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Abstract. The purpose of research is to know fisherman group performance based the function of groups of fishermen 
as classroom learning, vehicle for cooperation, and production units have been implemented. The research activities 
conducted in the District of North Bontang, Bontang City in 2016. Data were collected in field surveys and interviews with 
respondents. The collected data were tabulated and analyzed descriptively and scoring techniques.  The results showed 
that the function of  groups of fishermen as classroom learning include planning the need for the 60% who plan to learn 
the needs of the group, and the regular meeting group activities as much as 66.67%. Group functions as a vehicle for 
cooperation among fishermen went very well (90%), and cooperation with external parties such as the Department of 
Marine and Fisheries Bontang (83.33%), and the rest with other parties such as Trader Gatherer, the Company (6.67%) , 
while the functions groups of fishermen as a unit of production is not running. 
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1. PENDAHULUAN 
 
Luas wilayah Kota Bontang yang mencapai 

497.57 Km2.  didominasi oleh kawasan pesisir Kota 
Bontang ini. telah memanfaatkan potensi 
sumberdaya perikanan dan kelautan untuk 
keberlangsungan hidupnya.  Penghidupan utama 
masyarakat pesisir di Kota Bontang adalah berbasis 
penangkapan ikan dan budidaya ikan.  Kegiatan ini 
telah dilakukan secara turun temurun.(Dinas 
Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang, 
2015). 

Kualitas dan peran aktor-aktor atau pelaku 
kegiatan sangat strategis dan menentukan. 
Eksistensi nelayan atau pembudidaya ikan menjadi 
penentu keberhasilan ataupun kegagalan 
pembangunan di kawasan pesisir ini.    

Suatu studi mengenai kondisi nelayan 
tradisional di Karangagung (Tuban), menunjukkan 
bahwa kepemilikan peralatan penangkapan ikan 
secara  kolektif telah membantu 
meningkatkan pendapatan nelayan, distribusi 
pendapatan relatif merata, sehingga mobilitas 
vertikal nelayan dapat diraih secara bertahap 
(Masyhuri, 1999).  Konsep kegiatan kolektif dalam 
komunitas nelayan lebih menarik 
dibandingkan secara individu dan rumah tangga. 
Salah satu alasannya adalah adanya manfaat 
berupa terciptanya infrastruktur sosial dan 
kesepakatan bersama yang lebih baik dalam  
mengatasi benturan sosial ekonomi yang sering 
terjadi di wilayah pesisir. 

Pendekatan kelompok sampai saat ini masih 
digunakan dalam kegiatan penyuluhan. Pendekatan 
kelompok dipandang lebih efisien dan dapat menjadi 
media untuk terjadinya proses belajar dan 
berinteraksi dari para petani, sehingga diharapkan 
terjadi perubahan perilaku petani ke arah yang lebih 
baik atau berkualitas (Slamet, 2001).  

Kelompok tani secara tidak langsung dapat 
dipergunakan sebagai salah satu usaha untuk 
meningkatkann produktivitas usaha tani melalui 
pengelolaan usaha tani secara bersamaan. 
Kelompok tani juga digunakan sebagai media 
belajar organisasi dan kerjasama antar petani. 
Dengan adanya kelompok tani. para petani dapat 
bersama–sama memecahkan permasalahan yang 
antara lain berupa pemenuhan sarana produksi 
pertanian. teknis produksi dan pemasaran hasil. 
Kelompok tani sebagai wadah organisasi dan 
bekerja sama antar anggota mempunyai peranan 
yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat 
tani. sebab segala kegiatan dan permasalahan 
dalam berusaha tani dilaksanakan oleh kelompok 
secara bersamaan. Melihat potensi tersebut. maka 
kelompok tani perlu dibina dan diberdayakan lebih 
lanjut agar dapat berkembang secara optimal. 
Pentingnya pembinaan petani dengan pendekatan 
kelompok tani juga dikemukakan oleh Mosher 
(1987) bahwa salah satu syarat pelancar 
pembangunan pertanian adalah adanya kegiatan 
petani yang tergabung dalam kelompok tani. 

Fungsi kelompok tani nelayan sebagai kelas 
belajar, sebagai wahana kerjasama, dan sebagai 
unit produksi perlu dioptimalkan, sehingga mampu 
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meningkatkan kualitas hidup kelompok maupun 
anggotanya. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada 
kegiatan ini mengetahui sejauhmana fungsi 
kelompok tani nelayan sebagai kelas belajar, 
wahana kerjasama, dan unit produksi sudah 
dilaksanakan. 
 

