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RINGKASAN 

 

LUKMAN BUDI SETIAWAN. Evaluasi Dampak Sosial Ekonomi Program 
Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Tangkap (PUMP) di Desa 
Mojomulyo, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember Jawa Timur. Dr. Ir. Pudji 
Purwanti, MP dan Wahyu Handayani, SPi, MBA, MP 

Sebagian besar masyarakat di wilayah pesisir masih berada pada garis 
kemiskinan.  Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah dengan 
menjalankan program bantuan PUMP-PT (Pengembangan Usaha Mina Pedesaan 
Perikanan Tangkap), program ini merupakan pendekatan pengembangan usaha 
untuk meningkatkan dana kesejahteraan nelayan.  Kabupaten Jember termasuk 
pelaksana program ini, salah satu wilayah yang menjadi sasaran adalah Desa 
Mojomulyo, Kecamatan Puger. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan program PUMP-PT 
di desa Mojomulyo, untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaannya, 
menganalisis evaluasi program terhadap kehidupan sosial ekonomi Desa 
Mojomulyo, dan untuk menganalisis keberlanjutan program tersebut. 

Metode penelitian dilakukan secara deskriptif dan studi kasus, sedangkan 
untuk pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, wawancara, dan 
kuesioner.  Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling dan 
random sampling dan untuk analisa data secara kualitatif dan kuantitatif. 

PUMP-PT dibentuk sebagai strategi untuk mencapai misi KKP tahun 2010-
2014 yakni mensejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan. Pelaksanaan 
PUMP-PT diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) KKP tahun 2010-2014.  Tujuan 
program tersebut bertujuan meningkatkan pendapatan nelayan kecil, 
menumbuhkembangkan kewirausahaan perikanan, meningkatkan fungsi 
kelembagaan nelayan, sedangkan sasarannya adalah berkembangnya Kelompok 
Usaha Bersama (KUB) penerima bantuan.  Kriteria lokasi penerima bantuan PUMP-
PT harus memperhatikan daftar lokasi dan alokasi bantuan langsung.  Tahapan-
tahapan pelaksanaan PUMP-PT adalah keberadaan KUB, keberadaan tenaga 
pendamping, sosialisasi dan pelatihan, penyaluran dana bantuan, pembinaan, 
pengendalian, dan pengawasan, serta evaluasi dan laporan. 

Di Desa Mojomulyo sendiri terdapat 5 kelompok, tetapi hanya 4 kelompok 
yang saat ini masih aktif, kelompok-kelompok yang dimaksud yakni KUB Bintang 
Jaya Dua, KUB Sumber Rejeki, KUB Sinar Baru 1, dan KUB Mina Rukun.  Secara 
keseluruhan,  program ini memberikan dampak ekonomi berupa terjadi peningkatan 
pendapatan pada kelompok-kelompok aktif tersebut, hal ini dikarenakan 
meningkatnya tambahan tenaga ABK, kualitas alat tangkap dan mesin, selain itu 
jumlah tangkapan yang didapatkan bisa lebih tinggi dari sebelumnya.  Sebelum 
menerima program bantuan, pendapatan rata-rata yang diperoleh oleh nelayan 
sebesar Rp 930.000,00/trip sedangkan setelah menerima bantuan pendapatan yang 
diperoleh meningkat menjadi Rp 1.350.000,00/trip.  Adanya program ini di Desa 
Mojomulyo juga memberikan dampak sosial bagi penerima bantuan yaitu 
meningkatnya interaksi antar anggota kelompok,sehingga bisa untuk  
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menumbuhkan jiwa kewirausahaan, dan menjadikan KUB sebagai mitra 
kelembagaan keuangan nelayan. 

Pelaksanaan program ini sudah sesuai dengan pedoman program PUMP, 
hanya saja masih terdapat beberapa kendala di dalam pelaksanaannya, sehingga 
hasil yang didapatkan kurang optimal.  Untuk keberlanjutan program ini, sebaiknya 
dilakukan lebih baik lagi terutama pada tahap pengawasan dan pengendalian KUB 
penerima bantuan karena pada tahap ini rawan terjadi penyimpangan tujuan 
program oleh penerima bantuan. 
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BAB 1 
 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Evaluasi mempunyai arti yang berhubungan dengan penaksiran (appraisal), 

pemberian angka (rating) dan penilaian (assesment),yang menyatakan untuk 

menganalisis hasil kebijakan dalam  arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih 

spesifik evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai  atau manfaat 

hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini 

karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, 

dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkatan kinerja 

yang yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas 

atau diatasi (Dunn, 2003). 

 Evaluasi yang di gunakan untuk penelitian ini merupakan evaluasi penilaian 

(assesment), kerena yang di nilai pada evaluasi ini adalah dari segi dampak sosial 

ekonomi dari adanya program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan 

Tangkap (PUMP PT). Kerena untuk mengetahuai sejauh mana program yang 

diberikan memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung, 

setelah itu baru bisa dinilai dampak sosial dan ekonominya sebelum dan sesudah 

adanya Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Tangkap 

(PUMP PT) yang ada di Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. 

 Sejalan dengan misi Kementrian Kelautan dan Perikanan tahun 2010-2014, 

yaitu “Mensejahterakan Masyarakat Kelautan dan Perikanan”, maka salah satu 

strategi untuk mencapai misi tersebut dailaksanakan melalui Program  

Pengembangan Usaha Mina  Pedesaan Perikanan Tangkap (PUMP PT). Kegiatan 
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ini dilakukan karena dilatarbelakangi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir 

pantai khususnya yang bermata  pencaharian nelayan tradisional, yang masih 

tergolong miskin. 

 Salah satu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan mengatasi 

kemiskinan di wilayah pesisir Kabupaten Jember adalah melalui pemberdayaan 

masyarakat dengan pemberikan Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan 

Perikanan Tangkap (PUMP PT).  Merupakan salah satu pendekatan pengembangan 

usaha untuk meningkatkan dana kesejahteraan nelayan. PUMP perikanan tangkap 

fokus pada kelompok sasaran melalui pembinaan nelayan skala kecil yang 

tergabung dalam kelompok usaha bersama. Pelaksanaan ini juga program 

penanggulangan kemiskinan nelayan dari Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM) khususnya pemberdayaan nelayan skala kecil berbasis desa. 

 Sasaran utama program PUMP ini, yaitu dengan terbentuknya Kelompok 

Usaha Bersama (KUB). Merupakan badan usaha non badan hukum ataupun yang 

sudah berbadan hukum yang berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan 

berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh 

keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara 

bersama guna meningkatkan pendapatan anggota (Chorneles, 2012). 

 Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Tangkap yang diberikan 

kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan skala kecil atau biasanya disebut 

sebagai nelayan tradisional ini bertujuan untuk membantu agar pendapatan nelayan 

bisa meningkat melalui dari hasil tangkapan yang lebih baik dibandingkan 

sebelumnya. Sedangkan alat tangkap yang digunakan oleh nelayan di Desa 

Mojomulyo adalah alat tangkap Setet dan Gill Net, alat tangkap ini  sering digunakan 
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oleh nelayan untuk menangkap ikan lemuru dan layur karena ikan tersebut 

musimnya lebih lama dibandingkan dengan ikan-ikan yang lain. 

 Menurut Firdaus (2013), tujuan dari pemberian Program PUMP-PT ini 

adalah: (1) Meningkatkan pendapatan nelayan melalui kegiatan pengembangan 

usaha nelayan skala kecil di pedesaan, (2) Menumbuh kembangkan kewirausahaan 

nelayan di pedesaan, (3) Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi nelayan 

menjadi mitra lembaga keuangan dalam rangka akses permodalan. 

 Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan 

martabat lapisan masyarakat adalah (grass root), yang dalam kondisi sekarang tidak 

mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan memampukan dan 

memandirikan masyarakat miskin. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan 

individu anggota masyarakat tetapi juga keseluruan masyarakat. Menanamkan nilai-

nilai budaya modern seperti kerja keras hemat keterbukaan kebertanggungjawaban 

adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. 

 Penyuluhan perikanan memilki peran strategis dalam upaya pemberdayaan 

masyarakat, karena penyuluhan perikanan bukan saja berperan dalam prakondisi 

masyarakat agar tahu, mau dan mampu berperan serta dalam pembangunan 

perikanan tetapi juga menumbuhkan kemandirian masyarakat sebagai salah satu 

modal dalam pembangunan perikanan yang kedepannya diarahkan untuk 

memberikan peran dan partisipasi aktif masyarakat secara proporsional. 

 Keberhasilan pelaksanan program PUMP Perikanan Tangkap masyarakat 

sangat bergantung kepada peranan pemerintah dan masyarakatnya. Keduanya 

harus mampu menciptakan sinergi. Tanpa melibatkan masyarakat perikanan tidak 

akan dapat mencapai hasil program secara optimal. Program hanya akan 

melahirkan produk-produk baru yang kurang berarti bagi masyarakatnya tidak 
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sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Demikian pula sebaliknya, tanpa peran yang 

optimal dari pemerintah, program akan berjalan secara tidak teratur dan tidak 

terarah yang akhirnya akan menimbulkan permasalahan baru. Selain memerlukan 

keterlibatan masyarakat program juga membutuhkan strategi yang tepat agar dapat 

lebih efisien dari segi pemberdayaan dan efektif dari segi hasil. Pemeliharan strategi 

program ini penting karena akan menentukan dimana peran pemerintah dan dimana 

peran masyarakat, sehingga kedua pihak mampu berperan secara optimal dan 

sinergis. 

 Di daerah Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember 

merupakan salah satu desa yang mendapatkan bantuan program Pengembagan 

Usaha Mina Pedesaan  Perikanan Tangkap (PUMP PT). Progam ini juga tergolong 

baru diberikan di Desa Mojomulyo. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui bagaimana pelaksanaan berjalannya program PUMP Perikanan 

Tangkap, dampak kehidupan sosial ekonomi dari adanya program PUMP 

Perikanann Tangkap yang diberikan, mengevaluasi program PUMP-PT yang 

diberikan dan juga meneliti keberlanjutan program PUMP Perikanan Tangkap di 

Desa Mojomulyo tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Salah satu tujuan adanya kebijakan pembangunan oleh Pemerintah 

Kabupaten Jember adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yaitu 

melalui Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Tangkap (PUMP PT).  

   Pentingnya program dalam mensejahterakan masyarakat desa, sehingga 

keberadaannya tidak boleh dianggap remeh. Berdasarkan keterangan diatas, maka 

permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:  
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1. Bagaimana pelaksanaan program PUMP Perikanan Tangkap di Desa 

Mojomulyo? 

2. Apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan Progaram PUMP Perikanan 

Tangkap? 

3. Bagaimana dampak kehidupan sosial ekonomi masyarakat dari adanya program 

PUMP Perikanan Tangkap di Desa Mojomulyo? 

4. Bagaimana keberlanjutan pelaksanaan program PUMP PerikananTangkap? 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Tujuan dari pelaksanan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta 

menganalisis tentang : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dan Program PUMP Perikanan Tangkap di Desa 

Mojomulyo. 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan Program PUMP 

Perikanan Tangkap 

3. Untuk menganalisis Program PUMP Perikanan Tangkap terhadap dampak 

kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Desa Mojomulyo. 

4. Untuk menganalisis keberlanjutan program PUMP Perikanan Tangkap di Desa 

Mojomulyo. 

 
1.4 Kegunaan Penelitian  

 Dari hasil penelitian ini dapat berguna bagi semua kalangan yang 

membutuhkannya, diantaranya sebagai berikut: 

a. Lembaga Akademis 

1. Dapat menambah pengetahuan mengenai evaluasi program PUMP 

Perikanan Tangkap terhadap dampak kehidupan sosial ekonomi masyarakat. 
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2. Sebagai bahan acuan, pertimbangan atau perbandingan untuk melekukan 

penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan evaluasi program 

PUMP Perikanan Tangkap. 

b. Masyarakat 

1. Sebagai bahan informasi dan masukan mengenai program PUMP Perikanan 

Tangkap yang sudah didapatkan. 

2. Sebagai bahan informasi mengenai evaluasi yang dilakukan terhadap 

program PUMP Perikanan Tangkap. 

c. Pemerintah 

1. Sebagai bahan informasi dan bahan pertimbangan didalam penentuan 

kebijakan dalam melaksanakan program PUMP Perikanan Tangkap pada 

Masyarakat Nelayan. 

2. Sebagai bahan informasi dan masukan untuk membantu dalam 

pengembangan kelompok-kelompok nelayan. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan “ Evaluasi Dampak 

Sosial Ekonomi Program PUMP Perikanan Tangkap di Desa Mojomulyo, Kecamatan 

Puger, Kabupaten Jember Jawa Timur” di antaranya yang di kutip dari beberapa 

sumber penelitian : 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

No Nama Ringkasan 

1. Pipit Kartika Putri 
Sahati “Evaluasi 
program pemberdaya
an masyarakat pesisir 
pada kelompok usaha 
bersama(KUB) bidang 
pengolahan ikan” 

penelitiannya mengatakan bahwa ada beberapa dampak 
yang ditimbulkan dari adanya KUB pengelolahan ikan , 
seperti dampak secara ekonomi, yaitu: pemilik usaha 
pengolahan ikan memperoleh pendapatan dari hasil 
penjualan, dapat menampung tenaga kerja, memperluas 
jasa sehingga memberikan penghasilan kepada usaha 
jasa pesewaan kendaraan. Dampak secara sosia antara 
sesama pemilik usaha, pemerintah memiliki perhatian 
terhadap kesejahteraan para pengolah ikan melalui 
pemberian bantuan tersebut, meningkatkan pendapatan 
bagi pemilik usaha dan tenaga kerjanya. 
Hasil dari penelitian ini adalah pemberian bantuan 
terhadap anggota KUB sebaiknya lebih merata, 
pemberian bantuan terhadap para pengolah ikan 
sebaiknya bukan hanya pemberian bantuan peralatan 
saja namun juga perlu ada pemberian bantuan soft 
skills, adanya pendataan terhadap sasaran proyek yang 
akan menerima bantuan, perlu adanya sosialisasi 
mengenai pemberian bantuan, dan pemerintah harus 
lebih selektif lagi dalam pemberian bantuan. 

2. Nuzuliyah “Dampak 
wisata pantai pasir 
putih terhadap sosial 
ekonomi “ 

Penelitiannya mengatakan dengan adanya wisata pantai 
pasir putih maka terdapat dampak di sekitar wisata 
terhadap sosial dan ekonomi adalah dampak sosialnya; 
perubahan iptek, perubahan dalam bentuk ekonomi dan 
komunikasi, interaksi dan hubungan kerja. Dampak 
ekonominya; kesempatan kerja, peningkatan 
pendapatan masyarakat meningkat dan kenaikan harga 
lahan sekitar lokasi wisata. 



8 
 

3. Andi Muhammad 
Fedriansyah “Evaluasi 
Kinerja Program 
Pemberdayaan Ekono
mi Masyarakat Pesisir 
(PEMP)” 

Penelitianya mengatakan melalui program PEMP 
masyarakat pesisir dengan wadah kelompok mempunyai 
kebebasan untuk memilih, merencanakan dan 
menetapkan kegiatan ekonomi yang dibutuhkan 
berdasarkan musyawarah. Dengan demikian 
masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab 
atas pelaksanaan dan pengawasan. 

4. Heriyanto Meyzi 
“Evaluasi Program 
Pemberdayaan 
Ekonomi Masyarakat 
Pesisir” 

Penelitiannya mengatakan efektivitas adalah apabila 
kebijakan kegiatan LKM/USP yang telah dikeluarkan 
tepat sasaran dan tujuan yang diinginkan telah tercapai. 
Adapun sasaran dari program PEMP ini dalam 
pelaksanaan kegiatan pada LKM/USP adalah 
masyarakat pesisir dengan skala mikro yang 
berorientasi pada sektor usaha kelautan dan perikanan 
seperti kegiatan penangkapan, budidaya, perniagaan 
hasil perikanan, pengolahan ikan, usaha jasa perikanan. 
Selanjutnya, tujuan dari program PEMP ini adalah 
peningkatan pendapatan dan kualitas sumber daya 
manusia (SDM); Penguatan Lembaga Keuangan Mikro 
(LKM); Penguatan ke pinjaman tunai yang disalurkan 
melalui Koperasi Kerapu belum banyak berbuat untuk 
peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir Kota 
Dumai, karena adanya ketidakmampuan penerima 
program untuk mengembalikannya dan adanya ketidak 
mampuan pengurus dan pelaksana program PEMP 
dalam menjalankan program terutama untuk DEP 
pinjaman tunai yang dikelola oleh Koperasi Kerapu. 

5. Agus Suherman 
“Dampak Sosial 
Ekonomi 
Pembangunan Dan 
Pengembangan 
Pelabuhan Perikanan 
Nusantara 
(PPN)” 

Penelitiannya mengatakan pengambengan menampung 
kegiatan masyarakat perikanan, terutama terhadap 
aspek produksi, pengolahan dan pemasaran, serta 
pembinaan masyarakat nelayan. Pelayanan terhadap 
kapal perikanan sebagai sarana produksi meliputi: 
penyediaan basis (home base) bagi armada 
penangkapan, menjamin kelancaran bongkar ikan hasil 
tangkapan, menyediakan suplai logistik bagi kapal-kapal 
ikan seperti air tawar, bahan bakar minyak, es untuk 
perbekalan dan lain-lain. Sedangkan pelayanan 
terhadap nelayan sebagai unsur tenaga produksi 
meliputi: aspek pengolahan, aspek pemasaran dan 
aspek pembinaan masyarakat nelayan. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis dampak sosial ekonomi 
dari pembangunan dan pengembangan PPN 
Pengambengan. 
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2.2  Evaluasi 

2.2.1  Pengertian Evaluasi 

Evaluasi atau penilaian dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengukur 

kadar pencapaian tujuan. Tuckman (1975), mengartikan penelitian sebagai suatu 

proses untuk mengetahui atau menguji apakah kegiatan, proses kegiatan keluarkan 

suatu program telah sesuai dengan pengertian pengukuran. Selain, evaluasi adalah 

proses penilaian yang sistematis mencakup pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan 

penegenalan permasalahan serta pemberian solusi atas permasalahan yang 

ditemukan (BPKP, 2000). 

Sedangkan menurut Arikunto (2006), evalusi adalah kegiatan untuk 

mengumpulkan informasi tentang berkinerja sesuatu, yang selanjutnya informasi 

tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengembil 

keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-

informasi yang berguna bagi pihak  pengambil keputusan (Decision Maker) untuk 

menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan 

(sudharsono, 1994). 

Dalam evaluasi terdapat perbedaan yang mendasar dengan penelitian 

meskipun secara prinsip, antara kedua kegiatan ini memiliki metode yang sama. 

Perbedaan tersebut terletak pada tujuan pelaksanaannya jika penelitian bertujuan 

untuk membuktikan sesuatu (Prove) maka evaluasi bertujuan untuk 

mengembangkan (Improve). Terkadang penelitian dan evaluasi juga digabung 

menjadi satu frase penelitian evaluasi. Sebagaimana yang pernah  disampaikan 

oleh sudharsono (1994) penelitian evaluasi mengandung makna pengumpulan 

informasi tentang hasil yang telah dicapai oleh sebuah program yang dilaksanakan 
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secara sisitemtik dengan menggunakan metodologi ilmiah sehingga darinya dapat 

dihasilkan data yang akurat dan obyektif (Lababa D,2008). 

2.2.2 Tujuan Evaluasi Program 

Tujuan evaluasi ada yang bersifat umum ada juga bersifat khusus. Secara 

umum tujuan evaluasi dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mengetahui 

keefektifan dan efesiensi sistem baik yang menyangkut tentang tujuan, materi, 

metode, media, sumber informasi, lingkungan maupun sistem penilaiannya itu 

sendiri. Maka tujuan khususnya adalah penyesuian evaluasi dengan jenis evaluasi 

itu sendiri , seperti evaluasi perencanaan dan pengembangan, evaluasi motoring, 

evaluasi dampak, evaluasi efisiensi-ekonomis dan evaluasi program komprehensif 

(Cahyadin, 2014). 

Evaluasi merujuk kepada dua pengertian yakni : pengukuran dan interpretasi 

yang keduanya sangat diperlakukan untuk melakukan penilaian atau pengambilan 

keputusan (Matthew, 1973). Dengan pengukuran, berarti kita berharap dengan 

kegiatan untuk membandingkan suatu keadaan dengan keadaan lain yang menjadi 

ukurannya; sedangkan interpretasinya mengarahkan hati dan pikiran kita untuk 

mengartikan data atau fakta yang dihasilkan data atau fakta yang dihasilkan dari 

pengukuran tersebut (Mardikanto dan Soebiato, 2013). 

 
2.3  Program PUMP Perikanan Tangkap 

2.3.1  Pengertian Program PUMP Perikanan Tangkap 

 Pelaksanaan PUMP Perikanan Tangkap adalah program percepatan 

penanggulangan kemiskinan nelayan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM) khususnya pemberdayaan nelayan skala kecil berbasis desa, 

melalui bantuan modal usaha. PUMP Perikanan Tangkap fokus pada kelompok 
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sasaran yang sudah dimulai tahun 2011 melalui pembinaan nelayan skala kecil yang 

tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) (KKP,2014). 

 Pengembangan Usaha Mina Perdesaan Perikanan Tangkap yang 

selanjutnya disebut PUMP adalah bagian dari pelaksanaan program PNPM Mandiri 

melalui bantuan modal usaha dalam menumbuh kembangkan usaha perikanan 

tangkap. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang selanjutnya 

disebut PNPM Mandiri adalah Program Pemberdayaan Masyarakat yang ditujukan 

untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja (DJPT, 2012). 

2.3.2.  Tujuan Pemberian Program PUMP Perikanan Tangkap 

 Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2012 

Tujuan pemeberian program PUMP  Perikanan Tangkap adalah sebagai berikut:    

1.Meningkatkan pendapatan nelayaan melalui kegiatan pengembangan usaha 

nelayan skala kecil dipedesaan, 2.Menumbuhkan dan mengembangkan 

kewirausahaan nelayan di pedesaan, 3.Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi 

nelayan menjadi mitra lembaga keuangan dalam rangka akses permodalan. 

2.3.3  Pemberian Program PUMP Perikanan Tangkap 

 Kriteria lokasi Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) adalah 

Kabupaten/Kota lokasi peningkatan kehidupan nelayan (PKN) tahun 2011-2012, 

Lokasi minapolitan berbasis perikanan tangkap, Lokasi inka Mina tahun 2011-2012, 

lokasi program nasional terpadu gerakan pembangunan kampong (Pandu Gerbang 

Kampung), Usulan daerah, jumlah KUB yang terdaftar di dinas Kabupaten/Kota. 

