pandang pertama, penerapan suasana atau iklim yang memungkinkan 

masyarakat berkembang. Kedua, peningkatan kemampuan masyarakat dalam 

membangun melalui berbagai bantuan dana, pelatihan, sarana dan prasarana yang 

baik dalam bentuk fisik maupun sosial, serta pengembangan kelembagaan di daerah. 

Ketiga, perlindungan melalui pemihakan kepada yang lemah untuk mencegah 

persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan yang saling 

menguntungkan. 

 

Siagian (2002 : 72) Mengemukakan bahwa pemberdayaan sumber daya 

manusia adalah upaya yang dilakukan untuk menggali dan membangkitkan segenap 

potensi yang ada dalam diri manusia itu agar dapat memberi manfaat bagi diri dan 

lingkungannya. Sesungguhnya manusia punya potensi, ada kalanya potensi itu 

bangkit dengan sendirinya ada kalanya potensi itu bangkit perlu di gerakkan. 

 

Dalam menghindari salah penafsiran terhadap konsep yang terdapat dalam 

penulisan ini, maka penulis membuat uraian konsep secara operasional, diantaranya : 



1. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana 

seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat 

diartikan, apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan 

yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga, 

dan yang lainnya. 

 

2. Program adalah cara yang di sahkan untuk mencapai tujuan, kebijakan-kebijakan, 

prosedur-prosedur, peraturan-peraturan, pemberian tugas, langkah-langkah yang 

harus di ambil, sumber-sumber yang harus di manfaatkan dan elemen-elemen lain 

yang diperlukan untuk melaksanakan arah dan tindakan tertentu 

 

3. Pemberdayaan adalah ketersediaan individu–individu dibawah situasi dan kondisi 

yang tepat untuk mengemban tanggung jawab pribadi untuk memperbaiki situasi 

dimana mereka berbeda. 

 

4. Produksi atau produktivitas, mencerminkan kemampuan organisasi dalam 

menghasilkan sejumlah barang dan jasa seperti yang dituntut oleh lingkungan. 

 

5. Mutu/Kualitas, produk yang memenuhi harapan pelanggan dan klien untuk 

kinerja produk dan jasa, dengan ukuran dan penilaian mutu berasal dari pelanggan 

dan masyarakat. 

 

6. Efisiensi diartikan sebagai rasio keluaran dibandingkan masukan, memfokuskan 

pada siklus, masukan-proses-keluaran, dan bahkan menekankan pada elemen 

masukan dan proses. 

 

7. Fleksibilitas menyangkut kemampuan organisasi untuk mengalihkan sumber daya 

dari aktivitas yang satu ke aktifitas lain guna menghasilkan produk dan pelayanan 

yang baru dan berbeda, menanggapi permintaan masyrakat. 

 



8. Kepuasan ditujukan pada perasaan masyarakat terhadap pekerjaan mereka dan 

peran di organisasi serta pertimbangan manfaat yang diterima partisipan, 

demikian pula oleh pelanggan dan masyarakat. 

 

METODE 

 

 Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti 

berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa 

melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi.  Menurut Nazir (2003: 54), 

penelitian deskriptif (descriptive research) adalah suatu metode penelitian suatu 

kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, dan suatu sistem pemikiran atau suatu 

kelas peristiwa masa sekarang. John W. Creswell (2002: 1) menjelaskan bahwa 

penelitian kualitatif merupakan sebuah proses penyelidikan untuk memahami 

masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik 

lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara 

terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah. 

 

Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif adalah suatu jenis penelitian 

yang bertujuan untuk membuat deskriptif (gambaran) dan hubungan antara fenomena 

yang diselidiki. Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau 

pengubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa 

adanya. 

 

 Dalam penelitian ini, informan penelitian akan mengalami penambahan 

sampai informasi dan data yang diperoleh peneliti terkait masalah dalam penelitian 

ini yaitu tentang Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa 

Mampok Kabupaten Kepulauan Anambas. Dalam memperoleh data dari informan 

selanjutnya dengan  menggunakan snowball sampling, yaitu teknik penentuan sampel 

yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian jumlahnya membesar ( Sugiyono: 2003). 



Adapun responden dalam penelitian ini, akan di tentukan setelah peneliti terjun 

langsung ke lapangan dan setelah penulis menentukan lokasi sebagai lokus penelitian. 

 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

deskriptif kualitatif, yaitu untuk pengolahan data yang diperoleh di lapangan melalui 

wawancara dan pengamatan di lapangan, semua informasi yang dikumpulkan 

dipelajari sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. 

 

HASIL 

 

 Untuk mengetahui efektifitas program pemberdayaan masyarakat nelayan di 

Desa Mampok Kabupaten Kepulauan Anambas, penulis menggunakan indikator 

efektifitas menurut konsep teori Lubis, yakni sebagai berikut 

1. Input. 

2. Proses. 

3. Output. 

Untuk mengetahui tanggapan informan terhadap indikator-indikator tersebut 

diatas, penulis akan menguraikan secara jelas seperti yang tercantum berikut ini 

1. Input, adalah bagian dari sumber-sumber yang dibutuhkan dalam pelaksanaan 

kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan,  sub indikatornya adalah 

a. Kegiatan pelatihan budidaya ikan. 