2. METODE  
 
Penelitian ini dilaksanakan di wilayah pesisir  

Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang  pada 
tahun 2016. Sampel yang diambil adalah 
masyarakat nelayan di Pesisir di Kecamatan 
Bontang Utara Kota Bontang. Pengambilan sampel  
nelayan dilakukan bertahap. Pada tahap 1 
ditentukan Kelompok Tani Nelayan yang akan dipilih 
sebagai sampel, yaitu KTN yang seluruh 
anggotanya adalah nelayan. Pada tahap 2 dari 
kelompok yang terpilih, diambil sampel secara 
disproportionate random sampling sebanyak 30 
orang dari anggota yang tergabung dalam 
Kelompok Tani Nelayan. 

Data terdiri atas data primer dan data 
sekunder. Data primer merupakan data yang 
diperoleh dari sumber utama. baik melalui 
pengamatan langsung (observasi) dari lapangan 
dan melakukan wawancara kepada responden 
dengan berpedoman pada daftar pertanyaan 
(kuesioner) yang telah disusun sesuai dengan 
tujuan penelitian. Adapun data sekunder diperlukan 
sebagai penunjang dan diperoleh dari Kantor 
Kelurahan. Dinas Kelautan dan Perikanan. serta 
laporan penelitian sejenis. Pengumpulan data 
sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan serta 
sumber-sumber yang relevan dengan penelitian ini.  
Data sekunder meliputi : profil wilayah. keragaan 
usaha masyarakat nelayan. data demografi. 

Data yang terkumpul dari hasil observasi dan 
wawancara akan di tabulasi dan dianalisis secara 
deskriptif dan teknik scoring.  Data diolah secara 
grafik dan persentase. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Deskripsi Wilayah Kota Bontang 
 

Kota Bontang terletak di antara 00°01’ LU - 
00°12’ LU dan  117°023’ BT - 117°038’ BT. Luas 
wilayah Kota Bontang adalah 497,57 km² dengan 
luas wilayah daratan seluas 149,8 km² (29,70 %) 
dan wilayah laut seluas 347,77 km² (70,30 %). 
Batas-batas wilayah kota sebagai berikut. 

 Sebelah Utara     :  Kabupaten Kutai Timur 

 Sebelah Timur   :  Selat Makassar 

 Sebelah Selatan :  Kab. Kutai Kertanegara 

 Sebelah Barat    :  Kabupaten Kutai Timur 
Semula Kota Bontang merupakan kota 

administratif, sebagai bagian dari wilayah 
Kabupaten Kutai, kemudian menjadi Daerah 
Otonom berdasarkan Undang-Undang No. 47 
Tahun 1999 tentang Pemekaran Provinsi dan 
Kabupaten. Sejak disahkannya Peraturan Daerah 
Kota Bontang No. 17 tahun 2002 tentang 
Pembentukan Organisasi Kecamatan Bontang Barat 
pada tanggal 16 Agustus 2002, kemudian Kota 
Bontang terbagi menjadi tiga kecamatan yaitu 
Kecamatan Bontang Utara, Kecamatan Bontang 
Selatan dan Kecamatan Bontang Barat. 

Kota Bontang secara keseluruhan memiliki 15 
kelurahan. Kecamatan Bontang Selatan terdiri atas 
6 kelurahan, Kecamatan Bontang Utara 6 
kelurahan, dan Kecamatan Bontang Barat 3 
kelurahan. 

Pada tahun 2014 Kota Bontang memiliki 
jumlah penduduk 159.614 jiwa dengan kepadatan 
penduduk 1.080 jiwa/Km2. Kecamatan yang memiliki 
jumlah penduduk terbanyak adalah Bontang Utara  
sebesar 68.905 jiwa, kemudian Bontang Selatan 
sebesar 63.348 jiwa dan Kecamatan Bontang Barat 
sebesar 27.361 jiwa.  

Proporsi penduduk laki-laki lebih besar 
dibandingkan penduduk perempuan; penduduk laki-
laki 52% dan penduduk perempuan 48%. Hal ini 
karena Kota Bontang adalah salah satu kota tujuan 
bagi pencari kerja. Banyaknya industri dan 
perusahaan di wilayah tersebut menjadi daya tarik 
penduduk luar daerah untuk mencari kesempatan 
kerja dan berusaha. 