Penentuan Alokasi BLM (Bantuan Lansung Masyarakat) per Kabupaten/Kota 

ditentukan oleh Pokja perikanan tangkap dengan mepertimbangkan hal-hal sebagai 

berikut: 
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Jumlah KUB binaan Kabupaten/Kota 

1. Jumlah alokasi BLM di Kabupaten/Kota yang telah di realisasikan sebelumnya. 

2. Jumlah anggota KUB yang belum mendapatkan BLM 

3. Kemampuan pembenaan dan pengendalian dari kabupaten/Kota 

4. Alokasi dana pendukung untuk pembinaan yang disediakan Kabupaten/Kota 

2.4  Pemberdayaan Masyarakat 

2.4.1 Pengertiann Pemberdayaan Masyarakat 

 Pemberdayaa masyarakat (Community Empowewerement) ialah mengenai  

capacity building masyarakat yang bernuansa pada pemberdayaan sumberdaya 

manusia melalui pengembangan kelembagaan pembangunan mulai dari tingkat 

pusat sampai tingkat pedesaan seiring dengan pembangunan sistem sosial 

ekonomi rakyat, prasarana dan sarana, serta pengembangan 3P; Pendampingan 

yang dapat menggerakkan partisipasi total masyarakat, Penyuluh dapat merespon 

dan memantau perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat dan Pelayanan 

yang berfungsi sebagai unsur pengendalian ketepatan distribusi aset sumberdaya 

fisik  dan non fisik yang diperlukan masyarakat (Sandra, 2008).  

  Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangakaian kegiatan untuk 

memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan 

keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-

individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai proses, pemberdayaan 

merunjuk pada kemampuan, untuk merpartisipasi memperoleh kesempatan dan 

atau mengakses sumberdaya dan layanan yang diperlukan guna untuk memperbaiki 

mutu hidupnya (baik secara individual, kelompok, dan masyarakatnya dalam arti 

luas). Dengan pemahaman seperti itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai 
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proses terencana guna meningkatkan skala/ upgrade utilitas dari objek yang 

diberdayakan (Mardikanto dan Soebianto,2013). 

2.4.2  Filosofi Pemberdayaan Masyarakat 

 Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat, dengan 

atau tanpa dukungan pihak luar, untuk memperbaiki kehidupannya berbasis kepada 

daya mereka sendiri, melalui upaya optimis daya serta peningkatan posisi-tawar 

yang dimiliki, dengan perkataan lain, pemberdayaan harus menempatkan kekuatan 

masyarakat sebagai modal utama serta menghidari “rekayasa” pihak luar yang 

sering kali mematiakan kemandirian masyarakat setempat (Mardikanto dan 

Soebianto,2013). 

 Walaupun banyak bukti tentang kegagalan program pengentasan kemiskinan 

di banyak negara berkembang, tidak sedikit fakta tentang keberhasilan upaya 

pengentasaan kemiskinan di Negara-negara berkembang seperti Asia dan Afrika. 

Pengelaman sekitar keberhasilan program pengentasan kemiskinan tersebut 

menunjukkan bahwa faktor partisipasi menjadi faktor penting dan dominan. 

Partisipasi dalam pengertian keterlibatan kelompok masyarakat miskin dalam 

seluruh rangkaian proses pengetasan kemiskinan, dari identifikasi masalah dan 

kebutuhan hingga pada pemanfaat hasil pembangunan. Beberapa faktor  lain yang 

menentukan keberhasilan program pengentasan kemiskinan adalah: (1) Kesadaran 

akan nilai-nilai lokal; (2) Pendekatan yang terintegrasi dan menyeluruh; dan (3) 

Pengembangan sumberdaya manusia. 

2.4.3  Tujuan Pemberdayaan Masyarakat  

Pemberdayaan merupakan implikasi dari strategi pembangunan yang 

berbasis pada masyrakat (people centerad development). Terkait dengan hal ini, 

pembangunan, apapun pengertian yang diberikan terhadapnya, selalu merujuk pada 
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upaya perbaik, terutama perbaikan pada mutu-hidup manusia, baik secara fisik, 

mental, ekonomi maupun sosial-budayanya ((Mardikanto dan Soebianto,2013). 

 Tujuan pemberdayaan menurut Sulistiyani (2004) adalah untuk membentuk 

individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi 

kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan 

tersebut. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses 

belajar. Melalui proses belajar maka secara bertahap masyarakat akan memperoleh 

kemampuan atau daya dari waktu ke waktu.  

2.4.4  Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat 

Pendekatan dilakukan terhadap sekelompok klien (penerima manfaat). 

Pemberdayaan dilakukan dengan mengunakan kelompok sebagai media intervensi, 

pendidikan, pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi 

dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, ketrampilan dan sikap-sika klien 

(penerima manfaat) agar memiliki kemampuan dalam memecahakan permasalahan 

yang dihadapinya (Mardikanto dan Soebianto, 2013). 

Strategi pemberdayaan masyarakat digunakan dalam pendekatan 

pembangunan yang berpusat pada rakyat (People Centered Development). 

Pendekatan ini menyadari tentang betapa pentingnya kapasitas masyarakat untuk 

meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal yang ditempuh melalui 

kesanggupan melakukan kontrol internal atas sumberdaya materi dan non material 

yang penting melalui retribusi modal atau kepemilikan, karena dengan ini bisa 

berjalan dengan efektif (Paulangan,2009). 

2.4.5  Prinsip Pemberdayaan Masyarakat  

Prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan pedoman dalam 

pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisiten. Karena 
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itu,prinsip akan berlaku umum, dapat diterima secara umum, dan telah diyakini 

kebenarannya dari berbagai pengamatan dalam kondisi yang beragam. Dengan 

demikian prinsip dapat dijadikan sebagai landasan pokok yang benar, bagi 

pelaksanan kegiatan yang akan dilaksanakan. 

Meskipun prinsip biasanya ditetapakan dalam dunia akademis, Leangans 

(1961) menilai bahwa setiap penyuluh/fasilitator dalam melaksanakan kegiatannya 

harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip pemberdayaan. Tanpa berpegang pada 

prinsip-prinsip yang sudah disepakati, seorang penyuluh (apalagi administrator 

pemberdayaan) tidak mungkin dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik 

(Mardikanto dan Soebianto,2013). 

 
2.5 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir 

2.5.1  Pengertian Pemberdayaan Mayarakat Pesisir 

Masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-

sama mendiami wilayah pesisir membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas 

yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumberdaya pesisir 

(Satria, 2002 dalam Mizara, 2009). 

Pembagunan daerah pesisir kelautan selama tiga dasawarsa terakhir selalu 

diposisikan sebagai sektor pinggiran dalam pembagunan ekonomi nasional. Dengan 

posisi semacam ini bidang kelautan yang didefinisikan sebagai sektor perikanan, 

pariwisata bahari, pertambangan laut, industri maritin, perhubungan laut, bangunan 

kelautan, bangunan kelautan dan jasa kelautan serta masyarakat pesisir bukan 

menjadi arus utama dalam kebijakan pembagunan ekonomi nasional. Kondisi ini 

menjadi sangat ironis mengigat hampir 70% wilayah Indonesia merupakan lautan 

dengan potensi ekonomi yang sangat besar serta berada pada posisi geopolitis 
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yang penting yakni lautan pasifik dan lautan hindia- kawasan paling dinamis dalam 

percaturan dunia baik secara ekonomi dan politik dunia (Kusumastanto, 2002 dalam 

Miraza, 2009). 

2.5.2  Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir 

Kehidupan pesisir Indonesia seharusnya menjadikan para nelayan sebagai 

orang yang kaya karena kekayaan laut Indonesia yang melimpah. Namun 

kenyataannya, mereka masih berada dalam keadaan yang memperhatikan bahkan 

banyak yang termasuk masyarakat di bawah garis kemiskinan. Hal ini bisa dilihat 

pada masa di saat nelayan tidak melaut karena musim hujan atau faktor alam yang 

tidak memungkinkan mereka melaut, sementara kebutuhan hidup tetap harus 

dipenuhi maka terjeratlah mereka untuk berhutang. Untuk itu, perlu dikembangkan 

pemberdayaan masyarakat agar mempunyai kapasitas yang kuat terhadap 

kerentanan ekonomi (Chatarina et.all, 2012). 

Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang tinggal dan hidup diwilayah 

pesisir. Wilayah pesisir adalah wilayah transisi, yang menandai tempat perpindahan 

antara wilayah daratan dan lautan atau sebaliknya. diwilayah ini, sebagaian besar 

masyarakatnya hidup dari mengelolaan sumber daya pesisir dan laut, baik secara 

langsung atau tidak langsung (Kusnadi, 2011). 

2.5.3  Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir 

Program pemberdaya masyarakat pesisir  (PEMP) secara umum bertujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melelui pengembangan kultur 

kewirausahan, penguatan lembaga keuangan mikro (LKM), penggalangan 

partisipasi masyarakat dan kegiatan usaha ekonomi produktif lainnya yang berbasis 

sumberdaya lokal dan berkelanjutan (Mizara, 2009). 
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Tujuan pemberdayaan masyarakat pesisir menurut Sulistyawan (2012) 

adalah sebagai berikut:  

a. Meningkatkan kemampuan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan 

b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan kelembagaan masyarakat agar 

diperoleh perbaikan tatanan kelembagaan. 

c. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam sumberdaya-sumberdaya yang 

ada sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang seimbang dari 

aspek ekologis dan ekonomis.  

2.5.4  Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir 

Menurut Indah (2009) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

Pedesaan (PEMP) adalah pelaku usaha perikanan tangkap skala mikro, pelaku 

usaha perikanan budidaya skala mikro, pelaku usaha pengolahan dan pemasaran 

skala mikro, dan pelaku usaha industri dan jasa maritim skala mikro, dengan 

prioritas pemuda, perempuan pesisir, jenis usaha yang tidak merusak lingkungan 

dan tergolong miskin. 

Berdasarkan KEPMEN no.18 (2004) salah satu penyebab kemiskinan adalah 

belum mampunya masyarakat pesisir mengakses permodalan usaha dari lembaga 

perbankan.Hal ini terjadi karena keterbatasan informasi sumber-sumber pembiayaan 

yang dapat diakses, produk/program yang ada di perbankan, mekanisme dan 

persyaratan pengaksesan serta ketiadaan gunaan. Oleh karena itu perlu dilakukan 

pembinaan kepada masyarakat pesisir agar mampu mengakses permodalan dan 

mengelolanya secara benar. 

2.5.5  Prinsip Pemberdayaan Masyrakat Pesisir 

Secara umum PEMP bertujuan untuk meningkatkan kesehjateran 

masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas 
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sumberdaya manusia dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi dengan 

mendayagunakan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dan 

berkelanjutan (Kepmen, 2004). 

Pengembangan atau Pemberdayaan memiliki makna yang luas, ini 

disebabkan paradigma yang dipakai. Paradigma ini juga erat hubungannya dengan 

pola kesadaran yang dibangun oleh pendesain sebuah program pemberdayaan. 

Untuk itulah pada dasarnya membangun kesadaran kritis sangat dibutuhkan, karena 

seringkali pengembangan menafirkan humanisme dan yang terjadi malah proses 

dehumanisasi. Pendidikan, sebagai bagian dari sistim masyarakat justru menjadi 

pelanggeng proses dehumanisasi tersebut (Chatarina et.all, 2012) 

 
2.6  Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir 

Masyarakat dikawasan pesisir Indonesia sebagian besar berprofesi sebagai 

nelayan yang diperoleh secara turun-temurun dari nenek moyang merek. 

Karakteristik masyarakat nelayan yang berbentuk mengikuti sifat dinamis 

sumberdaya yang digarapnya, sehingga untuk mendapatkan hasil tangakapan yang 

maksimal, nelayan harus berpindah-pindah. Selain itu, resiko usaha yang tinggi 

menyebabkan masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam yang keras yang 

selalu diliputi ketidak pastian dalam menjalankan usahanya (Sebenan,2007 dalam 

Wasak,2012).  

 Kondisi kehidupan sosial ekonomi nelayan dengan penghasilan yang tidak 

menentu dan tidak mampu menghadapi tantangan alam yang buruk dengan 

peralatan yang sederhana meskipun sudah ada peralatan yang di gerak oleh mesin 

semua itu belum mampu membuat masyarakat nelayan masih berada tetap posisi 

garis kemiskinan secara ekonomi terutama pada buruh nelayan (Sarjulis,2011). 
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2.7  Kerangka Berfikir 

Perikanan merupakan salah satu sektor yang menjajikan di Indonesia, 

namun dalam kenyatanya belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Sehingga 

pemerintah melakukan pemberdayaan ke pada masyarakat pesisir dengan 

memberikan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) program Pengembagan Usaha 

Mina Pedesaan (PUMP), salah satunya adalah Pengembangan Mina Pedesaan 

Perikanan Tangkap (PUMP PT). Program ini khusus diberikan kepada masyarakat  

perikanan tangkap, diberikan melalui KUB (Kelompok Usaha Bersama). 

Pelaksanaan program Pemberdayaan Usaha Masyarakat Pedesaan 

Perikanan Tangkap (PUMP PT)  ini diberikan kepada masyarakat pesisir melalui 

KUB, yaitu berupa modal untuk dikelola oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) 

untuk membantu modal penangkapan. Setelah program Pengembagan Usaha Mina 

Pedesaan Perikanan Tangkap (PUMP PT) di laksanakan tentunya diperlukan 

evaluasi, untuk mengetahui sejauh mana berhasil tidaknya program tersebut terlihat 

dari dampak sosial dan ekonomi dari masyarakat yang mendapatkan bantuan 

program tersebut. 

Setelah mengetahui dampak kehidupan sosial dan ekonomi dari Bantuan 

Langsung Masyarakat (BLM) program Pengembagan Usaha Mina Pedesaan 

Perikanan Tangkap (PUMP PT) tersebut akan bisa diketahui bagaimana rencana 

keberlanjutan program tersebut demi kesehjateraan masyarakat pesisir. Untuk 

bentuk yang sederhana dari kerangka berpikir penelitian ini bisa dilihat pada gambar 

1. 
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Gambar 1. Kerangka Berfikir 
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BAB 3 
 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

 Penelitian dengan judul “Evaluasi Dampak Sosial Ekonomi Program PUMP 

Perikanan Tangkap di Desa Mojomulyo, Kecamatan Jember, Kabupaten Jember 

Jawa Timur. ini dilaksanakan pada bulan Agustus - September 2014 di Desa 

Mojomulyo, Kecamatan Puger Kabupaten Jember Jawa Timur. Alasan 

dilaksanakannya penelitian ini adalah karena program PUMP Perikanan Tangkap 

masyarakat nelayan tersebut tergolong program baru, diharapkan mampu 

membantu masyarakat nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan terutama 

pendapatan mereka. Oleh karena itu perlu adanya suatu evaluasi untuk mengetahui 

apakah program tersebut sudah berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang di 

harapkan serta berbagaimana keberlanjutan program PUMP Perikanan Tangkap. 

 Sesuai dengan judul penelitian, maka yang objek penelitian adalah penerima 

PUMP Perikanan dan juga faktor lain juga menjadi pengaruh diantaranya adalah 

keadaan lokasi penelitian, kondisi sumberdaya yang tersediandi desa yang diteliti, 

pelaksanaan program PUMP Perikanan Tangkap,serta kehidupan sosila ekonomi di 

lokasi peneletian 

 
3.2 Metode Penelitian 

 Metode penelitian data merupakan salah satu aspek yang berperan dalam 

kelancaran dan keberhasilan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini metode 

penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Menurut Zulnaidi (2007) 

metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang 
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diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek. 

Penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang. 

3.2.1  Penelitian Deskriptif 

Penelitian Deskriptif merupakan cara uantuk menemukan makna baru, 

menjelaskan sebuah kondisi keberadaan sesuatu, dan mengkategorikan informasi. 

Maka dilakukan dengan memutuskan perhatian kepada aspek-aspek tertentu dan 

sering menunjukkan hubungan antara berbagai variabel (Aditya D,2009). 

Penelitian Deskriptif adalah suatu penelitian dilakukakn dengan tujuan utama 

untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. 

Desain penelitian ini digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan 

yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. 

3.2.2  Studi Kasus 

Dalam model ini peneliti memberikan deskripsi suatu situasi yang 

meharuskan pelaku-pelaku dalam situasi tersebut mengambil keputusan tertentu 

untuk memecahkan suatu masalah. Sebagai contoh suatu kasus merosotnya kinerja 

perusahan sebagai akibat berbagai kondisi perusahaan. Dalam hal ini sebagai 

manajer perusahaan, diminta mencari pemecahan masalah untuk mengatasi 

merosotnya kinerja tersebut (Atwi et all, 1997). 

Model studi kasus sangat produktif digunakan untuk mengembangkan 

kemampuan/ keterampilan memecahkan masalah. Model atau pendekatan ini sering 

digunakan dalam pendidikan dan pelatihan, dalam bentuk yang paling sederhana 

sampai dengan yang paling kompleks. Studi kasus merupakan satu bentuk stimulus 

untuk mempelajari kasus nyata atau kasus yang dikarang. 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

Suatu penelitian ada beberapa jenis data yang digunakan, dalam penelitian 

ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif: Data kualitatif 

adalah data yang berbentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka, biasanya data ini 

diuraikan secara luas. Data ini diperoleh dari berbagi macam teknik pengumpulan 

data seperti wawancara, analisis dokumen dan observasi sedangkan data kauliatatif 

adalah data yang berbentuk angka atau bilangan, data kuantitatif  dapat diperoleh 

atau dianalisis mengunakan teknik perhitungan matetika atau statistika (Salim, 

2013). 

3.3.1 Data Primer 

Menurut Lipana (2013), data primer adalah adalah data yang dipeloleh atau 

dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut 

juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk 

mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung. 

Dalam penelitian ini data primer didapatkan langsung dari responden yaitu 

melalului proses wawancara, kuesioner dan agar lebih memahami kodisi di lapang 

maka dilakukan observasi lapang secara langsung. Sumber data primer didapat kan 

dari masyarakat  yang mendapatkan bantuan program tersebut dan juga instansi 

pemerintah yang terkait. Diantaranya : 

a. Data Program yang diberikan kepada masyarakat pesisir 

b. Data pribadi responden 

c. Dampak kehidupan sosial ekonomi masyarakat 

d. Peren pemerintah dalam proses pemberian program 
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3.3.2 Data Sekunder 

Menurut Tony (2009) data sekunder adalah data yang bukan diusahakan 

sendiri pengumpulkan datanya oleh peneliti, data sekunder berasal dari tangan 

kedua, ketiga dan seterusnya artinya meliputi satu atau lebih pihak yang bukan 

penelitian sendiri. 

Data skunder di peroleh dari studi pustaka. Beberapa data yang diperoleh 

antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan tentang Program PUMP PT 

2. Data data mengenai responden yang di dapatkan dari Departemen Kelautan 

Perikanan Kab. Jember dan dari kantor Desa Mojomulyo. 

3. Teori dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini seperti keadaan sosial 

ekonomi  dan lain lain. 

4. Data kependudukan Desa Mojomulyo yang diperolah dari data potensi Desa 

Mojomulyo. 

 
3.4  Metode Pengumpulan Data 

Seperti pada umumnya, dalam pelaksanaan penelitian pengumpulan data 

dapat dilakukan dengan beragam cara melaui observasi, dokumentasi, wawancara 

dan kuesioner. 

3.4.1  Observasi 

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang lazim 

digunkan dalam penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya dilakukan dengan panca 

indra yang meliputi melihat mencium dan mendengar, untuk memperoleh informasi 

yang di perlukan (Sugiyono, 2012). 
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Dalam penelitian ini observasi dilakukan pada masyarakat pesisir atau 

nelayan yang menerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari Program 

Pengembagan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Tangkap (PUMP PT) di Desa 

Mojomulyo, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Data yang diambil adalah 

mengenai berapa dana yang diberikan pada masing masing Kelompok Usaha 

Bersama (KUB), proses pelaksanaan program tersebut serta manfaat dari segi 

sosial dan ekonomi telah adanya BLM dari Program Pengembangan Usaha Mina 

Pedesaan Perikanan Tangkap (PUMP PT). Selain itu observasi juga melakukan 

mengenai kondisi lokasi tempat penelitian, juga menentukan jumlah informan untuk 

dilakukan pengamatan agar memastikan kebenaran informasi yang ada 

sebelumnya. 

3.4.2  Dokumentasi 

Salah satu lagi metode yang digunakan dalam pengumpulkan data kulitatif 

adalah dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat-surat, catatan harian, 

cenderamata, laporan artefek, foto dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas 

ruang dan waktu, artinya seseorang dapat memperoleh data masa yang sudah 

lampau karena datanya dalam bentuk surat-surat maupun gambar. Secara detail 

bahan dokumenter tarbagi atas beberapa macam, otobiolografis, catatan harian, 

kliping, memorial, buku, surat pribadi, data tersimpan di flasdisk, data yang 

tersimpan di website dan sebagainya (Rahmat, 2009). 

Dalam Penelitian ini data yang diperoleh adalah data kependudukan dari 

Desa Mojomulyo, potensi Desa Mojomulyo dan  data penerima Program 

Pengembangan  Usaha Mina Pedesaan Perikanan Tangkap (PUMP PT) yang 

diperoleh dari Kantor Desa Mojomulyo dan lokasi penelitian. 
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3.4.3  Wawancara 

Menurut Raharja (2011) wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi 

untuk mengumpul informasi dengan cara tanya jawab antara penelitian dengan 

informan atau subjek penelitian sedangakan menurut pasolong (2005) dalam Feri 

(2008) kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara 

menyebarkan daftar pertanyaan secara tertulis kepada responden yang disertai 

pilihan dan alternatif jawabannya. 

Dalam penelitian ini salah satu metode pengumpulan data adalah 

wawancara yaitu dengan menanyakan langsung kepada Depertemen Kelautan 

Perikanan Kabupaten Jember mengenai jumlah kelompok yang menerima Bantuan 

Lansung Masyarakat (BLM) dari Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan 

Perikanan Tangkap (PUMP PT) yang ada di Desa Mojomulyo. Serta mewawancarai 

Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang menerima PUMP Perikanan Tangkap, 

mengenai sejarah kelompok, kapan menerima Bantuan Langsung Masyarakat 

(BLM) dan juga mengenai pembagian serta pengelolaan dana bantuan tersebut : 

1.Sholihin (Ketua KUB Bintang Jaya 2), 2.Nawawi (Ketua KUB Sumber Rejeki), 

3.Marjuki (Ketua KUB Sinar Baru 1) dan 4.Eko Purnomo (Ketua KUB Mina Rukun). 

3.4.4 Kuesioner 

Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain, 

dengan maksud orang yang diberi  pertanyaan tersebut bersedia memberikan 

respons sesuai dengan permintaan pengguna. Orang yang diharapkan memberikan 

respons ini di sebut responden (Arikinto, 2009). 