Masyarakat sudah ditetapkan oleh pihak pelaksana Program Pemberdayaan 

Masyarakat Nelayan Desa Mampok untuk mengikuti pelatihan budidaya ikan selama 

6 bulan. Dalam hal ini mereka mengatakan bahwa biaya pelatihan sudah dibayar 

langsung oleh pihak pelaksana kepada tempat pelatihan dimana mereka mengikuti 

pelatihan tersebut. pihak pelaksana sudah mengalokasikan dana bagi masyarakat 

nelayan yang tinggal di daerah pesisir yang tergolong miskin, pelatihan direncanakan 

selama 6 bulan. Dimana pelatih didatangkan dari Kecamatan/Kabupaten/Dinas yang 

berkaitan dengan perikanan dan kelautan. 



 

b. Pemberian bantuan fasilitas peralatan penangkapan ikan dan pengeringan 

ikan. 

Masyarakat yang menerima bantuan fasilitas peralatan penangkappan ikan 

dan pengeringan ikan, dapat diketahui bahwa mereka sudah menerima bantuan 

fasilitas peralatan penangkapan ikan dan pengeringan ikan oleh pihak Pelaksana 

kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Mampok, dimana 

mereka didata terlebih dahulu, diundang ke Kantor Desa, tetapi mereka tidak diberi 

penjelasan tentang penggunaan peralatan penangkapan ikan dan pengeringan ikan 

tersebut. Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Desa Mampok memberikan 

bantuan fasilitas peralatan penangkapan ikan dan pengeringan ikan bagi masyarakat 

nelayan yang tergolong miskin di daerah pesisir Desa Mampok, berupa mesin 

pompong sebanyak 20 unit, kipas, 20 unit coolbox, 20 paket sarana tangkap ikan. 

Fasilitas ini kami berikan sesuai dengan data yang sudah kami kumpulkan dari rumah 

kerumah, cuma masyarakat nelayan tersebut belum bisa mencrima fasilitas yang 

diberikan, dikarenakan mereka belum memahami penggunaan dan manfaat fasilitas 

yang diberikan. 

 

2. Proses, adalah cara bagaimana agar tujuan suatu pelaksanaan kegiatan program 

dapat tercapai sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam program 

tersebut. 

a. Pemberian bantuan modal usaha 

Pihak Pelaksana kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Desa Mampok 

sudah memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat nelayan di daerah 

pesisir yang tergolong miskin, sebelum kami memberikan pinjaman modal usaha, 

kami terlebih dahulu melakukan tinjauan kelapangan untukmengetahui kondisi 

nelayan, dimana yang kami utamakan adalah nelayan yang betul-betul mau 

melakukan, usaha untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan mereka, 



namun mereka belum membuat atau merencanakan pengembangan usaha yang akan 

dilakukan. 

b. Kegiatan pelatihan penangkapan ikan 

Pelaksanaan kegiatan pelatihan budidaya ikan, pihak Pelaksana kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat Nelayan sudah mencarikan tempat pelatihan, setelah itu 

mereka membuat kontrak dengan tempat pelatihan yang ditunjuk untuk melatih 

masyarakat nelayan yang terlibat dalam kegiatan pelatihan tersebut, kemudian 

barulah pihak Pelaksana mambawa masyarakat nelayan tersebut ketempat pelatihan. 

Pada waktu pelaksanaan pelatihan pihak Pelaksana mengadakan pengawasan, untuk 

mengecek tempat pelatihan, peserta pelatihan, jumlah instruktur yang datang, apakah 

instruktur yang telah ditunjuk untuk memberikan pelatihan benar-benar 

melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan pelatihan diadakan 

 

3. Output, adalah tujuan akhir yang dicapai melalui program Pemberdayaan 

Masyarakat Nelayan 

a. Pemberian bantuan modal usaha 

Masyarakat nelayan Desa Mampok yang menerima bantuan modal usaha, 

mereka sudah menerima bantuan modal usaha sebesar Rp. 3.000.000/KK dari pihak 

Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Desa Mampok, dimana sebelumnya 

mereka diminta datang ke Kantor Desa untuk mengikuti musyawarah mengenai 

bantuan modal usaha tersebut, pihak Pelaksana menjelaskan tujuan bantuan modal 

usaha tersebut guna meningkatkan kesejahteraan, namun pihak Pelaksana 

Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Desa Mampok tidak menjelaskan usaha apa saja 

yang dapat lebih meningkatkan kesejahteraan bagi para nelayan yang rata-rata hanya 

tamat Sekolah Dasar 

b. Pelatihan budidaya ikan 

Pelaksanaan kegiatan pelatihan budidaya ikan, pihak Pelaksana kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat Nelayan sudah mencarikan tempat pelatihan, setelah itu 



mereka membuat kontrak dengan tempat pelatihan yang ditunjuk untuk melatih 

masyarakat nelayan yang terlibat dalam kegiatan pelatihan tersebut, kemudian 

barulah pihak Pelaksana mambawa masyarakat nelayan tersebut ketempat pelatihan. 