Kota Bontang memiliki sumberdaya perikanan 
yang potensial karena Kota Bontang berbatasan 
langsung dengan Selat Makassar. Kondisi geografis 
tersebutlah yang menyebabkan masyarakatnya 
yang terkonsenterasi untuk tinggal di sepanjang 
pinggir laut berprofesi sebagai nelayan dan 
pembudidaya. Usaha penangkapan ikan di laut 
merupakan usaha perikanan yang paling dominan 
dilakukan oleh masyarakat di daerah tersebut, 
selain itu juga tidak sedikit yang melakukan 
pembudidaya ikan maupun rumput laut hal tersebut 
dikarenakan selain luas areal usaha yang tidak 
terbatas juga karena jenis hasil tangkapan yang 
relatif beragam jumlahnya. 

Potensi perikanan di Kota Bontang sangat 
baik, karena masih tersedianya sumberdaya 
pendukung perikanan. Hutan mangrove yang dimiliki 
memiliki luas sebesar 1.115,5 ha, gosong pulau 
seluas 940 ha, luas padang lamaun 741 ha, dan 
luas keseluuhan terumbu karang yang dimiliki 6.454 
ha, serta area marikultur ikan dan rumput laut 
seluas 423 ha. Produksi perikanan tangkap 
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sebanyak 15.761 ton dan perikanan budidaya 
tambak sebesar 15,2 ton, budidaya karamba 
sebesar  40,25, budidaya rumput laut sebesar 
14.616,9 ton, dan budidaya kolam sebesar 38,2 ton.  

 

3.2  Karakteristik Responden 
3.2.1  Umur Nelayan 
 

Faktor umur nelayan sangat berhubungan 
dengan kemampuan nelayan baik secara fisik 
maupun mental. Umur nelayan relatif muda 
menunjukkan kemampuan secara fisik lebih kuat 
dan energik, akan tetapi secara emosional atau 
psikis masih belum stabil. Umur nelayan berkisar 
dari 28–63 tahun, dengan rincian 30% berumur 28–
39 tahun, 20% berumur 40-51 tahun, dan 50% 
berumur 52–63 tahun. 
 

3.2.2 Tingkat pendidikan nelayan 
 

Aspek pendidikan sangatlah penting dalam 
kehidupan.  Masalah pendidikan tidaklah dapat 
dipisahkan dari masalah kehidupan, baik dalam 
kehidupan keluarga, maupun dalam kehidupan 
bangsa dan Negara. Tingkat kemajuan seseorang 
atau suatu bangsa, sebagian besar ditentukan oleh 
aspek pendidikan. 

Pendidikan yang dimaksudkan pada penelitian 
meliputi pendidikan formal dan non formal.  
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 
seluruh nelayan sudah pernah menempuh 
pendidikan formal, mulai dari tingkat Sekolah Dasar 
hingga Perguruan Tinggi.  

 
Tabel 1. Klasifikasi responden berdasarkan tingkat  

pendidikan 
 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 
Persentas

e (%) 

1. Sekolah Dasar atau 
sederajat 

22 73,33 

2. Sekolah Menengah Pertama 
atau sederajat 

6 20,00 

3. Sekolah Menengah Atas atau 
sederajat 

1 3,33 

4. Sarjana 1 3,33 

 Jumlah 30 100,00 

 Sumber:  Data primer yang diolah, 2016 
 

3.2.3 Jumlah tanggungan nelayan 
 

Tanggungan keluarga adalah sejumlah orang 
yang menjadi beban tanggungan keluarga tersebut.  
Tanggungan keluarga adalah isteri, anak, atau 
lainnya yang tinggal dalam satu rumah. Besar 
kecilnya jumlah tanggungan keluarga dapat 

berpengaruh bagi penghidupan rumah tangga 
tersebut. Jumlah tanggungan yang banyak dapat 
dijadikan potensi bagi keluarga, terutama dalam 
penyiapan tenaga kerja keluarga. Dari sisi lain, ini 
menjadi beban ekonomi bagi keluarga, karena harus 
mencukupi kebutuhan hidupnya. Jumlah 
tanggungan keluarga 2 – 10 orang.  Tanggungan 
keluarga terbesar 2 – 4 orang sebanyak 83,33%; 5 – 
7 orang 13,33%; dan 8 – 10 orang 3,33%. 