Dalam Penelitian ini penyebaran Kuisioner diberikan kepada semua 

Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang menerima Bantuan Langsung Masyarakat 

(BLM) dari Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Tangkap 
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(PUMP PT) yang ada di Desa Mojomulyo Kuesioner yang diberikan berkaitan 

dengan informasi  informasi untuk melengkapi data data yang masih kurang dari 

hasil wawancara. 

 
3.5 Metode Pengambilan Sampel 

3.5.1 Populasi  

 Sabar (2007) mengetakan sampel adalah sebagian dari subjek dalam 

populasi yang diteliti, yang sudah tentu mampu secara tertentu representatif dapat 

mewakili populasinya. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive 

sampling dan random sampling . Menurut Margono (2004), teknik purposive 

sampling merupakan pemilihan subjek yang didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang 

dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah 

diketahui sebelumnya.  Dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan 

dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. 

Menurut Azwar (2010) Pengambilan sampel dengan random sederhana hanya 

dapat dilakukan pada populasi yang homogen. Apabila populasinya tidak homogen 

maka tidak akan diperoleh sampel yang representative. Selain menghendaki 

homogenitas, cara ini juga hanya praktis kalau digunakan pada populasi yang tidak 

terlalu besar. 

 Sampel disesuikan dengan tujuan penelitian, untuk pengambilan dengan 

metode purposive sampling mendapatkan informasi mengenai Program 

Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Tangkap (PUMP PT) responden 

yang diambil adalah yang memiliki pengetahuan lebih tentang Program PUMP PT di 

Desa Mojomulyo dan juga dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan dari adanya 
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program, dalam hal ini sampel ditujukan kepada setakeholder terkait program dari 

pihak dinas,tim teknis dan ketua KUB. 

 Untuk pengambilan sampel dengan metode random sampling mendapatkan 

informasi menenai Program PUMP dari aspek  finasialnya didapatkan dari beberapa 

anggota KUB yang mengetahui dan merasakannya sendiri yaitu sampel ditujukan 

kepada penerima program bantuan. 

 Untuk pengembilan sampel dengan sensus itu di lakukakan untuk 

mengetahuai manfaat program PUMP Perikanan Tangkap selain dari aspek finasial 

yangb didapatkan, data ini didapatkan dari semua responden yang mendapatkan 

program PUMP Perikanan Tangkap. 

 Populasi yang digunakan sebagai objek penelitian adalah Kelompok Usaha 

Bersama (KUB) yang mendapatkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari 

Program Pemberdayaan Usaha Masyarakat Pedesaan Perikanan Tangkap (PUMP 

PT) yang ada di Desa Mojomulyo yang terdiri 4 KUB : Bintang Jaya 2,Sumber 

Rejeki,  Sinar Jaya Baru 1, dan Mina Rukun. 

  Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di ketahui bahwa jumlah populasi 

pada penerima program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan  perikanan Tangkap 

pada 4 kelompok usaha bersama (KUB) di Desa Sidomulyo adalah 73 orang dengan  

dengan rincian sebagai berikut: Kelompok Usaha Bersama”Bintang Jaya 2” 

berjumlah 14 orang,”Sumber Rejeki” berjumlah 18 orang, “Sinar Baru 1” berjumlah 

25 orang dan “Mina Rukun” berjumlah 16 orang. Untuk lebih jelasnya jumlah 

populasi yang ada bisa dilihat pada table di bawah ini: 
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Tabel 2. Populasi KUB Penerima PUMP PT di Desa Mojomulyo 

No. Kelompok Usaha Bersama (KUB) Populasi 

1. BIntang Jaya 2 14 

2. Sumber Rejeki 18 

3. Sinar Baru 1 25 

4. Mina Rukun 16 

Jumlah Populasi 73 

 

3.5.2 Sampel dan Metode Pengembilan Sampel 

Menurut Arikunto (2006), sampel adalah sebagai atau wakil populasi yang 

diteliti. Dimana penelitian sampel apabila kita bermasud untuk mengganalisasikan 

adalah mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi 

populasi. 

Cara menentukan sampel yaitu apa bila subyeknya kurang dari 100 lebih 

baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi 

jika jumlah subyeknya besar, dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau 

lebih, tergantung setidak tidak-tidaknya: 

a. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana. 

b. Sempit luasnya wilayah pengamatan subyek, karena hal ini menyangkut banyak 

sedikitnya data. 

c. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti. Untuk penelitian yang 

resikonya besartentu saja jika sampelnya besar dan hasilnya akan lebih baik. 

Untuk penelitian ini mengunakan metode pengambilan  sampel sensus 

karena sampel yang di ambil adalah dari total populasi yaitu 73 sampel dari 4 

kelompok usaha bersama yang mendapatkan PUMP Perikanan Tangkap, dari pihak 

dinas 1 dan dari pengawas 1 sampel. Karena jumlah populasi yang ada  kurang dari 

100 populasi maka peneliti bisa mengambil semua populasi dijadikan  sampel yang 

bisa mewakili yang ada. Untuk jumlah sampel yang diambil bisa dilihat pada table 3. 
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Tabel 3. Sampel Penelitian 

No. Sasaran Penelitian (KUB) Populasi Sampel 

1. Bintang Jaya 2 14 5 

2. Sumber Rejeki 18 6 

3. Sinar Baru 1 25 7 

4. 

5. 

6. 

Mina Rukun 

Pihak Dinas 

Pengawas 

18 

 

 

5 

1 

1 

Jumlah Sampel 25 

 
 

3.6 Metode Analisis Data 

Metode analisis merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengolah 

data dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Tahap ini digunakan untuk 

merangkum semua masalah yang ada yang kemudian dituangkan secara global. 

(Simamora dalam Oktora 2011). 

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini “Evaluasi Dampak 

Sosial Ekonomi Program PUMP Perikanan Tangkap di Desa Mojomulyo, Kecamatan 

Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur” adalah meteode deskripsif kualitatif dan 

kuantitatif. 

3.6.1 Analisis Data Kualitatif 

Pendekatan penelitian kualitatif sering disebut dengan naturalistic inquiry 

(inkuiri alamiah). Setiap data kualitatif mempunyai karakteristiknya sendiri. Data 

kualitatif berada secara tersirat di dalam sumber datanya. Sumber data kualitatif 

adalah catatan hasil observasi, transkrip interview mendalam (depth interview), dan 

dokumen terkait berupa tulisan ataupun gambar (Efianingrum, 2010). 

Sugiyono (2012) juga menegaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, teknik 

analisis data yang digunakan adalah diarahkan untuk menjawab rumusan masalah 

yang telah dirumuskan dalam proposal. Dalam penelitian kualitatif data diperoleh 
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dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang 

bermacam macam data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif, 

sehingga teknik yang digunakan untuk menganalisis data belum jelas. Oleh karena 

itu sering mengalami kesulitan. Analisa data deskriptif kualitatif pada penelitian ini 

meliputi : 

1. Evaluasi dampak sosial ekonomi program PUMP Perikanan Tangkap 

terhadap masyarakat Desa Mojomulyo 

Evalusi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang berkarja 

sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif 

yang tepat dalam mengembil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah 

menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk 

menentukan menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang 

telah dilakukan (Sudharsono, 1994). 

Data deskriptif kualitatif mengenai evalusi dan dampak sosial ekonomi 

Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan  Perikanan Tangkap (PUMP PT) di 

peroleh dari observasi dan wawancara dengan kuesioner. Evaluasi program yang di 

maksud dalam penelitian ini adalah evaluasi yang di peroleh dari pemberian yang 

yang dilakukan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) kepada Kelompok 

Usaha Bersama (KUB) di Desa Mojomulyo. Sedangkan dampak sosial ekonomi 

yang terjadi setelah adanya program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan 

(PUMP) bisa dilihat dari peningkatan hasil  jangka panjang yang lebih meluas 

kedepannya dan juga perkembangan KUB yang mendapatkan PUMP Perikanan 

Tangkap tersebut. 
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2. Respon, saran, dan harapan masyarakat dari adanya Program PUMP 

Perikanan Tangkap di Desa Mojomulyo. 

 Dalam penelitian ini respon merupakan tanggapan dan reaksi masyarakat 

terhadap adanya Program PUMP Perikanan Tangkap, respon ada yang positif dan 

juga negatif. Sedangkan saran dan harapan merupakan sesuatu yang diinginkan 

atau harapan masyarakat. Saran biasanya bersifat mengkritisi karena masyarakat 

mengganggap masih ada kekurangan dan harapan biasanya kelanjutan dari saran 

yang ditujuanya agar menjadi lebih baik. 

 Respon, saran, dan harapan ini diambil dari responden-responden terpilih 

(nelayan, pedangan, pembudidaya dan lain-lain dari adanya Progaram PUMP 

Perikanan Tangkap di desa Mojomulyo). Dari sekian banyak saran dan harapan 

nantinya akan disimpulkan dan dipilih saran dan harapan yang baik dan tepat, 

artinya saran dan harapan bukan berdasarkan dari kepentingan pribadi tercapai 

saran dan harapan adalah untuk kebaikan bersama. 

Analisa data kualitatif digunakan untuk untuk menjawab permasalahan 

sebagai berikut: 

a. Profil Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Tangkap 

(PUMP PT) dan pelaksanaannya di Desa Mojomulyo  Kecamatan Puger 

Kabupaten Jember. 

b. Kendala kendala yang dihadapi masing Kelompok Usaha Bersama (KUB) 

Penerima PUMP PT. 

c. Evalusi dampak sosial dan ekonomi  program PUMP PT di Desa Mojomulyo 

Kecamatan Puger Kabupaten Jember. 

d. Keberlanjutan program PUMP Perikanan Tangkap di Desa Mojomulyo 

Kecamatan Puger Kabupaten Jember. 
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3.6.2 Analisis Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan, data 

kuantitatif dapat diolah atau dianalisis mengunakan teknik perhitungan matematika 

atau statistika (Salim, 2013). Analisis deskiptif kuantitatif adalah proses 

pengumpulan, menganalisis, dan pengolahan data yang diangkakan atau dalam 

bentuk angka. Analisa data secara kuantitatif digunakan untuk mengetahui evaluasi 

dan dampak sosial ekonomi dari adanya Program Pengembangan Usaha Mina 

Pedesaan Perikanan tangkap (PUMP PT). Untuk lebih jelasnya dalam pelaksanaan 

analisa data kuantitatif yang digunkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Pembiayaan 

Menurut Primyastanto dan Istikhoroh (2006)dalam Primyastanto, (2011), 

biaya Total (Total Cost) merupakan pengeluaran usaha yang didefinisikan sebagai 

semua nilai masukan yang habis terpakai atau dikeluarkan dalam produksi, tetapi 

tidak termasuk tenaga kerja keluarga. 

  Keterangan : 

  TC  = Total Cost (biaya total) 

  FC = Fixed Cost (biaya tetap) 

  VC = Variable Cost (biaya tidak tetap) 

b.  Penerimaan  

Menurut Soekartawi (1993) dalam Prasetya (2014) penerimaan adalah nilai 

total produksi yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu dimana besar 

penerimaan tergantung pada harga dan jumlah produk. Untuk menghitung total, 

rumusnya tertera pada halaman selanjutnya. 

Keterangan : 

 TR = Total Revenue (Total Penerimaan) 

TR = P x Q 

TC = FC  + VC 
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 P = Produk 

 Q = Harga  Produksi 

  c.   Keuntungan 

Keuntungan usaha atau pendapatan bersih adalah besarnya penerimaan 

setelah dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi baik tetap 

maupun tidak tetap (Primyastanto dan Istikharo, 2006 dalam Primyastanto,2011). 

Perhitungan keuntungan dapat dilakukan dengan rumus pada halaman selanjutnya. 

    Keterangan : 

    𝝅   = Keuntungan 

 TR  =  Total Penerimaan 

 TC    = Total Biaya 

d.  Nilai Manfaat 

Perhitungan nilai manfaat digunakan untuk melihat dan mengatahui 

seberapa besar manfaat yang di timbulkan dari adanya Progam Pengembangan 

Usaha Mina Pedesaan Perikanan Tangkap (PUMP PT) yang ada di Desa 

Mojomulyo, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Setelah diketahuidan didapatkan 

nilai manfaatnya maka dapat diketahui dampak yang ditimbulkan dari adanya 

Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaaan Perikanan Tangkap (PUMP PT) di 

desa Mojomulyo: 

Menurut Purwanti dkk (2004), cara perhitungan nilai manfaat adalah sebagai 

berikut: 

1. Menghitung nilai investasi, umur teknis, yang di miliki oleh penerima PUMP 

Perikanan Tangkap. 

2. Menghitung asumsi pengenai jumlah nelayan penerima PUMP PT 

𝝅 = TR – TC 
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3. Menghitung biaya operasional dan pemeliharaan dari input-input yang 

digunakan. 

4. Menghitung nilai manfaat dari Program PUMP PT terhadap nelayan penerima 

Bantuan Lansung Masyarakat (BLM). 

5. Menghitung nilai manfaat bersih yang dihasilkan dengan cara :  

Total nilai manfaat bersih = total nialai manfaat – (total investasi + total biaya dan 

perawatan). 

Sedangkan analisis manfaat dan dampak yang diterima masyarakat dalam 

analisis ini digunakan rumusan kriteria ukuran keberhasilannya bisa dilihat pada 

table 4. 

Tabel 4. Kriteria Evaluasi Manfaat dan Dampak Program PUMP PT 

No.  
Kriteria 

Indikator Sumber 
Informasi 

Asumsi 

Awal Akhir 

1. Dampak (impact) 
(Efek Ganda) 

    

2. Manfaat (benefit) 
(Nilai Tambah) 

    

3. Hasil (Results) 
(Pencapaian Hasil) 

    

4. Keluaran (Output) 

(Bentuk Produk) 

    

5. Masukan (input) 
(SDM, Dana, 
Material, Teknologi, 
dll) 

    

(Sumber : Purwanti dkk, 2014). 

Penilaian masing-masing manfaat dan dampak Pengembangan Usaha Mina 

Pedesaan Perikanan Tangkap (PUMP PT)di buat secara matriks, dimulai dari 

penilaian no.5 (Masukan) selanjutnya berdasarkan indicator awal dan akhir, serta 

asumsi dilanjutkan tahap berikutnya no.4 (Keluaran). Demikian seterusnya sampai 

(Dampak). Dalam penilaian manfaat yang telah diterima tersebut hasil penilaian 

tidak selalu sampai jenjang tertinggi Dampak. Dapat pula terjadi dalam pengakajian 
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suatu program hanya sampai tingkatan kedua, yang mungkin disebabkan 

asumsinya yang tidak sesui dengan standar yang telah telah ditepapkan program. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

BAB 4 

KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1. Letak Geografis dan Topografis 

 Letak geografis Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger  yang berada di 

Kabupaten Jember terletak pada koordinat 113006’40” Bujur Timur dan 8008’17” 

Lintang Selatan dengan batas wilayah sebelah Utara Desa Karang Rejo kecamatan 

Gumukmas, Sebelah Selatan  Laut Samudra, Sebelah Timur Desa Mojosari 

Kecamatan Puger dan Sebelah Barat Desa Menampu Kecamatan Gumukmas. 

Desa Mojomulyo merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten 

Jember Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah Desa Mojomulyo adalah 744.175 Ha. 

Batas batas wilayah Desa Mojomulyo adalah sebagai berikut: 

 Sebelah Utara  : Desa Karang Rejo, Kecamatan Gumukmas 

 Sebelah Selatan : Laut Samudra, Kecamatan Puger 

 Sebelah Timur  : Desa Mojosari, Kecamatan Puger 

 Sebelah Barat  : Desa Menampu, Kecamatan Gumukmas 

Desa Mojomulyo merupakan salah satu desa dari 12 desa yang ada di 

Kecamatan Puger. Berikut ini desa yang ada di Kecamatan Puger: Mojomulyo, 

Mojosari, Puger Kulon, Puger Wetan, Wringin Telu, Purwoharjo, Grenden, Kasiyan, 

Mlokorejo, Wonosari, Bangon dan Jambearum. Untuk Desa Mojomulyo terdapat 3 

dusun yaitu: Dusun Krajan, Dusun Kalimalang dan Dusun Getem. 

4.2. Keadaan Penduduk 

 Keadaan penduduk bisa digambarkan berdasarkan beberapa kategori yaitu 

berdasarkan : jenis kelamin, tingkat usia berdasarkan pendidikan, berdasarkan mata 
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pecaharian dan agama yang dipeluk. Untuk lebih jelasnya diuaraikan seperti 

dibawah ini: 

4.2.1. Keadaan Penduduk Berdasarkan jenis Kelamin 

 Jumlah penduduk Desa Mojomulyo adalah 7.617 jiwa. Keadaan penduduk  

Desa Mojomulyo berdasarkan jenis kelamin dapat dikelompokkan menjadi dua 

kelompok yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk penduduk yang berjenis kelamin laki-

laki berjumlah 3.638 jiwa atau 47,76% sedangkan penduduk yang berjenis kelamin 

perempuan adalah sejumlah 3.979 jiwa atau sekitar 52,23%. Untuk lebih jelasnya 

keadaan penduduk Desa Mojomulyo berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada 

Tabel 5. 

Tabel 5.Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin  Jumlah  Presentase 

1.    Laki laki  
2.    Perempuan 

3.638 
3.979 

q 
 

 47,76% 
52,23% 
 

Total 7.617   100% 

(Sumber: Data Penduduk Desa Mojomulyo,2012). 
 
 Dari Tabel 5 terlihat bahwa keadaan penduduk Desa Mojomulyo berdasarkan 

jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan tidak ada yang saling mendominasi 

meskipun lebih banyak perempuan perbedaannya tidak terlalu mencolok hanya 

sekitar  5%. 

4.2.2. Keadaan Penduduk Berdasarkan  Tingkat Usia 

 Keadaan penduduk Desa Mojomulyo berdasarkan tingkat usia dapat 

dikelompokkan menjadi berapa kelompok, yaitu kelompok pertama merupakan 

kelompok penduduk yang memiliki usia 0 sampai dengan 7 tahun berjumlah 421 

orang atau 5,52%, kelompok kedua merupakan kelompok penduduk yang memiliki 

usia 8 sampai 18 tahun berjumlah 3221 orang atau sekitar 42.28%, kelompok ketiga 
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merupakan kelompok penduduk yang memiliki usia 19 sampai 56 tahun dengan 

jumlah 2019 orang atau 26,50%, dan utuk kelompok keempat merupakan kelompok 

penduduk yang memiliki usia 57 tahun keatas dengan jumlah 1956 orang atau 

sekitar 25,67%. Untuk lebih jelasnya keadaan penduduk berdasarkan tingkat usia 

dapat dilihat pada tabel 6. 

Tabel 6.Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia 

No. Umur/Usia tahun  Jumlah  Presentase 

1.    0 – 7 
2.    8 - 18 
3.   19 - 56 
4.     > 57 

421 
3221 
2019 
1956 

Q 
 

 5,52% 
42,28% 
26,50% 
25,67% 
 

Total 7.617   100% 

(Sumber: Data Penduduk Desa Mojomulyo,2012). 
 
 Dari tabel 6 terlihat bahwa keadaan penduduk Desa Mojomulyo berdasarkan 

usia sangat bervariasi mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, dan usia tua. Tetapi 

lebih didomonasi oleh remaja yaitu 42,28% dan yang terendah adalah usia anak-

anak yang hanya sekitar 5,52% saja. 

4.2.3. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidkan  

 Keadaan penduduk Desa Mojomulyo berdasarkan tingkat pendidikan dapat 

dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yaitu: kelompok pertama yang sedang 

TK/play  group berjumlah 240 orang atau sekitar 3,30%, kelompok kedua yang tidak 

tamat SD berjumlah 1359 orang atau sekitar 18,72%, kelompok yang ketiga 

merupakakn kelompok penduduk yang tamat SD berjumlah 2415 orang atau sekitar 

33,26%, kelompok yang keempat adalah kelompok yang tamat SMP berjumlah 1695 

orang atau sekitar 23,35%, dan yang kelompok yang terakhir merupakan kelompok 

yang tamat SMA berjumlah 1548 orang atau sekitar 21,32%. Untuk lebih jelasnya 

keadaan penduduk berdasarkan tingkat pendiddikan dapat dilihat pada tabel 7 
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Tabel 7.Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No. Tingkat Pendidikan  Jumlah  Presentase 

1.    Sedang TK 
2.    Tidak Tamat SD 
3.    Tamat SD 
4.    Tamat SMP 
5.    Tamat SMA 

240 
1359 
2415 
1695 
1548 

Q 
 

 3,30% 
18,72% 
33,26% 
23,35% 
21,31% 
 

Total 7.257   100% 

(Sumber: Data Penduduk Desa Mojomulyo,2012).  

Dari tabel 7 terlihat bahwa keadaan penduduk Desa Mojomulyo berdasarkan 

tingkat pendidikan sangat bervariasi mulai dari TK, tidak tamat SD, tamat SD, tamat 

SMP dan tamat SMA sederajat. Tetapi tingkat pendidikan tamat SD yang paling 

tinggi yaitu 2415 orang atau sekitar 33,26%, kemudian diikuti dengan SMP 1695 

orang atau sekitar 23,35%, lalu SMA yaitu 1548 orang atau sekitar 21,32%, 

kemudian diikuti oleh tidak tamat SD yaitu 1359 orang atau sekitar 18,72% dan yang 

terakhir untuk yang sedang TK yaitu 240 atau sekitar 3,30%.Hal ini dapat dikatakan 

bahwa tingkat pendidikan di Desa Mojomulyo masih tergolong rendah. 

4.2.4. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian  

 Keadaan penduduk Desa Mojomulyo berdasarkan mata pencaharian dapat 

dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu kelompok yang pertama 

merupakan kelompok penduduk dari mata pencaharian sektor  pertanian (petani, 

buruh dan pemilik usaha pertanian)  berjumlah 5114 orang atau sekitar 67,41%, 

kelompok kedua merupakan kelompok yang mata pencaharian sektor peternakan ( 

buruk peternakan dan pemilik peternakan) berjumlah 20 orang atau sekitar 0,26%, 

kelompok ketiga yang merupakan kelompok yang memiliki mata pencaharian di 

sektor perikanan (Buruh perikanaan,nelayan dan pemilik usaha perikanan) 

berjumlah 2300 orang atau sekitar 30,31%, sementara untuk kelompok yang 

keempat merukan kelompok yang bermata pencaharian dari sektor industri rumah 
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tangga (montir, tukang batu, tukang kayu, tukang sumur, pemulung, penjahit dan 

lain-lain) berjumlah 150 orang atau sekitar 2,003%. Untuk lebih jelasnya keadaan 

pendudduk berdasarkan mata pencaharian bisa dilihat pada tabel 8. 