Pada waktu pelaksanaan pelatihan pihak Pelaksana mengadakan pengawasan, untuk 

mengecek tempat pelatihan, peserta pelatihan, jumlah instruktur yang datang, apakah 

instruktur yang telah ditunjuk untuk memberikan pelatihan benar-benar 

melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan pelatihan diadakan. 

 

PEMBAHASAN 

 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas program pemberdayaan 

masyarakat nelayan di Desa Mampok Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Sumber daya. 

Sumber daya adalah merupakan faktor yang sangat penting dalam 

pelaksanaan suatu program kerja, pelaksanaan program kerja cenderung kurang 

efektif jika kurangnya sumber daya pelaksana kegiatan program tersebut. Pada 

pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Mampok 

Kabupaten Kepulauan Anambas ternyata sebagian besar kegiatan yang dilakukan 

kurang efektif, hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya Pelaksana kegiatan 

program, sumber daya masyarakat nelayan yang terlibat dalam kegiatan program 

program pemberdayaan masyarakat nelayan, termasuk kurangnya sumber dana 

maupun fasilitas bagi pelaksanaan kegiatan program program pemberdayaan 

masyarakat nelayan tersebut. Dalam pelaksanaan kegiatan program, pihak Pelaksana 

sebelumnya kurang mendapatkan pelatihan-pelatihan tentang pelaksanaan program, 

pengelolaan dana, kurangnya melakukan bimbingan terhadap masyarakat yang akan 

diikutkan dalam kegiatan program program pemberdayaan masyarakat nelayan di 

Desa Mampok tersebut. 

 



2. Pengawasan. 

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan perlu adanya kegiatan pengawasan untuk 

mengetahui apakah pelaksanaan program kegiatan terlaksana dengan baik atau tedadi 

penyimpangan-penyimpangan. Berkaitan dengan pengawasan tersebut pelaksanaan 

program pemberdayaan masyarakat nelayan Desa Mampok kurang efektif dilakukan. 

 

3. Komunikasi. 

Komunikasi penting artinya bagi pelasksanaan suatu program kegiatan. 

dengan adanya komunikasi yang baik, maka diperoleh kejelasan-kejelasaninformasi 

yang diperlukan. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat nelayan Desa 

Mampok menunjukkan belum baiknya komunikasi antara Pelaksana kegiatan dengan 

pihak Kelurahan/Kabupaten, sehingga hal ini mengakibatkan tedadinya 

miskomunikasi antara pihak Pelaksana program pemberdayaan masyarakat nelayan 

Desa Mampok dengan pihak Kelurahan/Kabupaten, sampai kepada masyarakat 

nelayan sebagai sasaran pemberdayaan masyarakat. 

 

SIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka 

penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Program pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Mampok Kabupaten 

Kepulauan Anambas belum berjalan dengan efektif, ini terlihat dari kurangnya 

sumber daya pihak Pelaksana program pemberdayaan masyarakat nelayan Desa 

Mampok, rata-rata tingkat pendidikan mereka adalah tamat SLTA. Hal ini 

mengakibatkan sulitnya penyampaian informasi progam program pemberdayaan 

masyarakat nelayan kepada masyarakat nelayan di daerah pesisir Desa Mampok 

sebagai sasaran pemberdayaan masyarakat miskin. 

 

2. Program pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Mampok Kabupaten 



Kepulauan Anambas kurang efektif dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan yang 

diadakan. Hal ini terlihat dari kurangnya minat masyarakat nelayan daerah pesisir 

untuk mengikuti pelatihan yang diadakan, hanya sebagian mereka yang hadir 

mengikuti pelatihan, hal ini ditambah lagi Instruktur yang wring terlambat bahkan 

jarang hadir untuk memberikan pelatihan dengan alasan sibuk urusan diluar. 

 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program pemberdayaan 

masyarakat nelayan di Desa Mampok Kabupaten Kepulauan Anambas adalah : 

Sumber daya, faktor pengawasan, faktor komunikasi. Maksudnya disini adalah 

kurangnya sumber daya Pelaksana program pemberdayaan masyarakat nelayan 

Desa Mampok, maupun kurangnya sumber daya masyarakat nelayan yang menjadi 

sasaran pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat nelayan kurang diberi 

penjelasan dengan bahasa yang dimengerti oleh masyarakat mengenai manfaat 

pemberdayaan masyarakat yang dilakukan, kurangnya pengawasan dari Tim 

Pengelola Kelurahan / Kabupaten, sehingga banyak ter adi penyimpangan-

penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat 

nelayan dan sering terjadinya miskomunikasi antara pihak Pelaksana dengan Tim 

Pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat nelayan Desa Mampok 

Kabupaten Kepulauan Anambas. 
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