 

3.2.3  Pengalaman menjadi nelayan 
 

Pengalaman sebagai nelayan merupakan 
aspek yang penting dalam kegiatan usahatani.   
Pengalaman dapat dijadikan satu diantara modal 
usaha. Kemampuan seseorang umumnya 
berhubungan erat dengan pengalaman yang dimiliki. 
Dari hasil penelitian diperoleh pengalaman sebagai 
nelayan cukup bervariasi, mulai 5 tahun sampai 40 
tahun.  Pengalaman nelayan antara 5 – 16 tahun 
sebanyak 26,67%, antara 17 – 28 tahun sebanyak 
33,33%, dan antara 29- 40 tahun sebanyak 40%.  
Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan sebagai 
nelayan sudah menjadi pekerjaan utama. 

 

3.3  Kinerja Kelompok Tani Nelayan 
 

Kelompok tani adalah salah satu kelembagaan 
pertanian yang memiliki peranan untuk 
mengembangkan unit usaha secara bersama. 
Menurut  Mardikanto (1993) pengertian kelompok 
tani adalah sekumpulan orang-orang tani atau 
petani yang terdiri petani dewasa (pria/wanita) 
maupun petani taruna yang terikat secara informal 
dalam suatu wilayah kelompok atas dasar 
keserasian dan kebutuhan bersama serta berada di 
lingkungan pengaruh dan dipimpin oleh seorang 
kontak tani.   

Kelembagaan pelaku utama perikanan 
mempunyai fungsi sebagai berikut. 
1. Wadah Proses Pembelajaran. Sebagai wadah 

proses pembelajaran, kelembagaan pelaku 
utama perikanan merupakan media interaksi 
belajar antar pelaku utama dari anggota 
kelompoknya. Mereka dapat melakukan proses 
interaksi edukatif dalam rangka: 
a.  mengadopsi teknologi inovasi; 
b.  saling asah, asih dan asuh dalam menyerap 

suatu informasi dengan fasilitator atau 
pemandu dari penyuluh perikanan; 

c. mengambil kesepakatan dan tindakan 
bersama apa yang akan diambil dari sebuah 
kegiatan bersama. Dengan demikian proses 
kemandirian kelompok akan dapat tercapai. 
Di dalam kelompok sebagai kelas belajar 



Prosiding Seminar Nasional Lahan Basah Tahun 2016 Jilid 1: 350-355        ISBN : 978-602-6483-33-1 
 

© 2017. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat  353 

para pelaku utama akan dapat melakukan 
komunikasi multi dimensional. Mereka dapat 
mempertukarkan pengalaman masing-
masing, sehingga akan membuat pelaku 
utama semakin dewasa untuk dapat keluar 
dari masalahnya sendiri, tanpa adanya 
ketergantungan dari penyuluh perikanan. 

2. Wahana Kerjasama. Sebagai wahana 
kerjasama, kelembagaan pelaku utama 
perikanan merupakan cerminan dari keberadaan 
suatu kelompok. Kelembagaan pelaku utama 
perikanan harus dapat berfungsi sebagai wadah 
kerjasama antar pelaku utama dalam upaya 
mengembangkan kelompok dan membina 
kehidupan pelaku utama. 

3. Unit Penyedia Sarana dan Prasarana 
Produksi Perikanan. Kelembagaan pelaku 
utama perikanan sebagai unit penyedia sarana 
dan prasarana, erat hubungannya dengan fungsi 
unit produksi perikanan. Misalnya dalam sebuah 
produksi budidaya ikan gurame, kelompok dapat 
berperan sebagai penyedia benih ataupun 
sarana produksi lainnya. 

 

3.3.1 Fungsi kelompok sebagai kelas 
belajar 

 
Kelompok sebagai wadah proses 

pembelajaran kelembagaan pelaku utama perikanan 
merupakan media interaksi belajar antar pelaku 
utama dari anggota kelompoknya. Mereka dapat 
melakukan proses interaksi edukatif dalam rangka 
mengadopsi teknologi inovasi, saling asah, asih dan 
asuh dalam menyerap suatu informasi dengan 
fasilitator atau pemandu dari penyuluh perikanan 
dan mengambil kesepakatan dan tindakan bersama 
apa yang akan diambil dari sebuah kegiatan 
bersama. Dengan demikian proses kemandirian 
kelompok akan dapat tercapai. Di dalam kelompok 
sebagai kelas belajar para pelaku utama akan dapat 
melakukan komunikasi multi dimensional 

Kemampuan kelompok dalam melaksanakan 
fungsinya sebagai kelas belajar ditunjukkan 
bagaimana kegiatan perencanaan kelompok dalam 
kegiatan kelompok sebagai kelas belajar, meliputi 
perencanaan kebutuhan belajar kelompok dan 
perencanaan pertemuan rutin.  Dari hasil kajian, 
diketahui bahwa kemampuan kelompok dalam 
perencanaan kebutuhan belajar kelompok sebesar 
60% yang menyusun rencana kebutuhan belajar 
kelompok, sedangkan sebanyak 40% tidak memiliki 
perencanaan kebutuhan belajar kelompok.   