Tabel 8. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 

No. Mata Pencaharian  Jumlah  Presentase 

1.    Sektor Pertanian 
2.    Sektor Peternakan 
3.    Sektor Perikanan 
4.    Sektor Industri Rumahan 

5114 
20 
2300 
150 

q 
 

 67,41% 
0,26% 
30,31% 
2,003% 

 

Total 7584   100% 

(Sumber: Data Penduduk Desa Mojomulyo,2012). 
 
 Dari tabel 8 menujukkan bahwa mata pencaharian telihat sangat bervariasi 

mulai dati sektok pertanian, peternakan, perikanan, dan industri rumah tangga. Dari 

data tersebut dari sektor pertanian yang mendominasi dengan jumlah 5114 orang 

atau sekitar 67,41%, di ikuti mata pencaharian dari sektor perikanan dengan jumlah 

2300 orang atau sekitar 30,31%, kemudiaan untuk industri rumahan berjumlah 152 

orang atau sekitar 2,003% dan untuk mata pencaharin yang paling rendah yaitu dari 

sektor peternakan berjumlah 20 orang atau sekitar 0,26%. 

4.2.5  Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama 

 Keadaan penduduk Desa Mojomulyo berdasarkan agama adalah semua 

penduduk Desa Mojomulyo beragama islam yaitu sejumlah 7.590 jiwa (orang) Untuk 

lebih jelasnya keadaan penduduk berdasarkan agama dapat dilihat pada tabel 9. 

Tabel 9. Keadaan Penduduk Berdasrkan Agama 

No. Agama  Jumlah  Presentase 

1.    Islam 
2.    Kristen 
3.    Katolik 
4.    Hindu 
5.    Budha 

7.590 
   - 
   - 
   - 
   - 

Q 
 

 100% 
   - 
   - 
   - 
   - 

Total 7.590   100% 

(Sumber: Data Penduduk Desa Mojomulyo,2012). 
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Dari tabel 9 terlihat bahwa keadaan penduduk Desa Sidomulyo berdasarkan 

agama 100 % penduduknya beragama Islam. 

 
4.3  Potensi Perikanan Wilayah Puger 

 Lokasi penelitian  ini berada di Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger, 

Kabupaten Jember, Jawa Timur. Desa Mojomulyo yang selain mempunyai sektor 

pertanian  dan peternakan yang cukup besar, tetapi juga masih mempunyai potensi 

perikaanan, karena hal ini didukung dengan letak geografis Desa Mojomulyo yang 

berada di bibir pantai kuarang lebih 100 meter di atas permukaaan laut serta 

perikanan tangkap Desa Mjomulyo masih dibawah naungan UPPPP Puger. Oleh 

sebab itu penelitian ini di fokuskan pada sektor perikanan, khususnya untuk 

perikanan tangkap (Nelayan). 

4.3.1 Alat Tangkap Perikanan Puger 

 Di dalam kawasan Perikanan Puger alat tangkap yang utama digunakan oleh 

nelayan adalah pancing, jaring (setet, Gill Net dan lain sebagainya) dan payang.  

Pada tahun 2013 alat tangkap digunakan oleh nelayan  Perikanan Pantai Puger 

berjumlah 1.138 unit alat tangkap. Setiap tahunnya jumlah alat tangkap yang 

digunakan oleh para nelayan mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya 

mengenai perkembangan alat tangkap yang digunakan nelayan Perikanan Pantai 

Puger dapat dilihat pada tabel 10. 

Tabel 10. Perkembangan Alat Tangkap Perikanan Puger 

No. Alat 
Tangkap 

Tahun 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Pancing 198 204 205 210 360 360 399 
2. Jaring 344 351 351 351 320 320 331 
3. Payang 208 222 222 310 458 458 479 

 TOTAL 750 777 778 871 1.138 1.138 1.209 

(Sumber: UPPPP Puger, 2014) 
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4.3.2 Armada Perikanan Tangkap Puger 

 Armada perikanan tangkap dikawasan Perikanan Puger terdapat 3 jenis 

kapal  yang digunakan oleh para nelayan diantara adalah kapal jukung, kapal sekoci 

dan kapal paying. Jumlah armada perikanan tangkap di Puger pada tahun 2013 

mencapai 1.235 unit, dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu 0-5 GT, 5-10 GT, dan 

10-30 GT. Dari mulai tahun 2007 sampai pada tahun 2013 armada perikanan 

tangkap Puger mengalami peningkatan, untuk lebih jelasnya mengenai 

perkembangan armada Perikanan Tangkap Puger dapat dilihat pada tabel 11. 

Tabel 11. Perkembangan Armada Perikanan Tangkap  Puger 

No. Jenis 
Armada 

Tahun 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. 0 – 5 GT 310 315 315 450 459 459 492 
2. 5 – 10 GT 94 94 94 315 317 317 346 
3. 10 – 30 GT 243 260 260 351 364 364 397 

 TOTAL 874 899 899 1.116 1.140 1.140 1.235 

(Sumber: UPPPP Puger, 2014) 

4.3.1 Produksi Hasil Tangkapan Perikanan Puger 

 Hasil produksi tangkapan ikan  perikanan Puger meliputi cumi-cumi, lemuru, 

cakalang, tongkol, tuna, teri, layur dan lain sebagainya. Untuk produksi hasil 

tangkapan Perikanan Puger  mulai tahun 2007-2013 secara keseluran selalu 

mengalami penigkatan dari volumenya dan nilai produksinya. Untuk lebih jelasnya 

mengenai perkembangan volume dan nilai produksi hasil tangkapan Perikanan 

Puger dilihat pada tabel 12. 
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Tabel 12. Perkembangan Volume dan Nilai Produksi Perikanan Puger 

No. Tahun Volume Produksi (Kg) Nilai Produksi  (Rp) 

1. 2007 1.870.827. 5.296.901.050 
2. 2008 1.122.914 6.605.424.700 
3. 2009 1.184.615 6.242.746.300 
4. 2010 1.154.340 8.719.293.000 
5. 2011 1.804.595 14.823.712.000 
6. 2012 2.194.345 19.616.049.000 
7. 2013 2.240.000 20.160.000.000 

(Sumber: UPPPP Puger, 2014) 

 Sektor perikanan di Desa Mojomulyo yang bermata pencaharian ini ada 

berjumlah 2300 orang atau sekitar 30,31%. Sektor perikanan tangkap atau nelayan 

daerah adalah nelayan tradisional karena hanya menggunakan perahu jugong 

dengan mesin 5 GT, untuk proses pemasaran hasil tangkap lansung di distribusikan 

kebakul-bakul baik ke pedagang kecil atau pun besar yang ada di wilayah Puger. 

 Sektor perikanan yang lainnya adalah perikanan budidaya, ikan yang di 

budidayakan adalah ikan lele. Pemilik usaha budidaya ini merupakan milik pribadi 

bukan kelompok dan pemilik budidaya tidak semuanya murni sebagai  pembudidaya 

ada juga nelayan (perikanan tangkap) yang juga ikut mendirikan usaha budidaya, 

tujuannya adalah sebagai usaha samping ketika hasil tangkap menurun atau tidak  

bisa melaut mereka masih  mempunyai  pendapatan dari budidaya yang dimilikinya. 

 Sedangkan alat tangkap yang di gunakan nelayan di Desa  Mojomulyo 

adalah Setet, yaitu itu alat tangkap yang mirip kaya gill net tetapi diameternya agak 

lebih kecil dan Gill Net di sebut jaring insang karena yang menjadi sasaran 

penangkapan ikan adalah insang. Kenapa nelayan hanya mengunakan  alat tangkap 

setet itu dikarenakan nelayan di Desa Mojomulyo tergolong nelayan tradisional yang 

mengunakan perahu jukung dengan bermesikan 5 GT. 
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BAB 5 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
5.1 Sejarah dan Profil Program PUMP Perikanan Tangkap 

 Sesuai dengan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2010-2014, 

yaitu “Mensejahterakan Masyarakat Kelautan dan Perikanan”,maka salah satunya 

strategi untuk mencapai misi tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan 

usaha mina pedesaan nelayan (perikanan tangkap) untuk meningkatkan 

pendapatan kesehjateraan nelayan. Pengembangan Usaha Mina Pedasaan (PUMP) 

terdiri dari PUMP Perikanan Tangkap, PUMP Perikanan Budibaya, PUMP 

Pengolahan dan PUMP Pemasaran. 

 PUMP Perikanan Tangkap fokus pada kelompok sasaran yang sudah di 

mulai tahun 2011 melalui pembinaan nelayan skala kecil yang tergabung dalam 

Kelompok Usaha Bersama (KUB). Pelaksanaan PUMP diselaraskan dengan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Nasional (RPJMN) dan Rencana 

Strategis (Renstra) Kementriaan Kelautan dan Perikanan tahun 2010-2014. 

Pelaksanan PUMP Perikanan Tangkap adalah program percepatan penangulangan 

kemiskinan nelayan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

(PNPM) khususnya pemberdayaan nelayan skala kecil berbasis desa, melalui 

bantuan modal usaha. 

5.1.1 TUjuan dan Sasaran Pemberian Program PUMP Perikanan Tangkap 

a. Tujuan Pemberian Program PUMP Perikanan Tangkap 

 Program PUMP Perikanan Tangkap bertujuan sebagai berikaut: (1) 

Meningkatkan pendapatan nelayan kecil di pedesaan, (2) Menumbuhkan 

kembangkan kewirausahaan nelayan di pedesaan dan (3) Meningkatkan fungsi 
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kelembagaan ekonomi nelayan menjadi mitra lembaga keungan dalam rangka 

akses permodalan. 

 Tujuan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Tangkap yang di 

berikan di Desa Mojomulyo adalah untuk meningkatkan pendapatan nelayan kecil 

melalui pendanaan pada  suatu Kelompok Usaha Bersama, Menumbuhkan jiwa 

kewirausahan nelayan dan menjadikan fingsi lembagaan ekonomi nelayan dan 

mintra lembaga keuangan dalam akses permodalan pada Kelompok Usaha 

Bersama (KUB). 

b. Sasaran Pemberian Program PUMP Perikanan Tangkap 

 Sasaran dari pemberian Program PUMP Perikanan Tangkap ini  adalah 

berkembangnya usaha Kelompok Usaha Bersama (KUB) penerima Bantuan 

Langsung Masyarakat (BLM) Perikanan Tangkap. 

 Sasaran pemberian Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan 

Perikanan Tangkap (PUMP PT) adalah nelayan-neleyan kecil yang sebagian besar 

mengunakan perahu jukung dan mesin berkuatan 5 GT untuk melakukan 

penangkapan (Melaut) yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB), 

dengan beranggotakan mininmal 10 orang dan Kelompok Usaha Bersama masih 

aktif. Salah satu desa yang mendapatkan adalah Desa Mojomulyo, Kecamatan 

Puger, Kabupaten Jember,Jawa Timur dan ada 5 Kelompok Usaha Bersama (KUB) 

yang mendapatkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari Program 

Pemgembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Tangkap (PUMP PT). 5 KUB itu 

adalah Bintan Jaya 2, Sumber Rejeki, Sinar Baru1, Mina Rukun dan Sahabat Sejati. 

Kelompok Usaha Bersama (KUB) ini mendapatkan PUMP Perikanan Tangkap 

karena sudah memenuhi kriteria yang diharapkan. 
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5.1.2 Penentuan KUB Penerima Program PUMP Perikanan Tangkap 

 Kriteria lokasi PUMP Perikanan Tangkap memperhatikan daftar lokasi dan 

alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM mandiri, lokasi peningkatan 

kehidupan nelayan, lokasi minapolitan berbasis perikanan tangkap, lokasi program 

nasional terpadu gerakan pembangunan kampung, keberlanjutan sumberdaya ikan, 

usulan daerah, jumlah KUB yang terdaftar dan masuk dalam data base di Dinas 

Kabupaten/Kota, Provinsi dan Direktorat PUPI. 

 Penentuan alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) per 

Kabupaten/Kota ditentukan oleh Pokja Perikanan Tangkap dengan 

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Jumlah KUB yang terdaftar dan masuk dalam data base di Dinas 

Kabupaten/Kota, Provinsi dan direktorat PUPI. 

2. Jumlah alokasi BLM di Kabupaten/Kota yang telah direalisasikan sebelumnya. 

3. Kemampuan pembinaan dan penegendalian dari kabupaten/Kota. 

4. Alokasi dana pendukung untuk pembinaan yang disediakan oleh 

Kabupaten/Kota. 

5. Tertib pelaporan dari Tim Teknis dan Tim Pembina. 

  Kriteria Kelompok Usaha Bersama (KUB) calon penerima dana Bantuan 

Langsung Masyarakat (BLM) harus memenuhi kriteria umum pada pedoman 

pelaksanaan PNPM Kelautan dan Perikanan dan memenuhi kriteria teknis sebagai 

berikut: 

a. Kelompok Usaha Bersama (KUB) terdaftar pada data base di Dinas Kelautan 

dan Perikanan kabupaten/Kota, Provinsi dan Direktorat. 



48 
 

b. Pengurus dan anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang masuk dalam 

Rencana Usaha Bersama (RUB) adalah neleyan kecil yang memiliki kartu 

nelayan dan belum pernah menerima BLM PUMP-PT. 

c. Tersedia data produksi dan pendapatan anggota Kelompok Usaha Bersama 

(KUB) yang diusulan dalam Rencana Usaha Bersama (RUB). 

 Proses penentuan Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang mendapat Bantuan 

Langsung Masyarakat (BLM) dari Program PUMP Perikanan Tangkap yang ada di 

Desa Mojomulyo sudah berjalan sesuia dengan kriteria lokasi dan Kriteria KUB 

penerima PUMP Perikanan Tangkap (KKP,2012). 

5.2 Karakteristik  Responden  

Dalam meanalisis data responden memerlukan katakteristik responden yang 

meliputi: berdasar usia (umur), tingkat pendidikan dan agama. Aspek-aspek seperti 

itu sangat di peroleh berdasarkan kuisioner dari di lokasi penelitian. 

5.2.1 Berdasarkan Usia/Umur 

Untuk umur menjadi faktor karakteristik responden. Usia juga akan 

mempengaruhi tingkat keakuratan data dalam suatu penelitian karena umur 

berhubungan dengan seberapa lama responden tersebut melakukan pekerjaan 

tersebut. Semakin lama responden melakukan pekerjaan itu maka data atau 

informasi yang diperoleh akan lebih tinggi keakuratannya, begitupun sebaliknya. 

Responden dalam penelitiaan ini ada 3 responden yaitu pihak dinas, pengawas dan 

beberapa anggota penerima Program PUMP Perikanan Tangkap dibagi menjadi 4 

Kelompok Usaha Bersama (KUB) yaitu Bintang Jaya 2, Sumber Rejeki, Sinar Baru 

1 dan Mina Rukun. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah dan presentase dari 

aspek usia bisa dilihat pada table 13. 
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Tabel 13. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia/Umur 

No. Responden Usia/Umur Jumlah 
Sensus 0-15 16-30 31-60  61 

1. Bintang Jaya 2 - 2 3 - 5 
2. Sumber Rejeki - 3 3 - 6 
3. Sinar Baru 1 - 2 5 - 7 
4. 
5. 
6. 

Mina Rukun 
Pihak Dinas 
Pengawas 

- 
- 
- 

2 
- 
- 

3 
1 
1 

- 
- 
- 

5 
1 
1 

Total Sensus                         0             9           16 25 

(Sumber: Data Penduduk Desa Mojomulyo, 2014) 
 

Dari tabel 13 menunjukkan bahwa karakteristik responden berdasarkan  

tingkat usia atau umur  di domonasi oleh usia 31 sampai 60 tahun sebanyak 16 

responden, kemudian di ikuti usia 16-30 tahun sebanyak 9 responden. Dengan di 

dominasi responden yang lebih berumur maka tingkat keakuaratan data yang di 

ingin semakin tinggi. 

5.2.2 Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 Faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu penelitian adalah 

tingkat validasi yang disampaikan oleh para responden. Keakuratan dan kebenaran 

data setidaknya di pengaruhi oleh tingkat pendidikan yang di tempuh responden, 

maka akan semakin tinggi pula tingkat kebenaran dan keakuratan data yang 

diberikan, sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan yang ditempuh responden 

maka data dan informasi yang diberikan tingkat keakuratannya semakin rendah. 

Responden dalam penelitiaan ini ada 3 responden yaitu pihak dinas, pengawas dan 

beberapa anggota penerima Program  Pengembangan Usaha Mina  Pedesaan 

Perikanan Tangkap (PUMP PT) dibagi menjadi 4 Kelompok Usaha Bersama (KUB) 

yaitu Bintang Jaya 2, Sumber Rejeki, Sinar Baru 1 dan Mina Rukun. Untuk lebih 

jelasnya mengenai jumlah dan presentase tingkat pendidikan responden bisa dilihat 

pada table 14. 
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Tabel 14. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No. Responden Tingkat Pendidikan Jumlah 
Sensus Tidak 

Tamat 
SD 

SD SMP Sarjana 

1. Bintang Jaya 2 4 1 - - 5 
2. Sumber Rejeki 5 - 1 - 6 
3. Sinar Baru 1 4 2 1 - 7 
4. 
5. 
6. 

Mina Rukun 
Pihak Dinas 
Pengawas 

3 
- 
- 

1 
- 
- 

1 
- 
- 

- 
1 
1 

5 
1 
1 

Total Sensus                           16             4               3              2 25 

(Sumber: Data Penduduk Desa Mojomulyo, 2014). 
 

Dari tabel 14 menunjukkan bahwa karakteristik responden berdasarkan 

tingkat pendidikan di domonasi oleh  tidak tamat SD sebanyak 16 responden, 

lulusan SD sebanyak 4 responden, lulusan SMP sebanyak 3 responden dan yang 

terakhir lulusan Sarjana 2 responden. Dengan demikinan  banyaknya responden 

yang pendidikanya tidak tamat SD maka tingkat keakuaratan data yang di inginkan 

sedikit mempengaruhi. 

5.2.3 Berdasarkan Agama 

Satu lagi aspek yang mempengaruhi karakteristik Responden selain Usia dan 

tingkat pendidikan adalah aspek agama. Aspek agama tidak akan berpengaruh 

secara langsung terhadap validitas data ataupun inforamasi yang akan didapatkan. 

Namun aspek agama untuk mengetahui data-data dari responden. Responden 

dalam penelitian 3 responden yaitu pihak dinas, pengawas dan beberapa anggota 

penerima Program  Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Tangkap 

(PUMP PT) dibagi menjadi 4 Kelompok Usaha Bersama (KUB) yaitu Bintang Jaya 

2, Sumber Rejeki, Sinar Baru 1 dan Mina Rukun. Untuk lebih jelasnya mengenai 

jumlah dan presentase tingkat pendidikan responden bisa dilihat pada table 15. 
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Tabel 15. Karakteristik Responden Berdasarkan Agama 

No. Responden Tingkat Pendidikan Jumlah 
Sensus Islam Hindu Budha Katolik 

1. Bintang Jaya 2 5 - - - 5 
2. Sumber Rejeki 6 - - - 6 
3. Sinar Baru 1 7 - - - 7 
4. 
5. 
6. 

Mina Rukun 
Pihak Dinas 
Pengawas 

5 
1 
1 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

5 
1 
1 

Total Sensus                        25             0               0                   0 25 

(Sumber: Data Penduduk Desa Mojomulyo, 2014). 
 

Dari tabel 15 menunjukkan bahwa karakteristik responden berdasarkan 

agama semuanya beragama islam. Dengan demikin semakin banyak responden 

yang beragama 1 maka tingkat keakuratan data yang di inginkan semakin baik. 

 
5.3 Pelaksanaan Program PUMP-PT di Desa Mojomulyo 

 Menurut (KKP, 2012) Pola dasar Pengembangan Usaha Mina Pedesaan 

(PUMP PT) di rencanakan untuk meningkatkan kemampuan Kelompok Usaha 

Bersama (KUB) dalam mengembangkan usaha produktif dalam rangka 

peningkatan pendapatan dan kewirausahaan nelayan anggota KUB. Salah satunya 

di Desa Mojomulyo menjadi saran program pemerintah yang bertujuan untuk dapat 

meningkatkan kesejahteraan  masyarakat Desa Mojomulyo,Kecamatan Puger, 

Kabupaten Jember dan untuk mencapai tujuan tersebut, harus melalui tahapan-

tahapan pelaksanaan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP PT) sebagai 

berikut: 

1. Keberadaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) 

2. Keberadaan Tenaga Pendamping 

3. Sosialisasi dan Pelatihan 

4. Penyaluran dana  Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) 

5. Pembinaan, Pegendalian dan Pengawasan  
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6. Evaluasi dan Pelaporan 

Pelaksanaan Program Pengembangan usaha Mina Pedesaan Perikanan 

Tangkap (PUMP PT) di Desa Mojomulyo di mulai dari keberadaan KUB yaitu ada 5 

KUB yang mendapatnya, kemudian keberadaan tenaga pendamping disini adalah 

PPTK (Pegawai Penyuluh Tenaga Kontrak) bekerja untuk mengawasinya, 

pemberian sosialisasi dan mengawasinya. Sosialisasi yang diberikan oleh tim 

teknis pelaksana PUMP Perikanan Tangkap berkaitan dengan pengunaan dana 

Bantuan Langsung Masyarakat sesuai dengan kebutuhan penunjang melaut 

nelayan, kemudian dilakukan proses penyaluran BLM, setelah itu diberikan 

pembinaan pengendalian dan pengawasan. Sehingga setelah itu tim teknis bisa 

mengevaluasi dan melaporkan tetang pelaksaan Program PUMP Perikanan 

Tangkap berjalan sesuai harapan atau tidak. 

5.3.1 Keberadaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) 

 Pengembagan usaha Mina Pedesaan (PUMP) dan Kelompok Usaha 

Bersama (KUB) merupakan pendekatan pengembangan usaha nelayan untuk 

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan. PUMP dan KUB terfokus 

pada kelompok sasaran. Berdasarkan strategi tersebut yang mulai tahun 2011 

pembinaan nelayan skala kecil memadukan pembinaan nelayan yang tergabung 

dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB), Pengembangan Usaha Mina Perdesaan 

(PUMP), Kelompok Penerima Program PNPM Mandiri Perikanan Tangkap dan 

Kelompok Nelayan. 

 Pelaksanaan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) dan Kelompok 

Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap merupakan bagian kegiatan 

penanggulangan kemiskinan dengan tujuan : (1) meningkatkan kemampuan dan 

pendapatan nelayan melalui pengembangan kegiatan usaha nelayan skala kecil di 
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perdesaan sesuai dengan potensi sumberdaya ikan; (2) menumbuhkan 

kewirausahaan nelayan di perdesaan; dan (3) meningkatkan fungsi kelembagaan 

ekonomi nelayan menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka 

akses ke permodalan, dengan sasaran : (1) berkembangnya usaha 1.000 KUB 

Perikanan Tangkap; dan (2) meningkatnya pendapatan nelayan anggota KUB 

penerima  Bantuan Langsung Masyarakat (KKP, 2012). 

 Sasaran utama Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) ini, 

yaitu dengan terbentuknya Kelompok Usaha Bersama (KUB). KUB adalah badan 

usaha non badan hukum ataupun yang sudah berbadan hukum yang berupa 

kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah 

seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama 

dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan 

anggota. 

 Keberadaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) di Desa Mojomulyo menjadi 

pertimbangan tersendiri dari adanya Program Pengembangan Usaha Mina 

Pedesaan Perikanan Tangkap (PUMP PT). Karena rata-rata hampir semua nelayan 

Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang ada di Desa Mojomulyo adalah nelayan 

skala kecil, yang memakai perahu jukung untuk mencari ikan dilaut. Sehingga 

Kelompok Usaha Bersama (KUB) di Desa Mojomulyo sudah masuk dalam calon 

penerima Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan  Perikanan Tangkap 

(PUMP PT). 

5.3.2 Keberadaan Tenaga Pendamping 

 Menurut KKP (2012) Tenaga pendamping adalah orang yang mempunyai 

latar belakang pendidikan atau berpengalaman di bidang kelautan dan perikanan, 

tinggal di tengah masyarakat sasaran dan mendampingi kelompok masyarakat 
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secara terus-menerus selama berlangsungnya kegiatan PNPM Mandiri KP. Tenaga 

pendamping mempunyai tugas sebagai berikut: 

1) Bersama tim teknis melakukan pemilihan KUB calon penerima BLM (Bantuan 

Langsung masyarakat)  PUMP PT 

2) Melakukan identifikasi kelayakan kegiatan usaha KUB calon penerima BLM 

(Bantuan Langsung Masyarakat) PUMP PT 

3) Memberikan bimbingan manajemen usaha kelutan dan perikanan 

4) Membantu dan mendampingi kelompok dalam penyusunan RUB (Rencana 

Usaha Bersama) dan dokumen administrasi lainnya 

5) Membantu memfasilitasi kemudahan akses terhadap permodalan usaha, sarana 

produksi, teknologi dan pasar 

6) Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh KUB. 

7) Fasilitas penguatan kelembangan KUB 

8) Pendampingan manajemen, teknis dan pemasaran 

9) Membentu KUB dalam membuat laporan perkembangan sesuai pedoman teknis 

10) Membuat laporan hasil pelaksaan kegiatan pendampingan setiap bulan kepada 

Kepala Dinas sesuai Pedoman Teknis. 

Kebedaan tenaga pendamping  atau PPTK (Pegawai Penyuluh Tenaga 

Kontrak) di Desa Mojomulyo adalah Bapak Suwandi yang mendamping nelayan 

untuk menginformasi menengenai Program PUMP Perikanan Tangkap dari proses 

pengajuan bantuan ke Dinas sampai nanti proses penerimaan Bantuan Lansung 

Masyarakat (BLM) di terima oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang 

Mendapatkan Program PUMP Perikanan Tangkap dan  memberikan sosialisasi 

menganai pengelolaan  dana bantuan yang sudah diterima. 
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5.3.3 Sosiolisasi dan Pelatihan 

 Pelatihan adalah proses pembelajaran baik teori maupun praktek yang 

bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kompetensi atau kemampuan 

akademik, sosial dan pribadi di bidang pengetahuan, keterampilan dan sikap serta 

bermanfaat bagi pesertanya dalam meningkatkan kinerja pada tugas atau pekerjaan 

yang menjadi tanggung jawabnya. 

 Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan  Kabupaten  

dan shekhorder yang terkait tentang Program Pegembangan Usaha Mina Pedesaan 

Perikanan Tangkap (PUMP PT) sudah cukup baik. Terbukti dari banyaknyanya 

Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang ingin mendapatkan Bantuan Langsung 

Masyarakat (BLM) tersebut, apa lagi mereka melihat sendiri manfaat program 

tersebut yang sebelumnya diberikan pada Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang 

sudah menererima terlebih dulu (KKP,2012). 

 Dinas juga merekondasiakan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) 

untuk mengirimkan 1 anggota kelompoknya untuk mengikuti pelatihan yang 

diberiakan oleh Dinas terkait, dengan syarat 1 orang yang dikirim sebagai 

perwakilan Kelompok Usaha Bersama (KUB) tersebut harus mempunyai ijazah, 

minimal ijazah SD. Didalam pelatihan tersebut juga membahas tentang Program 

Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Tangkap (PUMP PT). 

5.3.4 Penyaluran Dana Bantuan Lansung Masyarakat (BLM) 

Menurut KKP (2012) Sebelum malakukan penyaluran dana Bantuan 

Langsung Masyarakat (BLM)  Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP PT) 

harus terlebih dahulu mentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB ) penerima BLM 

PUMP Perikanan Tangkap dan peruntukan  BLM sebagai berikut: 
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A. Penentuan Lokasi dan Alokasi PUMP PT 

Kriteria lokasi PUMP Perikanan Tangkap memperhatikan daftar lokasi dan 

alokasi BLM PNPM mandiri pada tahun ini, lokasi peningkatkan kehidupan nelayan, 

lokasi minapolitan berbasis perikanan tangkap, lokasi program nasional terpadu 

gerakan pembangunan kampung keberlanjutan sumber daya ikan, usulan daerah, 

jumlah KUB yang terdaftar dan masuk dalam database di Dinas Kabupaten/Kota, 

Provinsi dan Direktorat PUPI. 

Penentuan Alokasi  Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) per 

Kabupaten/Kota ditentukan oleh Pokja PT dengan mempertimbangkan hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Jumlah KUB yang terdaftar dan masuk dalam database di Dinas Kabupaten/Kota, 

Propinsi dan Direktorat PUPI 

2. Jumlah alokasi BLM di Kabupaten/Kota yang telah direalisasikan sebelumnya 

3. Kemampuan pembinaan dan pengendalian dari Kabupaten/Kota 

4. Alokasi dana pendukung untuk pembinaan yang disediakan oleh Kabupaten/Kota; 

5. Tertib pelaporan dari Tim Teknis dan Tim Pembina. 

 Untuk penentuan lokasi pemberian Program Pengembangan Usaha Mina 

Pedesaan Perikanan Tangkap (PUMP PT) di Desa Mojomulyo sudah mememenuhi 

syarat calon lokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Karena hampir 

seluruhnya nelayan di Desa Mojomulyo merupakan nelayan kecil, dengan 

mengunakan perahu jukung untuk berlayar mendapat mandapatkan ikan dilaut dan 

hampir semua anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) murni sebagai nelayan 

murni, namun juga masiha ada sebagian kecil beberapa anggota kelompok yang 

bukan nelayan murni. 
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B. Kriteria KUB Calon Penerima BLM PUMP Perikanan Tangkap 

Kelompok Usaha Bersama (KUB) calon perinema dana Bantuan Langsung 

Masyarakat (BLM) Pengembangan Usaha Mina Pedesaan  Perikanan Tangkap  

(PUMP PT) harus memenuhi kriteria umum pada Pedoman Pelaksanaan PNPM 

Kelautan dan Perikanan dan Memenuhi kriteria teknis sebagai berikut: 

1. KUB terdaftar pada database di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota, 

Propinsi dan Direktorat PUPI. 

2. Pengurus dan anggota KUB yang masuk dalam Rencana Usaha Bersama (RUB) 

adalah nelayan kecil yang memiliki kartu nelayan dan belum pernah menerima 

BLM PUMP PT. 

3. Tersedia data produksi dan pendapatan anggota KUB yang diusulkan dalam 

RUB. 

 Kriteria Kelompok Usaha Bersama (KUB)  sebagai calon penerima Bantuan 

langsung Masyarakat (BLM) dari Program PUMP Perikanan Tangkap di Desa 

Mojomulyo sudah memenuhi kriteria tersebut dimana Kelompok Usaha Bersama 

(KUB) sebagian besar sudah terdaftar didinas Kelompok Usaha Bersama (KUB) 

juga sebelumnya belum mendapatkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari 

Program Pengembagan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Tangkap (PUMP PT) dan 

juga telah mempunyai data produksi dan pendapatan dari hasil tangkapan dari 

melaut. 

C. Mekanisme Pengusulan dan Penentuan KUB Calon Penerima BLM PUMP  

 Menurut KKP(2012) Mekanisme pengusulan dan penentuan  Kelompok 

Usaha Bersama (KUB) calon penerima Bantuan Lansung Masyarakat (BLM) 

Pengembangan Usaha Mina Pedesaan  Perikanan Tangkap (PUMP PT) adalah 

sebagai berikut: 
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1. KUB calon penerima dana BLM baik pengurus dan anggota harus mempunyai 

Kartu Nelayan dan anggota KUB memiliki data produksi dan pendapatan serta 

mengisi formulir usulan (formulir 1); 

2. Identifikasi dan Seleksi KUB Calon Penerima BLM dilakukan oleh Tim Teknis 

dibantu Tenaga Pendamping, diusulkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota 

untuk diverifikasi oleh Tim Teknis dengan mengacu kepada kriteria yang telah 

ditetapkan. 

3.  Hasil verifikasi Tim Teknis ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas 

Kabupaten/Kota diusulkan kepada Kepala Dinas Propinsi, dan tembusan kepada 

Direktur PUPI. 

4. Usulan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota dilakukan validasi oleh Tim Pembina, 

dan hasilnya diusulkan oleh Kepala Dinas Propinsi kepada Direktur PUPI. 

5. Berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Propinsi yang telah ditetapkan melalui 

Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Pokja PT memproses penetapan KUB 

calon. 

  Untuk Mekanisme pengusulan dan penentuan Kelompok Usaha Bersama 

(KUB) penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari Program 

Pegembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Tangkap (PUMP PT) sudah 

berjalan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan PUMP Perikanan Tangkap 

yang di jalankan Kementerian Kelautan Perikanan. 

D. Pencairan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUMP Perikanan Tangkap 

1. Penarikan BLM dari Kantor Bank Cabang/Unit Bank Penyalur dilaksanakan 

sesuai dengan kebutuhan yang disepakati pada rapat pengurus dan anggota. 

2. Penarikan dana BLM PUMP Perikanan Tangkap harus ditandatangani oleh Ketua 

dan bendahara serta ada rekomendasi Tim Teknis. 
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3. Dana BLM PUMP Perikanan Tangkap dibelanjakan oleh KUB sesuai RUB 

(Rencana Usaha Bersama) di damping oleh PPTK (Penyuluh) untuk dikelola 

dengan baik oleh pengurus KUB agar berkembang dan berkelanjutan. 

4. Setiap transaksi dilaksanakan secara transparan dan dibukukan serta bukti 

transaksi harus disimpan secara tertib oleh bendahara KUB. 

5. Pengecekan kelengkapan dokumen dengan mengunakan formulir check-list 

proses penyiapan penyaluran dana BLM PUMP Perikanan Tangkap. 

5.3.5 Evaluasi dan Pelaporan 

A. Evaluasi 

 Menurut KKP (2012) Evaluasi pelaksanaan kegiatan PUMP oleh Tim Pusat 

dilaksanakan oleh POKJA Perikanan Tangkap. POKJA Perikanan Tangkap 

melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PUMP mencakup, evaluasi pelaksanaan 

yang sedang berjalan dan evaluasi akhir. Evaluasi pelaksanaan PUMP di tingkat 

Propinsi dilakukan oleh Tim Pembina untuk melakukan evaluasi pelaksanaan yang 

sedang berjalan dan evaluasi akhir. Evaluasi pelaksanaan PUMP di tingkat 

Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim Teknis, mencakup evaluasi pelaksanaan 

yang sedang berjalan dan evaluasi akhir. Evaluasi produksi, pendapatan, dan 

tabungan anggota KUB pra penyaluran BLM dilakukan oleh PPTK (Penyuluh). 

 Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari Program Pengembangan Usaha 

Mina Pedesaan Perikanan Tangkap (PUMP PT) di Desa Mojomulyo khususnya 

pada Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang telah mendapatkan Program PUMP 

Perikanan Tangkap dilihat dari pemanfaatan bantuan yang diberikan dan juga 

pengelolaan dana sebagai tabungan untuk membantu keuangan Kelompok Usaha 

Bersama (KUB) Kedepannya. 
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B. Pelaporan 

Pelaporan disampaikan secara berjenjang oleh Ketua KUB, PPTK 

(Penyuluh), Ketua Tim Teknis, Ketua Tim Pembina dan Koordinator Pokja Perikanan 

Tangkap. Periode pelaporan terdiri dari laporan bulanan, semester dan tahunan 

(KKP, 2012) 

Pelaporan Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB)  di Desa Mojomulyo yang 

mendapakan Bantuan Langsung masyarakat (BLM) dari Pegembangan Usaha Mina 

Pedesaan Perikanan Tangkap harus wajib melaporkan  perkembangan 

kelompoknya kepada Ketua Tim Teknis. 

 
5.4 Daftar KUB  Penerima BLM PUMP PT dan Kendala yang Dihadapi 

Desa Mojomulyo sebagai tempat penelitian Program PUMP Perikanan 

Tangkap sejauh ini ada 5 (lima)  Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang 

Mendapatkan Bantuan Lansung Masyarakat (BLM) dari PUMP Perikanan Tangkap, 

namun ada 1 kelompok yang sudah tidak aktif lagi yaitu KUB Sahabat Sejati yang 

diketuai oleh Bapak M.Dofir. Berikut ini adalah Kelompok Usaha Bersama (KUB) 

yang mendapatakan Bantuan langsung masyarakata (BLM) PUMP perikanan 

tangkap sebagai berikut: 

1. Kelompok Usaha Bersama (KUB) “Bintang Jaya 2” 

Kelompok Usaha Bersama Bintang Jaya 2 ini mendapatkan Bantuan 

Langsung Masyarakat dari PUMP Perikanan Tangkap Pada tahun 2012, bantuan 

yang di berikan sejumlah RP100.000.000. KUB Bintang Jaya 2 ini di ketuai oleh 

Bapak Sholihin dengan beranggotaan 14 orang. Berikut nama anggota Kelompok 

Usaha Bersama (KUB) “Bantang Jaya 2” yang terlihat pada tabel 16.  
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Table 16. Daftar anggota KUB Bintang Jaya 2 

No. Nama Anggota 
KUB 

Jenis Alat 
Tangkap 

Jumlah Alat tangkap 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

Sholihin (Ketua) 
M. Sugito 
Ashari 
Wagiyo 
Hariyono 
Maryo 
Markholis 
Nur Holis 
Rudik Prasetio 
Lupriyadi 
Edi Purwanto 
Hayi Arisono 
Wagino 
Surip 

Setet dan Gill Net 
Setet 
Setet 
Setet 
Setet 
Setet 
Setet 
Setet 

Setet dan Gill Net 
Setet 
Setet 
Setet 
Setet 
Setet 

2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 

 Total  20 

 

Untuk proses pembagian dan pengunaan data Bantuan langsung 

Masyarakat (BLM) dari program Pegembangan Usaha Mina Pedesan Perikanan 

Tangkap (PUMPT), dana yang di berikan sebesar Rp.100.000.000. lansung 

dibagiakan rata kepada semua anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang 

berjumlah 14 anggota. Sehingga masing-masing mendapatkan bagian kurang lebih 

Rp. 7.000.000 per anggota. Dana Bantuan Lansung Masyarakat yang sudah 

dibagikan tadi digunakan untuk memenuhi kebutuhan melaut seperti:  dana 

tambahan membeli Mesin (diesel), perbaikan-perbaikan (jaring, mesin, perahu dan 

lain sebagainya) serta menambah dana untuk membeli perahu. Namun kebanyakan 

anggota KUB ini digunakan untuk tambahan mesin. Berikut perhitungan finansial 

KUB Bintang Jaya 2 terlihat pada tabel 17. 
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Tabel 17. Perhitungan Finansial KUB Bintang Jaya 2 

 

 Penerima dan Keuntungan Sebelum ada PUMP Perikanan 

 Diketahui: 

a. Biaya Tetap (FC)   = Rp 8.900.000 

b. Biaya Variabel (VC)  = RP 32.040.000 

 Biaya Total (TC)  = 8.900.000 + 32.040.000 

= 40.940.000 

 Hasil Produksi Penangkapan per tahun (120 x trip): 

Ikan Layur   = 50 Kg x 10.000 x 120 = Rp 60.000.000 

Rincian Jumlah/Unit Harga Total (Rp) Umur teknis 

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah  Sebelum  Sesudah 

Investasi 

 Perahu 

 Mesin 5 GT 

 Jaring 

 
1 Unit 
1 Unit 
1 Unit 

 
1 unit 
2 unit 
1 unit 

 
15.000.000 
6.000.000 
700.000 
 
 

 
15.000.000 
12.000.000 
2.000.000 
 
 

 
5 tahun 
5 tahun 
1 tahun 

 
5 tahun 
8 tahun 
2 tahun 

Total   21.700.00 29.000.000   

Penyusutan 

 Perahu 

 Mesin 5 GT 

 Jaring 
 

   
3.000.000 
1.200.000 
700.000 

 
3.000.000 
1.500.000 
1.000.000 

  

Total   4.900.000 5.500.000   

Biaya Tetap 

 Penyusutan 

 Perawatan 
Kapal 

 Perawatan 
Alat Tangkap 

   
4.900.000 
2.000.000 
 
2.000.000 

 
5.500.000 
2.200.000 
 
1.500.000 

  

Total   8.900.000 9.200.000   

Biaya Variabel 

 Solar 

 Oli 

 Es Balok 

 Upah ABK 

 
40 liter 
0,5 liter 
4 balok 
 

 
50 liter 
0,5 liter 
5 balok 
 

(Rp x 120) 
26.400.000 
1.800.000 
3.840.000 

(Rp x 120) 
33.000.000 
1.800.000 
4.800.000 
 

  

Total   32.040.000 39.600.000   
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Ikan Lemuru   = 70 Kg x 11.000 x 120 = Rp 92.400.000 

Penerimaan (TR)  = 152.400.000/tahun 

 Keuntungan: 

Per Tahun   = 152.400.000 – 40.940.000 

    = 111.460.000 

Per Trip   = ± Rp 930.000/trip 

 Penerima dan Keuntungan Sesudah ada PUMP Perikanan Tangkap 

 Diketahui: 

c. Biaya Tetap (FC)   = Rp 9.200.000 

d. Biaya Variabel (VC)  = RP 39.600.000 

 Biaya Total (TC)  = 9.200.000 + 39.600.000 

= 48.800.000 

 Hasil Produksi Penangkapan per tahun (120 x trip): 

Ikan Layur   = 60 Kg x 10.000 x 120 = Rp 72.000.000 

Ikan Lemuru   = 90 Kg x 11.000 x 120 = Rp 118.800.000 

Penerimaan (TR)  = 190.800.000/tahun 

 Keuntungan: 

Per Tahun   = 190.800.000 – 48.800.000 

    = 142.000.000 

Per Trip   = ± Rp 1.184.000/trip 

Perbedaan dari aspek finansial yang didapatkan Kelompok Usaha Bersama 

(KUB) Bintang Jaya 2 sebelum dan sesudah adanya Program Pengembagan Usaha 

Mina Pedesaan Perikanan Tangkap (PUMP PT) bisa dilihat pada tabel 18. 
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Tabel 18. Aspek Finansial KUB Bintang Jaya 2 

No. Modal dan Biaya Sebelum Sesudah 

1. Modal Investasi Rp 21.700.000 Rp 29.000.000 
2. Biaya Tetap/tahun           Rp 8.900.000           Rp 9.200.000 
3. Biaya Variabel/tahun Rp 32.040.000 Rp 39.600.000 
4. Biaya Total/tahun Rp 40.940.000           Rp 48.800.00 
5. Pendapatan/tahun Rp 111.460.000  Rp 142.000.000 

 
Dilihat dari hasil Tabel 18 mengalami peningkatan Modal investasi sebesar 

34%, Biayan tetap sebesar 3%, Biaya variabel sebesar 24%, Biaya total 19% dan  

pendapatan kelompok usaha bersama Bintang Jaya 2 mengalami peningkatan  

sebesar 27%. 

Kendala yang di hadapi Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang di ketua oleh 

Bapak Sholihin ini adalah pengeloaan dana keuangan KUB, dikarenakan Bantuan 

Langsung Masyarakat (BLM) dari Program Pegembangan Usaha Mina Pedesaan 

Perikanan Tangkap (PUMP PT) yang diberikan sudah terlanjur diberikan kesemua 

anggota tanpa menyisahkan dana untuk kebutuan Kelompok Usaha Bersama (KUB) 

dan iuran tiap bulannya juga tidak berjalan lancar disebabkan tidak semua anggota 

Kelompok Usaha Bersama (KUB) mau membayar iuran tersebut sedangkan 

kebutuhan biaya yang tidak terduga pada nelayan bisa datang kapan saja. Sehingga 

nelayan terpaksa mengadaikan atau menjual barang-barang berharganya untuk 

memenuhi kebutuhan dikarena dana di Kelompok Usaha Bersama (KUB) tidak bisa 

memenuhi kebutuhan nelayan. 

2. Kelompok Usaha Bersama (KUB) “ Sumber Rejeki” 

Kelompok Usaha Bersama Sumber Rejeki ini mendapatkan Bantuan 

Langsung Masyarakat dari PUMP Perikanan Tangkap Pada tahun 2013, bantuan 

yang di berikan sejumlah RP100.000.000. KUB Sumber Rejeki ini di ketuai oleh 
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Bapak Nawawi dengan beranggotaan 18 orang. Berikut nama anggota Kelompok 

Usaha Bersama (KUB) “Sumber Rejeki”yang terlihat pada tabel 19. 

Tabel 19. Daftar anggota KUB Sumber Rejeki 

No. Nama Anggota KUB Jenis Alat tangkap Jumlah Alat Tangkap  

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

Nawawi (Ketua) 
Heri Wanto 
M. Rofik 
Sugiman 
Suwarno 
Idris Sardi 
M. Yusuf 
Agus Suharno 
Herlin Yudistira 
Husnan 
Salim 
Sholeh 
Jatmiko 
Musleh 
Mustofa 
Suwaji 
Hermanto 
Sunardi 

Setet dan Gill Net 
Setet dan Gill Net 

Setet 
Setet 
Setet 
Setet 

Setet dab Gill Net 
Setet 
Setet 
Setet 

Setet dan Gill Net 
Setet 
Setet 
Setet 
Setet 
Setet 
Setet 
Setet 

2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 

 Total  25 

 

Untuk proses pembagian dan pengunaan data Bantuan langsung 

Masyarakat (BLM) dari program Pengembangan Usaha Mina Pedesan Perikanan 

Tangkap (PUMPT), dana yang di berikan sebesar Rp.100.000.000.  Untuk KUB 

Sumber Rejeki bantuan yang diberikan kesemua anggota sebesar Rp 81.000.000 

dan sisanya Rp 19.000.000 digunakan untuk khas kelompok. Sehingga masing-

masing anggota mendapatkan jatah sebesar Rp 4.500.000. Tetapi bantuan yang 

diberikan dalam bentuk barang untuk kebutuhan melaut seperti: Mesin, Perahu, 

jaring dan lain sebagainya sesuai dengan permintaan setiap anggotanya, sehingga 

apa bila barang yang berikan melebihi Rp 4.500.000 setiap anggota harus 

menambahinya dengan uangnya sendiri. Namun Kebanyankan anggota KUB 

menggunakan  dana BLM untuk tambahan jaring dan juga menggunakan anak buah 
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kapal (ABK). Berikut perhitungan finansial KUB Sumber Rejeki terlihat pada Tabel 

20. 

Tabel 20. Perhitungan Finansial KUB Sumber Rejeki 

 

 Penerima dan Keuntungan Sebelum ada PUMP Perikanan 

 Diketahui: 

a. Biaya Tetap (FC)  = Rp 8.900.000 

b. Biaya Variabel (VC)  = RP 32.040.000 

Rincian Jumlah/Unit Harga Total (Rp) Umur teknis 

Sebelu
m 

Sesuda
h 

Sebelum Sesudah  Sebelum  Sesudah 

Investasi 

 Perahu 

 Mesin 5 GT 

 Jaring 

 
1 Unit 
1 Unit 
1 Unit 

 
1 unit 
1 unit 
2 unit 

 
15.000.00
0 
6.000.000 
700.000 
 
 

 
15.000.000 
6.000.000 
2.000.000 
 
 

 
5 tahun 
5 tahun 
1 tahun 

 
5 tahun 
5 tahun 
2 tahun 

Total   21.700.00 23.000.000   

Penyusutan 

 Perahu 

 Mesin 5 GT 

 Jaring 
 

   
3.000.000 
1.200.000 
700.000 

 
3.000.000 
1.200.000 
1.000.000 

  

Total   4.900.000 5.200.000   

Biaya Tetap 

 Penyusuta
n 

 Perawatan 
Kapal 

 Perawatan 
Alat 
Tangkap 

   
4.900.000 
2.000.000 
 
2.000.000 

 
5.200.000 
2.200.000 
 
1.500.000 

  

Total   8.900.000 8.700.000   

Biaya Variabel 

 Solar 

 Oli 

 Es Balok 

 Upah ABK 

 
40 liter 
0,5 liter 
4 balok 
 

 
50 liter 
0,5 liter 
5 balok 
1 ABK 

(Rp x 120) 
26.400.00
0 
1.800.000 
3.840.000 

(Rp x 120) 
33.000.000 
1.800.000 
4.800.000 
6.000.000 

  

Total   32.040.00
0 

45.600.000   
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 Biaya Total (TC)  = 8.900.000 + 32.040.000 

= 40.940.000 

 Hasil Produksi Penangkapan per tahun (120 x trip): 

Ikan Layur   = 50 Kg x 10.000 x 120 = Rp 60.000.000 

Ikan Lemuru   = 70 Kg x 11.000 x 120 = Rp 92.400.000 

Penerimaan (TR)  = 152.400.000/tahun 

 Keuntungan: 

Per Tahun   = 152.400.000 – 40.940.000 

    = 111.460.000 

Per Trip   = ± Rp 930.000/trip 

 
 . Penerima dan Keuntungan Sesudah ada PUMP Perikanan Tangkap 

 Diketahui: 

c. Biaya Tetap (FC)  = Rp 8.700.000 

d. Biaya Variabel (VC)  = RP 45.600.000 

 Biaya Total (TC)  = 8.700.000 + 45.600.000 

= 54.300.000 

 Hasil Produksi Penangkapan per tahun (120 x trip): 

Ikan Layur   = 70 Kg x 10.000 x 120 = Rp 84.000.000 

Ikan Lemuru   = 110 Kg x 11.000 x 120 = Rp 145.000.000 

Penerimaan (TR)  = 229.000.000/tahun 

 Keuntungan: 

Per Tahun   = 229.000.000 – 54.300.000 

    = 174.700.000 

Per Trip   = ± Rp 1.456.000/trip 
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Perbedaan dari aspek finansial yang didapatkan Kelompok Usaha Bersama 

(KUB) Sumber Rejeki sebelum dan sesudah adanya Program Pengembangan 

Usaha Mina Pedesaan Perikanan Tangkap (PUMP PT) bisa dilihat pada tabel 21. 

Tabel 21. Aspek Finansial KUB Sumber Rejeki 

No. Modal dan Biaya Sebelum Sesudah 

1. Modal Investasi Rp 21.700.000 Rp 23.000.000 
2. Biaya Tetap/tahun           Rp 8.900.000           Rp 8.700.000 
3. Biaya Variabel/tahun Rp 32.040.000 Rp 45.600.000 
4. Biaya Total/tahun Rp 40.940.000           Rp 54.300.000 
5. Pendapatan/tahun Rp 111.460.000  Rp 174.700.000 

 
Dilihat dari hasil Tabel 21 mengalami peningkatan dan penurunan  Modal 

investasi  meningkat sebesar 6%, Biaya tetap menurun sebesar 2%, Biaya variabel 

meningkat sebesar 42%, Biaya total meningkat 33% dan  pendapatan kelompok 

usaha bersama Bintang Jaya 2 mengalami peningkatan  sebesar 56%. 

Kendala yang di hadapi Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang di ketua oleh 

Bapak Nawawi ini adalah melanggar peraturan kelompok yang menjadi kesepakatan 

bersama seperti: Tidak mengikuti rapat rutin kelompok , tidak membayar iuran tepat 

waktu. Dengan iuran yang sebesar Rp.100.000 per bulannya, terkadang membuat 

berat nelayan di saat hasil tangkapan menurun dan terkendala oleh musim (cuaca) 

sehingga tidak bisa melaut dan berdampak langsung dengan pendapatan nelayan. 

3. Kelompok Usaha Bersama (KUB) “ Sinar Baru 1” 

Kelompok Usaha Bersama Sinar Baru 1 ini mendapatkan Bantuan Langsung 

Masyarakat dari PUMP Perikanan Tangkap Pada tahun 2013, bantuan yang di 

berikan sejumlah RP100.000.000. KUB Sinar Baru 1 ini di ketuai oleh Bapak Marjuki 

dengan beranggotakan 25 orang. Berikut nama anggota Kelompok Usaha Bersama 

(KUB) “Sinar Baru 1” yang terlihat pada tabel 22. 
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Tabel 22. Daftar anggota KUB Sinar Baru 1 

No. Nama Anggota KUB Jenis Alat Tangkap Jumlah Alat Tangkap  

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

Marjuki (Ketua) 
Suki 
Samsul Arifin 
Ponidi 
Hartono 
Tohir 
Suliman 
Hasan 
Nursela 
Hofi 
Ngatemo 
Saman 
Suliyadi 
Miskhan Narani 
Abd. Hamid 
M. Nurkhotib 
Husen 
Sahri 
Poniman 
M. Khobil Aswin 
Muhammad 
Nasiri 
Yudi 
Shidik 
Suliyadi 

Setet dan Gill Net 
Setet 
Setet 
Setet 
Setet 
Setet 
Setet 
Setet 
Setet 
Setet 

Setet dan Gill Net 
Setet 
Setet 

Setet dan Gill Net 
Setet 
Setet 
Setet 
Setet 
Setet 
Setet 
Setet 
Setet 
Setet 

Setet dan Gill Net 
Setet 

2 Unit 
1 Unit 
2 Unit 
1 Unit 
2 Unit 
1 Unit 
2 Unit 
2 Unit 
1 Unit 
2 Unit 
2 Unit 
2 Unit 
2 Unit 
2 Unit 
1 Unit 
2 Unit  
2 Unit 
2 Unit 
2 Unit 
2 Unit 
1 Unit 
2 Unit 
1 Unit 
2 Unit 
1 Unit 

 Total  36 

 

Untuk proses pembagian dan pengunaan dana Bantuan langsung 

Masyarakat (BLM) dari program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan 

Tangkap (PUMPT), dana yang di berikan sebesar Rp.100.000.000.  Pembagian 

untuk KUB Sinar Baru 1  Sumber Rejeki bantuan yang diberikan ke semua anggota 

adalah sebesar Rp 95.000.000 dan  sisanya Rp 5.000.000  digunakan untuk khas 

KUB. Sehingga masing-masing anggota kelompok mendapatkan jatah sebesar Rp 

3.800.000. Tetapi bantuan yang yang diberikan berbentuk barang  untuk kebutuhan 

melaut seperti: Mesin, Perahu, jaring dan lain sebagainya sesuai dengan permintaan 

setiap anggotanya, sehingga apa bila barang yang berikan melebihi Rp 3.800.000 
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setiap anggota harus menambahinya dengan uangnya sendiri. Kebanyankan 

anggota KUB menggunakan  dana BLM untuk tambahan jaring dan juga 

menggunakan anak buah kapal (ABK). Berikut perhitungan finansial KUB Sinar Baru 

1 terlihat pada tabel 23. 

Tabel 23.Perhitungan Finansial KUB Sinar Baru 1 

 

 Penerima dan Keuntungan Sebelum ada PUMP Perikanan 

 Diketahui: 

a .  Biaya Tetap (FC)   = Rp 8.900.000 

b. Biaya Variabel (VC)  = RP 32.040.000 

 Biaya Total (TC)  = 8.900.000 + 32.040.000 

Rincian Jumlah/Unit Harga Total (Rp) Umur teknis 

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah  Sebelum  Sesudah 

Investasi 

 Perahu 

 Mesin 5 GT 

 Jaring 

 
1 Unit 
1 Unit 
1 Unit 

 
1 unit 
1 unit 
2 unit 

 
15.000.000 
6.000.000 
   700.000 

 
 

 
15.000.000 
6.000.000   
2.000.000 
 
 

 
5 tahun 
5 tahun 
1 tahun 

 
5 tahun 
5 tahun 
2 tahun 

Total   21.700.00 23.000.000   

Penyusutan 

 Perahu 

 Mesin 5 GT 

 Jaring 
 

   
3.000.000 
1.200.000 
  700.000 

 
3.000.000 
1.200.000 
1.000.000 

  

Total   4.900.000 5.200.000   

Biaya Tetap 

 Penyusutan 

 Perawatan 
Kapal 

 Perawatan 
Alat Tangkap 

   
4.900.000 
2.000.000 

 
2.000.000 

 

 
5.200.000 
2.000.000 

 
1.500.000 

  

Total   8.900.000 8.700.000   

Biaya Variabel 

 Solar 

 Oli 

 Es Balok 

 Upah ABK 

 
40 liter 
0,5 liter 
3 balok 
 

 
50 liter 
0,5 liter 
5 balok 
1 ABK 

(Rp x 120) 
26.400.000 
1.800.000 
3.840.000 

 

(Rp x 120) 
33.000.000 
1.800.000 
4.800.000 
6.000.000 

  

Total   32.040.000 45.600.000   
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= 40.940.000 

 Hasil Produksi Penangkapan per tahun (120 x trip): 

Ikan Layur   = 50 Kg x 10.000 x 120 = Rp 60.000.000 

Ikan Lemuru   = 70 Kg x 11.000 x 120 = Rp 92.400.000 

Penerimaan (TR)  =152.400.000  /tahun 

 Keuntungan: 

Per Tahun   =152.400.000 – 40.940.000 

    = 111.460.000 

Per Trip   = ± Rp 930.000 /trip 

 Penerima dan Keuntungan Sesudah ada PUMP Perikanan Tangkap 

 Diketahui: 

c. Biaya Tetap (FC)  = Rp 8.700.000 

d. Biaya Variabel (VC)  = RP 45.600.000 

 Biaya Total (TC)  = 8.700.000 + 45.600.000 

= 54.300.000 

 Hasil Produksi Penangkapan per tahun (120 x trip): 

Ikan Layur   = 70 Kg x 10.000 x 120 = Rp 84.000.000 

Ikan Lemuru   = 100 Kg x 11.000 x 120 = Rp 132.200.000 

Penerimaan (TR)  = 216.000.000/tahun 

 

 Keuntungan: 

Per Tahun   = 216.000.000 – 54.300.000 

    = 161.700.000 

Per Trip   = ± Rp 1.350.000/trip 
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Perbedaan dari aspek finansial yang didapatkan Kelompok Usaha Bersama 

(KUB) Sinar Baru 1 sebelum dan sesudah adanya Program Pengembangan Usaha 

Mina Pedesaan Perikanan Tangkap (PUMP PT) bisa dilihat pada tabel 24. 

Tabel 24. Aspek Finansial KUB Sinar Baru 1 

No. Modal dan Biaya Sebelum Sesudah 

1. Modal Investasi Rp 21.700.000 Rp 23.000.000 
2. Biaya Tetap/tahun           Rp 8.900.000           Rp 8.700.000 
3. Biaya Variabel/tahun Rp 32.040.000 Rp 45.600.000 
4. Biaya Total/tahun Rp 40.940.000           Rp 54.300.000 
5. Pendapatan/tahun Rp 111.460.000  Rp 161.700.000 

 
Dilihat dari hasil Tabel 24 mengalami peningkatan dan penurunan  Modal 

investasi  meningkat sebesar 6%, Biaya tetap menurun sebesar 2%, Biaya variabel 

meningkat sebesar 42%, Biaya total meningkat 33% dan  pendapatan kelompok 

usaha bersama Bintang Jaya 2 mengalami peningkatan  sebesar 45%. 

Kendala yang di hadapi Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sinar Baru 1 yang 

di ketua oleh Bapak Marjuki ini adalah dengan banyaknya anggota dan modal 

Bantuan Langsung juga sama dengan Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang lain 

agak sedikit kerepotan dalam pembagianya, ditambah lagi dengan adanya beberapa 

anggota yang baru masuk kedalam Kelompok Usaha Bersama (KUB)  ini ada 

sebagian anggota yang lama iri karena baru bergabung dalam KUB disaat KUB 

Sinar Baru 1 akan mendapatkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari program 

Pengembengan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Tangkap (PUMP PT). Serta 

pengelolaan modal Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang tidak terlalu baik  dan 

iuran setiap bulanya juga ditak berjalan lancer membuat sedikit kesusahan dalam 

mencari dana disaat hasil tangkapan berkurang. Sehingga nelayan terpaksa 

mengadaikan atau menjual barang-barang berharganya untuk memenuhi kebutuhan 
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dikarena dana di Kelompok Usaha Bersama (KUB) tidak bisa memenuhi kebutuhan 

nelayan 

4. Kelompok Usaha Bersama (KUB) “ Mina Rukun” 

Kelompok Usaha Bersama Mina Rukun ini mendapatkan Bantuan Langsung 

Masyarakat dari PUMP Perikanan Tangkap Pada tahun 2013, bantuan yang di 

berikan sejumlah RP100.000.000. KUB Mina Rukun ini di ketuai oleh Bapak Eko 

Purnomo dengan beranggotakan 16 orang. Berikut  nama anggota Kelompok Usaha 

Bersama (KUB) “Mina Rukun”yang terlihat pada tabel 25. 

Tabel 25. Daftar anggota KUB Mina Rukun 

  
Untuk proses pembagian dan pengunaan data Bantuan langsung 

Masyarakat (BLM) dari program Pengembangan Usaha Mina Pedesan Perikanan 

Tangkap (PUMPT), dana yang di berikan sebesar Rp.100.000.000. langsung 

dibagiakan rata kepada semua anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang 

berjumlah 16 anggota. Sehingga masing-masing mendapatkan bagian kurang lebih 

Rp.6.250.000 per anggota. Dana Bantuan Lansung Masyarakat yang sudah 

No. Nama Anggota KUB Jenis Alat Tangkap Jumlah Alat Tangkap 

1. Eko Purnomo(Ketua) Setet 2 
2. Herman Setet 1 
3. Abd. Hamid Setet 1 
4. Abd. Rokip Setet 1 
5. Maat P Rahmat  Setet 2 
6. Muzayyin Setet 2 
7. Muslin Setet 2 
8. Purwanto Setet 1 
9 Sulikah Setet 1 

10 Toli Setet 1 
11 Lukman Hakira Setet 2 
12 Senijo  Setet 2 
13 Suyanto Setet 1 
14 Mahmud Setet 1 
15 
16 

Muin 
Mistari 

 Setet 
Setet 

1 
1 

 Total  22 
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dibagikan tadi digunakan untuk memenuhi kebutuhan melaut seperti:  dana 

tambahan membeli Mesin (diesel), perbaikan-perbaikan (jaring, mesin, perahu dan 

lain sebagainya) serta menambah dana untuk membeli perahu. Untuk kelompok 

Usaha Bersama  (KUB)yang terakhir ini rata-rata menggunakan  Bantuan Langsung 

Masyarakat (BLM) ini untuk menambah kualitas mesin dan juga digunakan untuk 

anak buah kapal (ABK). Berikut perhitungan finansial KUB Mina Rukun yan terlihat 

pada tabel 26. 

 

Tabel 26. Perhitungan Finansial KUB Mina Rukun 

 

Rincian Jumlah/Unit Harga Total (Rp) Umur teknis 

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah  Sebelum  Sesudah 

Investasi 

 Perahu 

 Mesin 5 GT 

 Jaring 

 
1 Unit 
1 Unit 
1 Unit 

 
1 unit 
1 unit 
1 unit 

 
15.000.000 
6.000.000 
   700.000 

 
 

 
15.000.000 
8.000.000 
   700.000 
 
 

 
5 tahun 
5 tahun 
1 tahun 

 
5 tahun 
8 tahun 
1 tahun 

Total   21.700.00 23.700.000   

 
Penyusutan 

 Perahu 

 Mesin 5 GT 

 Jaring 
 

   
3.000.000 
1.200.000 
  700.000 

 
3.000.000 
1.000.000 

700.000 

  

Total   4.900.000 4.700.000   

Biaya Tetap 

 Penyusutan 

 Perawatan 
Kapal 

 Perawatan 
Alat Tangkap 

   
4.900.000 
2.000.000 

 
2.000.000 

 

 
4.700.000 
2.000.000 

 
2.000.000 

  

Total   8.900.000 8.700.000   

Biaya Variabel 

 Solar 

 Oli 

 Es Balok 

 Upah ABK 

 
40 liter 
0,5 liter 
3 balok 
 

 
50 liter 
0,5 liter 
5 balok 
1 ABK 

(Rp x 120) 
26.400.000 
1.800.000 
3.840.000 

 

(Rp x 120) 
33.000.000 
1.800.000 
4.800.000 
6.000.000 

  

Total   32.040.000 45.600.000   
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 Penerima dan Keuntungan Sebelum ada PUMP Perikanan 

 Diketahui: 

a. Biaya Tetap (FC)  = Rp 8.900.000 

b. Biaya Variabel (VC)  = Rp 32.040.000 

 Biaya Total (TC)  = 8.900.000 + 32.040.000 

= 40.940.000 

 Hasil Produksi Penangkapan per tahun (120 x trip): 

Ikan Layur   = 50 Kg x 10.000 x 120 = Rp 60.000.000 

Ikan Lemuru   = 70 Kg x 11.000 x 120 = Rp 92.400.000 

Penerimaan (TR)  = 152.400.000 /tahun 

 Keuntungan: 

Per Tahun   =152.400.000  – 40.940.000 

    = 111.460.000 

Per Trip   = ± Rp 930.000/trip 

 Penerima dan Keuntungan Sesudah ada PUMP Perikanan Tangkap 

 Diketahui: 

c. Biaya Tetap (FC)  = Rp 8.700.000 

d. Biaya Variabel (VC)  = RP 45.600.000 

 Biaya Total (TC)  = 8.700.000 + 45.600.000 

= 54.300.000 

 Hasil Produksi Penangkapan per tahun (120 x trip): 

Ikan Layur   = 70 Kg x 10.000 x 120 = Rp 84.000.000 

Ikan Lemuru   = 90 Kg x 11.000 x 120 = Rp 118.800.000 

Penerimaan (TR)  = 202.800.000/tahun 
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 Keuntungan: 

Per Tahun   = 202.800.000 – 54.300.000 

    = 148.500.000 

Per Trip   = ± Rp 1.240.000/trip 

 
Perbedaan dari aspek finansial yang didapatkan Kelompok Usaha Bersama 

(KUB) Sinar Baru 1 sebelum dan sesudah adanya Program Pengembangan Usaha 

Mina Pedesaan Perikanan Tangkap (PUMP PT) bisa dilihat pada tabel 27. 

Tabel 27. Aspek Finansial KUB Mina Rukun 

No. Modal dan Biaya Sebelum Sesudah 

1. Modal Investasi Rp 21.700.000 Rp 23.000.000 
2. Biaya Tetap/tahun           Rp 8.900.000           Rp 8.700.000 
3. Biaya Variabel/tahun Rp 32.040.000 Rp 45.600.000 
4. Biaya Total/tahun Rp 40.940.000           Rp 54.300.000 
5. Pendapatan/tahun Rp 111.460.000  Rp 148.500.000 

 
Dilihat dari hasil Tabel 27 mengalami peningkatan dan penurunan  Modal 

investasi  meningkat sebesar 6%, Biaya tetap menurun sebesar 2%, Biaya variabel 

meningkat sebesar 42%, Biaya total meningkat 33% dan  pendapatan kelompok 

usaha bersama Bintang Jaya 2 mengalami peningkatan  sebesar 33%. 

Kendala yang di hadapi Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang di ketua oleh 

Bapak Sholihin ini adalah pengeloaan dana keuangan KUB, dikarenakan Bantuan 

Langsung Masyarakat (BLM) dari Program Pegembangan Usaha Mina Pedesaan 

Perikanan Tangkap (PUMP PT) yang diberikan sudah terlanjur diberikan kesemua 

anggota tanpa menyisahkan dana untuk kebutuan Kelompok Usaha Bersama (KUB) 

dan iuran setiap bulannya juga tidak berjalan lancar disebabkan karena tidak semua 

anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) mau membayar iuran tersebut 

sedangkan kebutuhan biaya yang tidak terduga pada nelayan bisa datang kapan 

saja. Sehingga nelayan terpaksa mengadaikan atau menjual barang-barang 
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berharganya untuk memenuhi kebutuhan dikarena dana di Kelompok Usaha 

Bersama (KUB) tidak bisa memenuhi kebutuhan nelayan 

5. Kelompok Usaha Bersama (KUB) “ Sahabat Sejati” 

Kelompok Usaha Bersama Sahabat Sejati ini mendapatkan Bantuan 

Langsung Masyarakat dari PUMP Perikanan Tangkap Pada tahun 2013, bantuan 

yang di berikan sejumlah RP100.000.000. KUB Sahabat Sejati ini di ketuai oleh 

Bapak M. Dofir dengan beranggotakan 18 orang. Namun sayangnya Kelompok 

Usaha Bersama Ini Sudah tidak aktif lagi karena tidak mampu mengelola dana 

PUMP Perikanan Tangkap yang di berikan dan juga Kelompok Usaha Bersama 

(KUB) ini di tinggal oleh ketuanya ke luar negeri (TKI) di Malaysia. Proses pelaporan 

keuangan tidak bisa dijalankan dengan baik, tentunya ini akan merugikan kelompok 

dan pihak pemberi bantuan. 

 
5.5  Manfaat dan Dampak Sosial Ekonomi dari program PUMP PT di Desa 

Mojomulyo 

5.5.1 Nelayan KUB Penerima PUMP PT di Desa Mojomulyo 

  Potensi perikanan tangkap di Desa Mojomulyo sangat bagus karena 

keadaan pantai yang masih alami belum tercemar. Sektor perikanan tangkap ini 

dimanfaatkan sebagai mata pencaharian oleh penduduk sekitar sebagai nelayan. 

Nelayan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Penerima Pengembagan Usaha Mina 

Pendesaan Perikanan Tangkap (PUMP PT) di Desa Mojomulyo di dominasi oleh dua 

Dusun yaitu Dusun Getem dan Kali Malang. 

  Dari hasil penelitian yang telah dilakukan jumlah nelayan Kelompok Usaha 

Bersama (KUB) Penerima Pemberdayaan Usaha Masyarakat Pedesaan Perikanan 

Tangkap (PUMP PT) berjumlah 73 orang yang terbagi  menjadi 4 Kelompok Usaha 
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Bersama (KUB) yaitu Bintang Jaya 2 berjumlah 14 orang dengan ketua kelompok 

Bapak Sholihin, Sumber Rejeki berjumlah 18 orang dengan ketua kelompok Bapak 

Nawawi, Sinar Baru 1 berjumlah 25 orang dengan ketua kelompok Bapak Marjuki 

dan Mina Rukun berjumlah 16 orang dengan ketua kelompo Bapak Eko Purnomo. 

  Dari jumlah nelayan KUB penerima Pengembangan Usaha Mina Pedesaan 

Perikanan Tangkap (PUMP PT) di Desa Mojomulyo sebanyak 73 orang  dari 4 

Kelompok Usaha Bersama (KUB) semuanya adalah nelayan Tradisional. Dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan, kebanyakan nelayan anggota KUB penerima PUMP 

PT sudah mempunyai perahu sendiri. Perikanan Tangkap (Nelayan) didaerah ini 

hanya mengunakan perahu jukung dengan mesin maksimal 5 GT atau 12 PK, 

seperti yang terliaht pada gambar 2 Sedangkan yang terlihat pada gambar 3 adalah 

tempat bersandarnya perahu. 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2. Perahu Jukung   Gambar 3. Tempat Bersandar Perahu 

 
5.5.2 Pendapatan dan Pengeluaran Nelayan 

  Nelayan Kelompok Usaha Bersama (KUB) penerima Pengembangan Usaha 

Mina Pedesaan Perikanan Tangkap (PUMP PT) di Desa Mojomulyo tidak hanya 

menangkap ikan lemuru dan ikan layur. Karena didaerah ini masih tergolong nelayan 

tradisional yang hanya mengunakan perahu berkekuatan mesin 5 GT atau 12 PK. 
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Nelayan dengan mengunakan perahu jukung ini melakukan kegiatan penangkapan 

One day fishing artinya melakukan penangakapan hanya  selama satu hari setiap 

tripnya. Nelayan di Desa mojomulyo ini biasanya berangkat melaut pada dini hari 

dan pulang melaut pada siang hari sekitar pukul 10.00 WIB – 11.00 WIB. Alat 

tangkap yang digunakan rata-rata mengunakan jaring setet dan ada beberapa 

nelayan mengunakan jaring gill net. Rata-rata nelayan di Desa Mojomulyo 

melakukan penangkapan 120 trip setiap tahunnya sebesar Rp 111.460.00. ( data 

sekunder dalam perhitungan finansial nelayan. Untuk harga ikan lemuru sebesar Rp 

11.000 dan harga ikan layur sebesar Rp 10.000.Perhitungan finansial nelayan 

sebelum dan sesudah PUMP Perikanan Tangkap, lengkapnya bisa di lihat pada 

tabel 28. 

Tabel 28. Perhitungan Finansial KUB Desa Mojomulyo PUMP Perikanan Tangkap 

Rincian Jumlah/Unit Harga Total (Rp) Umur teknis 

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah  Sebelum  Sesudah 

Investasi 

 Perahu 

 Mesin 5 GT 

 Jaring 

 
1 Unit 
1 Unit 
1 Unit 

 
1 unit 
1 unit 
2 unit 

 
15.000.000 
6.000.000   

00.000 
 
 

 
15.000.000 
8.000.000 
  2.000.000 
 
 

 
5 tahun 
5 tahun 
1 tahun 

 
5 tahun 
8 tahun 
1 tahun 

Total   21.700.00 23.700.000   

 
Penyusutan 

 Perahu 

 Mesin 5 GT 

 Jaring 
 

   
 

3.000.000 
1.200.000 
  700.000 

 
 

3.000.000 
1.200.000 
1.000.000 

  

Total   4.900.000 5.200.000   

Biaya Tetap 

 Penyusutan 

 Perawatan 
Kapal 

 Perawatan 
Alat Tangkap 

   
4.900.000 
2.000.000 

 
2.000.000 

 

 
5.200.000 
2.000.000 

 
2.000.000 

  

Total   8.900.000 8.700.000   

Biaya Variabel 

 Solar 

 
40 liter 

 
50 liter 

(Rp x 120) 
26.400.000 

(Rp x 120) 
33.000.000 
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 Penerima dan Keuntungan Sebelum ada PUMP Perikanan 

 Diketahui: 

a. Biaya Tetap (FC)  = Rp 8.900.000 

b. Biaya Variabel (VC)  = Rp 32.040.000 

 Biaya Total (TC)  = 8.900.000 + 32.040.000 

= 40.940.000 

 Hasil Produksi Penangkapan per tahun (120 x trip): 

Ikan Layur   = 50 Kg x 10.000 x 120 = Rp 60.000.000 

Ikan Lemuru   = 70 Kg x 11.000 x 120 = Rp 92.400.000 

Penerimaan (TR)  = 152.400.000 /tahun 

 Keuntungan: 

Per Tahun   =152.400.000  – 40.940.000 

    = 111.460.000 

Per Trip   = ± Rp 930.000/trip 

 Penerima dan Keuntungan Sesudah ada PUMP Perikanan Tangkap 

 Diketahui: 

c. Biaya Tetap (FC)  = Rp 8.700.000 

d. Biaya Variabel (VC)  = RP 45.600.000 

 Biaya Total (TC)  = 8.700.000 + 45.600.000 

= 54.300.000 

 Hasil Produksi Penangkapan per tahun (120 x trip): 

 Oli 

 Es Balok 

 Upah ABK 

0,5 liter 
3 balok 
 

0,5 liter 
5 balok 
1 ABK 

1.800.000 
3.840.000 

 

1.800.000 
4.800.000 
6.000.000 

Total   32.040.000 45.600.000   
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Ikan Layur   = 70 Kg x 10.000 x 120 = Rp 84.000.000 

Ikan Lemuru   = 100 Kg x 11.000 x 120 = Rp 132.000.000 

Penerimaan (TR)  = 216.800.000/tahun 

 Keuntungan: 

Per Tahun   = 216.000.000 – 54.300.000 

    = 161.700.000 

Per Trip   = ± Rp 1.350.000/trip 

 
Perbedaan dari aspek finansial yang didapatkan Kelompok Usaha Bersama 

(KUB) Desa Mojomulyo sebelum dan sesudah adanya Program Pemberdayaan 

Usaha Masyarakat Pedesaan Perikanan Tangkap (PUMP PT) bisa dilihat pada tabel 

29.. 

Tabel 29. Aspek Finansial KUB Desa Mojomulyo 

No. Modal dan Biaya Sebelum Sesudah 

1. Modal Investasi Rp 21.700.000 Rp 23.000.000 
2. Biaya Tetap/tahun           Rp 8.900.000           Rp 8.700.000 
3. Biaya Variabel/tahun Rp 32.040.000 Rp 45.600.000 
4. Biaya Total/tahun Rp 40.940.000           Rp 54.300.000 
5. Pendapatan/tahun Rp 111.460.000  Rp 161.700.000 

 
Dilihat dari hasil Tabel 29 mengalami peningkatan dan penurunan  Modal 

investasi  meningkat sebesar 6%, Biaya tetap menurun sebesar 2%, Biaya variabel 

meningkat sebesar 42%, Biaya total meningkat 33% dan  pendapatan kelompok 

usaha bersama Desa Mojomulyo mengalami peningkatan  sebesar 45%. 

Keterangan: 

 Program PUMP Perikanan Tangkap pertama kali diberikan pada Kelompok 

Usaha Bersama (KUB) di Desa Mojomulyo tahun 2012. 
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 Untuk modal investasi dihitung berdasarkan penyusutan karena antara 

sebelum dan sesudah adanya Program PUMP Perikanan Tangkap ada 

perbedaan. 

 Biaya variabel ada peningkatan karena setelah ada bantuan PUMP 

Perikanan Tangkap  karena dipenagaruhi oleh meluasnya area pengkapan 

dan tambah biaya untuk upah ABK. 

 Meningkatnya hasil tangkapan ikan, karena setelah dapat bantuan PUMP 

Perikanan Tangkap nelayan mempunyai alat tangkap bagus, area 

penagkapan yang meluas dan faktor pendukung lainnya, sehingga hasil 

tangkapan nelayan meningkat. 

Keberhasilan dalam pengembangan dan pelaksanaan Program Bantuan 

Langsung Masyarakat PUMP Perikanan Tangkap yang di berikan kepada nelayan 

atau KUB yang ada di Desa Mojomulyo menimbulkan dampak  ganda bagi 

kehidupan sosial dan ekonomi yang mampu untuk meningkatkan kesehjateraaan 

masyarakat. Program PUMP Perikanan Tangkap dapat memajukan kehidupan 

sosial dan ekonomi di Desa Mojomulyo sekaligus dapat memberikan dampak positif 

pada masyarakat. 

Berdasarkan hasil dari wawancara yang di lakukan terhadap penerima 

Program PUMP Perikanan Tangkap di Desa Mojomulyo secara langsung 

memberikan keuntungan secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat  

5.5.3 Dampak Sosial dari PUMP Perikanan Tangkap 

 Tingkat keragaman kelompok-kelompok sosial yang ada dipengaruhi oleh 

tingkat perkembangan desa-desa pesisir. Desa-desa pesisir atau desa-desa nelayan 

yang sudah berkembang lebih maju dan memungkinkan terjadinya diversifikasi 

kegiatan ekonomi, tingkat keragaman kelompok-kelompok sosialnya lebih kompleks 
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daripada desa-desa pesisir yang belum berkembang atau yang terisolasi secara 

geografis. Di desa-desa pesisir yang sudah berkembang biasanya dinamika sosial 

berlangsung secara intensif 

Pemberian Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari Program 

Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Tangkap (PUMP PT) terdapat sisi 

positif dan sisi negatifnya diantaranya adalah dari sisi positif terhadap kehidupan 

sosial  masyarakat  dengan adanya Program PUMP Perikanan Tangkap yang 

tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB), akan semakin meningkatkan 

interaksi sosial antar anggota KUB, sekaligus akan meningkatkan kerjasama dan 

rasa gotong royong. Namun ada juga Kelompok Usaha Bersama yang setelah 

mendapatkan Program PUMP Perikanan Tangkap kurang lagi aktif bermusyawarah 

atau mengadakan rapat – rapat untuk membahas keberlanjutan KUB kedepananya, 

juga lebih efesian dalam penangkapan dan perbaikan peralatan tangkap yang 

digunakan untuk melaut. Sementara dari sisi negatifnya adalah dengan adanya 

PUMP Perikanan Tangkap terdapat perbedaan pendapat dari masyarakat nelayan 

dari segi pembagian Program PUMP Perikanan tersebut. 

Pentingnya kekompakan antar anggota kelompok akan menentukan 

keberhasilan rencana usaha bersama yang udah disiapkan. Sehingga kedepanya 

akan mampu mambantu perkembangan suatu Kelompok Usaha Bersama dan juga 

mampu untuk menjadi mitra lembaga permodalan keuangan nelayan, disaat nelayan 

kesusahan mendapatkan modal. Seperti yang di katakan oleh bapak Marjuki yang 

seberikut: 

“Setelah adanya Program PUMP Perikanan Tangkap ini bisa meningkatkan 
perkembangan kelompok kami, dari segi pendapatan  melaut sama komonikasi 
antar anggota kelompok yang dulunya  jarang ada musyawarah sekarang sudah 
lumayan sering ada untuk membahas kebutuhan anggota kelompok” 
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Karakteristik masyarakat juga mempengaruhi interaksi antar nelayan dan 

juga ada beberapa aspek diantaranya, aspek pengetahuan, kepercayaan, serta 

posisi nelayan sosial. Dilihat dari aspek pengetahuan, masyarakat nelayan 

mendapatkan pengetahuan dari warisan nenek moyang misalnya mereka melihat 

kalender dan penunjuk arah meraka mengunakan rasi bintang. Serta dilihat dari 

aspek kepercayaan, masyarakat nelayan masih menganggap bahwa laut memiliki 

kekuatan magic sehingga mereka masih sering melakukan adat petiklaut atau 

sedekah laut. Namun sudah ada beberapa nelayan yang tidak percaya terhadap 

adat-adat seperti pesta laut tersebut. Untuk aspek posisi  nelayan sosial, pada 

umumnya nelayan tergolong rendah. 

Interaksi antar nelayan juga mempengaruhi kehidupan sosial antar nelayan, 

interaksi tersebut bisa berupa informasi atau sekedar menjaga keharmonisan antara 

nelayan satu dengan yang lainnya. Setelah adanya interaksi antar nelayan tersbut 

maka akan memudahkan dan menumbuhkan komunikasi sosial nelayan. Karena 

menyatuhkan pemikiran sosial untuk semua nelayan tidaklah mudah karena masing-

masing orang mempunyai pandangannya masing-masing, Sehingga PUMP 

Perikanan Tangkap  ini diberikan kepada nelayan di Desa Mojomulyo untuk dapat 

menumbuhkan interaksi soal yang mampu untuk meningkatkan mutu hidup nelayan 

kerana sesuai dengan tujuan dari nelayan salah satunya adalah meningkatkan 

fungsi kelembagaan ekonomi nelayan menjadi mitra lembaga keuangan dalam 

rangka akses permodalan yaitu dengan cara interaksi sosial yang terjaga baik antar 

nelayan, sehingga akan terjadi keselarasan visi dan misi dari suatu Kelompok Usaha 

Bersama (KUB) disuai dengan rencana kedepanya. 

Nelayan yang mendapatkan PUMP Perikanan Tangkap masyarakat 

merasakan manfaatnya dengan mengerti tentang tumbuhnya jiwa kewirahusaan 
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yang ada di Desa  Mojomulyo ini. Terbukti ada beberapa nelayan yang mempunyai 

usaha sampingan seperti berternak, budidaya dan lain sebagianya. Sehingga ini 

dengan seperti ini masyarakat Desa Mojomulyo bisa untuk memanfaatkan 

sumberdaya yang ada disekitar dengan optimal. Kebutuhan nelayan yang tidak 

menentun bisa membuat nelayan bingung dari segi permodalan disaat nelayan tidak 

bisa melaut karena adanya kedala yang dihadapi satunya dari iklim atau cuaca. 

Oleh karena itu Program PUMP Perikanan Tangkap ini mampu utuk di optimalkan 

oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang mendapatkan program tersebut dengan 

menjadikan KUB sebagai akses permodalan oleh nelayan khusunya untuk anggota 

kelompoknya. PUMP Perikanan Tangkap  di Desa ini sudah berjalan, tetapi ada 

KUB yang tidak bisa menjadikan program bantuan tersebut dengan baik karena di 

pengaruhi oleh faktor manajamen pembagian jatah untuk kebutuhan kelompok yang 

krang diperhatikan. 

Manajemen pengelolaan dana yang nantinya juga akan mempegaruhi 

pemanfaatan dana yang di berikan digunakan untuk kebutuhan sesuai dan tepat 

yang diperlukan, dengan begitu pemanfaatan yang benar akan meningkatkan juga 

pendapatan hasil tangkap dari nelayan. Sehingga nantinya bisa manfaatkan 

sumberdaya yang ada di laut yaitu dari segi pendapatan ikan, jenis ikan dan area 

pengkapan nelayan. KUB penerima PUMP Perikanan Tangkap di Desa Mojomulyo 

sedah semakin bisa dan mampu untuk meningkatkan pemanfaatan sumberdaya 

yang ada meskipun baru sedikit dan belum terlalu optimal. 

 Untuk dampak pendidikan, karena program Pengembangan Usaha Mina 

Pedesaan Perikanan Tangkap (PUMP PT) masih tergolang baru, yaitu pada tahun 

2012 belum berpengarauh secara signifikan terhadap tingkat pendidikakan 

masyarakat di Desa Mojomulyo, hal ini terbukti dari rata rata tingkat pendidikan 
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adalah SMA sederajat. Tidak berbeda jauh dengan belum adanya Program PUMP 

Perikanan Tangkap. 

 Permasalahan mendasar dari kemiskinan yang terjadi di masyarakat 

tentunya para nelayan yang tidak berdaya adalah kurang terlibatnya para nelayan 

dalam perkembangan sosial ekonomi. Masyarakat kurang dilibatkan secara 

langsung dalam pelaksaan program pemberdayaan pembagunan yang 

menyangakut kepentingan dri mereka sendiri. Sedangkat pemberdayaan 

masyarakat seakan-akan menjadi upaya bagi pengetasan kemiskinan. Keberhasilan 

suatu proses pemberdayaan dapat dilihat dari seberapa erat kerjasama antara 

masyarakat dan stakeholder degan pihak pemerintah daerah. Menciptakan 

lapangan kerja dan pendekatan masyarakat dengan sumber modal, teknologi dan 

pasar merupakan salah satu cara pendekatan dari proses pemberdayaan. Oleh 

sebeb itu Program PUMP Perikanan Tangkap diberikan kepada nelayan agar 

nelayan bisa mengelola sendiri proses pemberdayaan tersebut dengan stakeholder 

terkait. Proses PUMP Perikanan Tangkap yang ada di Desa Mojomulyo mampu 

untuk meningkatkan taraf hidup nelayan menjadi lebih baik lagi terbukti dengan ada 

pendapatan nelayan yang meningkat dan juga fasilitas penunjang yang di miliki oleh 

nelayan. 

5.5.4 Dampak Ekonomi dari PUMP PT Perikanan Tangkap 

 Pendapatan nelayan di Desa Mojomulyo yang di dapatkan dari hasil 

tangkapan ikan sebelum adanya program lumayan banyak dan setelah adanya 

program PUMP Perikanan Tangkap pendapatan nelayan semakin meningkat. 

Karena dengan adanya  program bisa mengunakan kebutuhan melaut seperti 

perbaikan (kapal, alat tangkap, mesin dan lain sebagainya) ada juga yang dulunya 

mempunyai mesin 1 pada kapalnya sekarang mempunyai 2 mesin pada kapalnya, 
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tambahan ABK, tambahan alat tangkap dan memperluas area penangkapan ikan. 

Sehingga dengan meningkatnya hasil tangkapan ikan otomatis juga meningkatkan 

pendapatan nelayan. Manfaat dan dampak yang diterima oleh nelayan seperti yang 

di ungkapan oleh Bapak Nawawi berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan 

mengatakan. 

 “Alhamdullilah mas setelah adanya PUMP PT,nelayan yang dulunya kapalnya jelek 
sekarang jadi bagus, dulunya punya alat tangkap 1 sekarang punya lengkap, dulu 
mesinya jelek sekarang jadi bagus-bagus, hasil tangkapan juga meningkat kurang 
lebih 20%.Alhamdullilah mas Alhamdullilah”. 
 

Hal senada juga di katakan oleh bapak Eko Purnomo  berdasarkan hasil 

wawancara yang didapatkan mengatakan. 

“Ngene mas sak durunge nelayan iku mesine 1 iso tambah 1 maneh dadi 2, terus 
enek nelayan seng sak durung perahune gawe mesin  elek sak iki wes enten 
mesene apik, karo nikatno pendapatane nelayan. Yo kulo bersyukor mas entok 
bantuan ibarate koyok bantuan hibah koyo ngene iki”. 
 
Bahasa Indonesia 
Begini mas sebelumnya nelayan punya 1 mesin bertambah 1 menjadi 2, terus ada 
nelayan sebelumnya perahunya mengunakan mesin yang jelek sekarang udah 
mempunyai kualitas mensin yang lebih baik dan bisan meningkatkan pendapatan 
nelayan. Ya saya bersyukur mas, dapat dapat bantuan ibaratnya kaya bantuan 
hibah seperti ini. 
 

Dampak sosial ekonomi dan kendala yang diharapi dari adanya program 

PUMP Perikanan Tangkap ada sisi posistif dan juga sisi negatifnya yang bisa 

dirasakan langsung oleh masyarakat nelayan di Desa Mojomoulyo, Kecamatan 

Puger, Kabupaten Jember. Dampak positif dan negative dari  program tersebut bisa 

di lihat pada tabel 30. 

Tabel 30. Matrik Dampak Sosial Ekonomi dan Kendala yang di Hadapi 

No. Deskripsi Dampak yang terjadi 

Dampak Positif Dampak Negatif 

1. Interaksi masyarakat  Semakin sering 
berkomonikasi antar 
nelyan maka semakin 
baik pula penyebaran 
informasi yang 

Untuk sisi negatifnya adalah 
sekain sering berintraksi 
maka tidak tertutup 
kemungkinan terdapat 
penyabaran informasi yang 
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diberikan kepada 
nelayan dengan 
perkembangan nelayan 

cepat jika itu bersifat negatif 
bagi masyarakat 

2. Pemanfaatan Dana  Pemanfaatan dana 
PUMP PT yang baik 
dan benar akan 
mampu meningakatkan 
pendapatan nelayan 
yang di inginkan  

Jika dana yang diberikan 
tidak bisa dimanfaatan 
dengan baik maka hasil yang 
di harapkan oleh nelayan 
kurang teroptimal dari hasil 
pendaatan yang di dapatkan. 

3. Pengelolaan Dana Pengeloalaan dana 
PUMP PT ini 
diharapkan mampu 
untuk menjadi 
permodalan nelayan, di 
saat nelayan 
mengalami permasalah 
permodalan untuk 
melaut. 

Tanpa adanya pengeloaan 
dana bantuan yang di berikan 
nelayan akan mengalami 
kendala, khususnya kendala 
dalam memperoleh modal 
untuk kebutuhan melaut. 

4. Pembagian Dana Pembagian dana yang 
sesuai kebutuhan yang 
diperluakan nelayan, 
nantianya akan bisa 
dimanfaatkan dengan 
dana tersebut. 

Dengan dana yang di berikan 
sama dengan kelompok yang 
lain yaitu sebersar Rp 
100.000.000. Maka untuk 
KUB yang mempunyai 
anggota kelompok yang lebih 
banyak otomatis pembagian 
dana ke anggota sebih 
sedikit, di bandingkan 
dengan KUB yang 
mempunyai anggota 
kelompok sedikit. 

5. Pengawasan Dengan adanya 
pengawasan yang lebih 
baik lagi, membuat 
pemanfaat dan 
pengeloaan bisa 
berjalan dengan 
sesuai. Sehingga 
kedepanya  dana yang 
di berikan memberikan 
manfaat yang baik bagi 
KUB  yang mendapat 
PUMP PT. 

Kurangnya pengawsan yang 
dilakukan membuat nelayan 
penerima PUMP PT bisa saja 
mengunakan dana yang di 
berikan tidak sesuai dengan 
kebutuh melaut nelayan 
(penyimpangan pengunaan 
dana PUMP Perikanan 
Tangkap). 

6. Pendapatan Nelayan Pendapatan nelayan 
meningkat setelah 
adanya PUMP PT ini 
bisa membuat nelayan 
merasakan dari adanya 
program yang di 
berikan kepada 
mereka. 

Pendapatan nelayan yang 
meningkat masih kurang 
optimal karena masih 
terdapat kendala dari segi 
pemanfaatan dana, 
pengawasan dan juga 
pengdalian dan juga kendala 
dari  cuaca yang 
mempengaruhi nelayan 
melaut 
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5.5.5 Evaluasi Manfaat Program Pengembagan Usaha Mina Pedesaan     

Perikanan Tangkap (PUMP PT) 

 Berdasarkan hasil penelitian, manfaat dan dampak sosial dan ekonomi dari 

adanya program PUMP PT yang ada di Desa Mojomulyo ada beberapa manfaat 

yang diperoleh dari adanya Program PUMP PT diantaranya adalah dampak 

(impacts), manfaat (benefits), hasil (results), keluaran (outputs), dan Masukan 

(inputs) Untuk lebih jelasnya dapat  lihat pada tabel 31. 

Tabel 31. Evaluasi Manfaat Program PUMP Perikanan Tangkap 

No

. 

Bentuk 

kegiatan 

Indikator Alat/Cara/Sumber 

Pebuktian/Penjelsan 

Asumsi 

(faktor 

eksternal) 

Sebelum Sesudah 

1. Dampak/ 

Impacts 

    

 a) Koordinsi 

antar 

anggota 

kelompok 

usaha 

bersama 

(KUB) 

Koordinasi 

antar 

anggota 

KUB masih 

belum 

terlalu baik 

Koordinasi 

antar 

anggota 

KUB sudah 

lumayan baik  

Nelayan anggota 

Kelompok  usaha 

bersama (KUB) 

penerima PUMP PT 

melalui wawancara 

dan pengamatan. 

Nelayan 

memahami 

pentingnya 

kerjasama 

dan 

kekompakan 

 b) Pelaporan 

hasil 

tangkapan 

pada 

kelompok 

usaha 

bersama 

Hasil 

tangkapan 

anggota 

kelompok 

tidak 

diharuskan 

di 

laporakan 

ke KUB 

Hasil 

tangkapan 

anggota 

kelompok 

diharuskan 

melaporkan 

hasil 

tangkapanny

a pada KUB 

Nelayan anggota 

Kelompok usaha 

bersama (KUB) 

penerima PUMP PT 

melalui wawancara 

dan pengamatan, 

serta dari laporan 

Nelayan 

memahami 

pentingnya 

kerjasama 

dan 

kekompakan 

 c) Kualiatas 

alat 

tangkap 

nelayan 

Alat 

tangkap 

lumayan 

baik 

Alat tangkap 

yang 

digunakan 

menadahi 

Nelayan anggota 

Kelompok usaha 

bersama (KUB) 

penerima PUMP PT 

melalui wawancara 

dan pengamatan. 

Pentingnya 

kualitas alat 

tangkap  

nelayan 

 d) Jarak 

jangkauan 

area 

penagkapa

n ikan 

Area 

penagkapa

n  ikan tidak 

jauh 

disekitar 

pantai 

Area 

penagkapan 

ikan 

diperluas lagi 

Nelayan anggota 

Kelompok usaha 

bersama (KUB) 

penerima PUMP PT 

melalui wawancara 

dan pengamatan. 

Nelayan 

sadar akan 

hasil 

tangkapan 
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No

. 

Bentuk 

kegiatan 

Indikator Alat/Cara/Sumber 

Pebuktian/Penjelsan 

Asumsi 

(faktor 

eksternal) 

Sebelum Sesudah 

2. Manfaat/ 

Benefits 

    

 a) Hasil 

Tangkapan 

yang 

diperoleh 

nelayan 

Hasil 

tangkapan 

ikan nelayan  

kurang 

optimal 

Hasil 

penagkapan 

ikan nelayan 

mengalami 

peningkatan 

Nelayan anggota 

Kelompok  usaha 

bersama (KUB) 

penerima PUMP PT 

melalui wawancara 

dan pengamatan. 

Nelayan 

sadar akan 

hasil 

tangkapan 

 b) Kebutuhan 

akan ABK 

Tidak ada  

ABK untuk 

melaut 

mencari ikan  

Mengunakan 

1 ABK untuk 

membantu 

mecari ikan 

Nelayan anggota 

Kelompok  usaha 

bersama (KUB) 

penerima PUMP PT 

melalui wawancara 

dan pengamatan. 

Kebutuhan 

tenaga 

tambahan 

untuk 

melaut 

 c) Pemanfaata

n ikan yang 

tak terjual 

Ikan -ikan 

yang tak 

terjual 

karena 

kualitasnya 

menurun di 

manfaatkan 

untuk ikan 

asin 

Ikan ikan 

yang tak 

terjual karena 

kualitasnya 

menurun di 

manfaatkan 

untuk ikan 

asin 

Nelayan anggota 

Kelompok  usaha 

bersama (KUB) 

penerima PUMP PT 

melalui wawancara 

dan pengamatan. 

Menjadihan 

nilai tampah 

bagi para 

nelayan 

 d) Akses 

permodalan 

nelayan 

Kendala 

keuangan 

disaat 

kebutuhan 

semakin 

banyak 

belum bisa 

ada solusi 

Kendala 

keuangan 

disaat 

kebutuhan 

semakin 

banyak 

sedikit 

membantu 

Nelayan anggota 

Kelompok  usaha 

bersama (KUB) 

penerima PUMP PT 

melalui wawancara 

dan pengamatan. 

Kebutuhan 

akan 

permodalan 

yanglah 

penting 
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No Bentuk 

kegiatan 

Indikator Alat/Cara/Sumber 

Pebuktian/Penjelsa

n 

Asumsi 

(faktor 

eksternal) 

Sebelum Sesudah 

3. Hasil / Results     

 a) Penerimaan 

hasil 

tangkapan 

yang 

diperoleh 

Dari hasil 

tangkapan 

penerimaan 

yang 

didapatkan 

baik 

Dari hasil 

tangkapan 

penerimaan 

yang 

didapatkan 

baik dan juga 

ada 

peningkatan 

Nelayan anggota 

Kelompok  usaha 

bersama (KUB) 

penerima PUMP PT 

melalui wawancara 

dan pengamatan, 

serta pelaporan 

Nelayan 

sadar akan 

hasil 

tangkapan 

yang 

didapatkan 

 b) Kewirausaha

-an nelayan 

Belum 

terlalu 

mengerti 

pentingnya 

tentang 

kewirausaha

-aan 

Sudah 

semakin 

paham akan 

petingnya 

kewiarausaha

-an 

Nelayan anggota 

Kelompok  usaha 

bersama (KUB) 

penerima PUMP PT 

melalui wawancara 

dan pengamatan, 

serta pelaporan 

Daya guna 

yang 

dirasakan 

nelayan 

 c) Perkembang-

an KUB 

KUB  

cenderung 

kurang 

berjalan 

dengan 

efektif 

KUB 

mengalami 

perkembagan

 setalah 

adanya 

bantuan 

Nelayan anggota 

Kelompok  usaha 

bersama (KUB) 

penerima PUMP PT 

melalui wawancara 

dan pengamatan, 

serta pelaporan 

Faktor yang 

membuat 

perubahan 

 d) Pelatihan 

Untuk 

nelayan 

Masing 

masing KUB 

mengirimka-

n 1 anggota 

untuk 

pelatihan 

Masing 

masing KUB 

mengirimkan 

1 anggota 

untuk 

pelatihan 

Nelayan anggota 

Kelompok  usaha 

bersama (KUB) 

penerima PUMP PT 

melalui wawancara 

dan pengamatan. 

Nelayan 

konsisten 

untuk 

melaksanak

anaya 
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No Bentuk 

kegiatan 

Indikator Alat/Cara/Sumber 

Pebuktian/Penjelsa

n 

Asumsi 

(faktor 

eksternal) 

Sebelum Sesudah 

4. Keluaran/ 

Output 

    

 a) Modal 

investasi 

Modal 

investasi 

yang 

dikeluarkan 

sebesar Rp 

21.700.000 

Modal 

inverstasi 

yang 

dikeluarkan 

sebesar Rp 

23.000.000 

Nelayan anggota 

Kelompok  usaha 

bersama (KUB) 

penerima PUMP PT 

melalui wawancara, 

dan pengamatan, 

serta pelaporan 

Modal yang 

dikeluar oleh 

nelayan 

 b) Biaya tetap Biaya  tetap 

yang 

dikeluarkan  

sebesar Rp 

8.900.000 

Biaya tetap 

yang 

dikeluarkan 

sebesar Rp 

8.700.00 

Nelayan anggota 

Kelompok  usaha 

bersama (KUB) 

penerima PUMP PT 

melalui wawancara 

dan pengamatan, 

serta pelaporan 

Biaya yang 

dikeluarkan 

nelayan 

 c) Biaya  

variabel 

Biaya 

variabel 

yang di 

keluarkan 

sebesar Rp 

32.040.000 

Biaya 

variabel yang 

di keluarkan 

sebesar Rp 

45.600.000 

Nelayan anggota 

Kelompok  usaha 

bersama (KUB) 

penerima PUMP PT 

melalui wawancara 

dan pengamatan, 

serta pelaporan. 

Biaya yang 

dikeluarkan 

nelayan 

 d) Biaya total Biaya total 

yang 

dikeluarkan 

sebesar Rp 

40.940.000 

Biaya total 

yang 

dikeluarkan 

sebesar Rp 

54.300.000 

Nelayan anggota 

Kelompok  usaha 

bersama (KUB) 

penerima PUMP PT 

melalui wawancara 

dan pengamatan. 

Biaya yang 

dikeluarkan 

nelayan 
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No. Bentuk 

kegiatan 

Indikator Alat/Cara/Sumber 

Pebuktian/Penjelsan 

Asumsi 

(faktor 

eksternal) 

Sebelum Sesudah 

5. Masukan/ 

Inputs 

    

 a) Produksi 

penangkapa

n ikan per 

trip 

Ikan layur 

50Kg, ikan 

lemuru 

70Kg. 

Ikan layur 

70Kg, ikan 

lemuru 

100Kg 

Nelayan anggota 

Kelompok  usaha 

bersama (KUB) 

penerima PUMP PT 

melalui wawancara 

dan pengamatan, 

serta pelaporan. 

Peningkatan 

produksi 

penangkapan  

 b) Hasil nilai 

Produksi 

penangkapa

n per tahun 

Ikan layur 

Rp 

60.000.000, 

ikan lemuru 

Rp 

92.400.000, 

Total Rp 

152.400.000 

Ikan layur Rp 

84.000.000, 

ikan lemuru 

Rp 

132.000.000, 

Total Rp 

216.000.000 

Nelayan anggota 

Kelompok  usaha 

bersama (KUB) 

penerima PUMP PT 

melalui wawancara 

dan pengamatan, 

serta pelaporan 

Peningkatan 

nilai produksi 

penangkapan 

 c) Keuntungan 

yang 

diperoleh 

per tahun 

Keuntungan 

yang 

didapat per 

tahun 

sebesar Rp 

111.460.000 

Keuntungan 

yang didapat 

per tahun 

sebesar Rp 

161.700.000 

Nelayan anggota 

Kelompok  usaha 

bersama (KUB) 

penerima PUMP PT 

melalui wawancara 

dan pengamatan, 

serta pelaporan 

Peningkatan 

Keuntungan 

hasil 

tangkapan 

 d) Keuntungan 

yang di 

peroleh per 

trip 

Keuntungan 

yang 

didapat per 

trip sebesar 

Rp 930.000 

Keuntungan 

yang didapat 

per trip 

sebesar Rp 

1.350.000 

Nelayan anggota 

Kelompok  usaha 

bersama (KUB) 

penerima PUMP PT 

melalui wawancara 

dan pengamatan, 

serta pelaporan 

Pentingnya 

waktu bagi 

nelayan 

 

5.6 Keberlanjutan Program PUMP Perikanan Tangkap  di Desa Mojomulyo 

 Program PUMP Perikanan Tangkap ini merupakan kegiatan strategi 

Direktorat Jennderal Perikanan Tangkap untuk meningkatkan pendapatan nelayan. 

Keberhasilan Program PUMP Perikanan Tangkap di berbagai upaya dan strategi 

pelaksanaan yang terpadu melalui: (1) Pengembangan kegiatan ekonomi yang di 
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prioritaskan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB), (2) Penguatan modal bagi 

nelayan, khususnya untuk nelayan skala kecil. 

 Melalui kegiatan Program PUMP Perikanan Tangkap di diharapakan dapat 

menumbuhkan tingkat keswadayaan nelayan. Karena keberhasilan Program PUMP 

Perikanan Tangkap sangat di tentukan oleh kerjasama dan komitmen seluruh 

pemangku kepentingan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan serta dukungan 

anggaran dari tingkat pusat sampai daerah. Dengan adanya pendampingan oleh 

tenaga pendamping serta adanya pengawasan, pembinaan dan pengawalan dari 

Propinsi dan Kabupaten/Kota dapat mendorong tumbuhnya Kelompok Usaha 

Bersama (KUB) menjadi kelembangaan ekonomi nelayan di desa pesisir. 

 Program PUMP Perikanan Tangkap yang di berikan ke beberapa Kelompok 

Usaha Bersama (KUB) di Desa Mojomulyo ada dampak positif dan negatifnya. 

Dampak positifnya adalah meningkatkan pendapatan dari hasil tangkapan yang 

meningkat , juga bisa dengan kondisi kapal yang lebih baik lagi membuat nelayan 

lebih nyaman untuk melaut dapat takut akan rusak perahu mereka dan sebagainya. 

Namun selain dampak positif ada juga dampak negatifnya yaitu ada berapa 

Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang tidak bisa mengontrol dengan baik dana 

yang di berikan, sehingga keberlanjutan permodalan di dalam Kelompok Usaha 

Bersama tersebut mengalami kesusahan  saat anggota kelompok  membutuhkan 

permodalan untuk perbaikkan, misalnya: perbaikan mesin, perbaikan alat tangkap, 

perbaikan perahu  dan lain lain sebagainya. 

 Perlunya manajemen pemanfaatan dan pengelolaan dana bantuan Program 

Pengembagan Usaha Mina  Pedesaan Perikanan Tangkap (PUMP PT) yang baik 

dan benar sehingga nantinya akan bisa mendapatakan hasil yang sesuai dari 

adanya program tersebut, seperti yang telihat pada kelompok Sumber Rejeki yang di 
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ketuai oleh Bapak Nawawi, KUB ini mempunyai pemanfaatan dan pelolaan dana 

yang baik dibandingkan KUB yang lain. Sehingga KUB nantinya bisa menjadi minta 

lembaga permodalan bagi nelayamn sesuai dengan salah satu tujuan Program 

Pengembagan Usaha Mina Pedesaan (PUMP PT). 

Timbal balik dari KUB yang mendapatkan program PUMP Perikanan 

Tangkap kepada pemerintah sejauh ini masih belum ada. Karena program ini 

termaksud hibah bukan bersifat pinjaman, namun dengan adanya program PUMP 

Perikanan Tangkap ini diharapkan nelayan KUB yang mendapatkan program 

tersebut harus bisa mengelola dana yang diberikan dengan baik. Sehingga dengan 

pengelolaan yang baik dan benar akan membuat hasil pendapatan nelayan melalui 

hasil tangkapan menjadi meningkat, secara tidak langsung akan berdampak 

terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yang di harapkan oleh pemerintah. 

Pelaksanaan program ini sudah sesuai dengan pedoman program PUMP, 

hanya saja masih terdapat beberapa kendala di dalam pelaksanaannya, sehingga 

hasil yang didapatkan kurang optimal.  Untuk keberlanjutan program ini, sebaiknya 

dilakukan lebih baik lagi terutama pada tahap pengawasan dan pengendalian KUB 

penerima bantuan karena pada tahap ini rawan terjadi penyimpangan tujuan 

program oleh penerima bantuan. 

Pertanggungjawaban setelah adanya program PUMP Perikanan Tangkap 

adalah KUB yang mendapatkan program tersebut, yaitu dengan pengeloaan dana 

yang telah diberikan, melakukan pelaporan hasil tangkapan kepada dinas ( 1 bulan 

sekali, 3 bulan sekali atau 1 tahun sekali) itu bertujuan untuk melihat sejauh mana 

perkembangan KUB setelah program PUMP Perikanan tangkap diberikan kepada 

mereka. Seperti itulah bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh 

masing-masing KUB yang mendapatkan program PUMP Perikanan Tangkap. 
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Keberadaan pemberdayaan program yang seperti ini harus bisa 

meningkatkan kesejahteraan nelayan, bukan hanya dari pendapatan hasil 

tangkapan tetapi juga dari segi peningkatan kehidupan sosial masyarakat juga. 

Peningkatan kehidupan sosial masyarakat di harapakan akan membuat sumberdaya 

manusianya menjadi lebih maju dengan demikinan kedepannya masyarakat nelayan 

desa mojomulyo akan bisa memanfaatkan sumbedaya alam yang ada di wilayah 

mereka. 

Sumberdaya alam yang ada diwilayah tersebut harus bisa manfaatkan dan 

dioptimalkan dengan baiik demi peningkatan tarap hidup masyarakat nelayan yang 

ada di wilayah pesisir. Selain itu dengan pemberian modal PUMP Perikanan 

Tangkap nelayan harus bisa mempertanggung jawabakan dengan pengelolaaan 

dan pemanfaatan dana yang sesuai kebutuhan melawat jangan sampai digunakan 

untuk kebutuhan yang tidak semestinya dibutuhkan dalam melaut. 
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

  

 Dari penelitian yang telah dilakukan dengan Judul “Evalusi Dampak Sosial 

Ekonomi Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Tangkap 

(PUMP PT) di Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur” 

dapat di ambil kesimpulan yaitu: 

 
1. Pelaksaaan PUMP Perikanan Tangkap di Desa Mojomulyo pertama kali 

masuk pada tahun 2012. Untuk pelaksaan segara keseluruhan dijalankan 

sesuai Buku pedoman teknis Program PUMP Perikanan Tangkap meskipun 

ada beberapa yang tidak berjalan dengan sesuai rencana. 

2. Kendala yang dihadapi dalam PUMP Perikanan Tangkap ini adalah ada 

tambahan anggota baru pada kelompok, pembagian uangan antara anggota 

kelompok dan juga kurangnya  pengawasan saat penggunaan  dana yang 

sudah diberikan. 

3. Dampak sosial yang di timbulkan dari semakin meningkatkan interaksi sosial 

antar anggota KUB, meningkatkan kerjasama dan rasa gotong royong 

sehingga manajemen pengelolaan bisa berkembang. Sedangkan dampak 

ekonominya adalah meningkatkan pendapatan hasil tangkapan. Produksi 

penangkapan setelah adanya PUMP Perikanan Tangkap sebesar Rp 

216.000.000/tahun,Keuntungan sebesar Rp 161.700.000/tahun dan 

Keuntungan per trip sebesar Rp 1.350.000. 

4. Keberlanjutan Program PUMP Perikanan Tangkap mampu memberikan hasil 

yang positif untuk dapat meningkatkan hasil tangkapan, kelayakan peralatan 
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melaut dan faktor pendukung lainnya. Untuk negatifnya dana yang di sudah 

berikan, jika KUB  tidak mampu megontrolnya maka dana dari PUMP 

Perikana Tangkap untuk keberlanjutannya akan mengalami permasalah 

pendanaan KUB. Harapan keberadaan program pemberdayaan diharapkan 

mampu untuk meningkatkan sumberdaya manusianya. 

6.2 Saran 

  
Dari penelitian yang dilakukan dengan judul “Evaluasi Dampak Sosial 

Ekonomi Program PUMP PT di Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger, Kabupaten 

Jember, Jawa Timur” masih ada kekurang, oleh sebab itu penulis memberikan saran 

kepada nelayan, pemerintah pusat dan pihak-pihat terkait. Berikut saran yang bisa di 

berikan oleh penulis: 

1. Dari pihak-pihak terkait (Dinas Kelautan dan Perikanan) dalam penetuan 

kriteria peneriama Program Pengembagan Usaha Mina Pedesaan Perikanan 

Tangkap (PUMP PT) harus lebih spesisfik lagi, sehingga nantinya tujuan 

program akan bisa tercapai. 

2. Tim  pelaksana teknis harus memberikan sosialisasi yang lebih mendalam 

lagi dan juga melakukan pengawasan dengan lebih baik lagi, sehingga KUB 

yang mendapatkan program PUMP Perikanan Tangkap mampu untuk 

mengelola bantuan yang sudah diberikan. 

3. Untuk KUB yang mendapatkan Bantuan Langsung (BLM) Program PUMP 

Perikanan Tangkap harus bisa mengontrol dana bantuan yang di berikan 

jangan sampai langsung dihabiskan seketika, sehingga nantinya akan terjadi 

kendala pendanaan. 

4. Sebagai informasi tentang perluasan dalam penelitian selanjunjutnya. 
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5.  Dilakukan penambahan asset nelayan untuk memberikan produktifitas 

proyeksi peningkatan sumberdaya manusia (SDM). 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Peta Lokasi Penelitian  

 Peta Kabupaten Jember 
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Sumber : www.eastjava.com ( 2014). 
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 Peta Propinsi Jawa TImur 

 

Sumber : www.eastjava.com ( 2014). 
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LAMPIRAN 2 
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 Struktur Organisasi KUB Sumber Rejeki 
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 Struktur Oeganisasi KUB Bintang Jaya 2 
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 Struktur Organisasi KUB Mina Rukun  
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LAMPIRAN 3 

Gambar Penelelitian   

Gambar Kantor Kecamtan Puger   Gambar Kantor Desa Mojomulyo 

 

 

   Gambar Sosialisasi  

          Gambar Tempat Pendaratan Perahu  
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Rejeki 
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Gambar Jalan Masuk Desa Mojomulyo    Gambar Papan Nama KUB 

Gambar Wawancara      Gambar Perahu Jukung 

     

 

 

 

 