Pada umumnya kebutuhan belajar kelompok 
berkaitan kegiatan penangkapan sebanyak 60%, 

pengolahan hasil (36,67%), pemasaran (3,33%), 
permodalan usaha (13,33%), dan lainnya (9,99%). 

Dari kegiatan pertemuan rutin yang 
dilaksanakan kelompok sebanyak 66,67% ada 
pertemuan rutin, sedangkan 33,33% tidak ada 
pertemuan rutin kelompok yang terjadual (sifatnya 
insidental). Pertemuan rutin terjadwal dilakukan satu 
kali setiap bulannya.   

 

3.3.2  Fungsi kelompok sebagai wahana 
kerjasama 

 
Fungsi kelompok sebagai wahana kerjasama 

dimaksudkan bagaimana kerjasama antara sesama 
anggota kelompok dan kerjasama kelompok dengan 
pihak luar.  Dari hasil kajian diketahui bahwa 
kerjasama sesama nelayan berjalan sangat baik 
sebanyak 90%, dan sekitar 9,99% kurang baik. Hal 
ini memberi indikasi bahwa keberadaan kelompok 
tani nelayan dapat meningkatkan kerjasama yang 
baik sesama nelayan.  Bergabungnya nelayan 
dalam kelompok tani nelayan diharapkan dapat 
membawa perubahan kehidupan nelayan.  
Kerjasama yang kuat dan solid dapat memberi 
kekuatan bagi nelayan, terutama saat menghadapi 
permasalahan-permasalahan, terutama berkaitan 
dengan usaha nelayan.  

Kemampuan kelompok tani nelayan untuk 
melakukan kerjasama dengan pihak luar sangatlah 
penting.  Terjalinnya kerjasama yang luas 
diharapkan mampu membawa perubahan dalam 
kehidupan kelompok tani nelayan, seperti 
kemampuan kerjasama pemasaran, peningkatan 
ketrampilan, alih teknologi, dan lainnya.  Dari hasil 
penelitian diketahui bahwa kemampuan kerjasama 
kelompok tani nelayan dengan pihak luar sekitar 
90% kelompok tani nelayan mampu melakukan 
kerjasama dengan pihak luar, sedangkan sekitar 
10% belum mampu melakukan kerjasama dengan 
pihak luar.  Adanya kerjasama dengan pihak luar, 
bagi pengembangan kapasitas kelompok sangat 
mendukung.  Berbagai arus informasi dan alih 
teknologi bisa didapatkan kelompok tani nelayan.  
Umumnya kelompok tani nelayan melakukan 
kerjasama dengan pihak Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kota Bontang (83,33%), dan sisanya 
dengan pihak lainnya seperti Pedagang Pengumpul, 
Perusahaan (16,67%).  Bentuk kerjasama yang 
dilakukan oleh kelompok tani nelayan masih sangat 
terbatas, sebagian besar hanya dengan pihak DKP, 
yang pada dasarnya sebagai Pembina kelompok 
tani nelayan tersebut.  Tapi yang perlu ditingkatkan 
kemampuan kelompok melakukan kerjasama 
dengan pihak lain seperti perusahaan, lembaga 
pemasaran, lembaga keuangan.  Pihak-pihak 
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tersebut sangat mendukung dan strategis dalam 
upaya pengembangan usaha perikanan.  Pola 
kerjasama yang terjadi antara kelompok tani 
nelayan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota 
Bontang adalah bentuk pembinaan kelompok tani 
nelayan, dalam bentuk kegiatan pemanfaatan 
bantuan modal kerja seperti kapal dan mesin, alat 
tangkap, pelatihan-pelatihan,dan fasilitasi dalam 
penyusunan proposal untuk bantuan pemerintah. 

Kerjasama dengan pihak lainnya masih belum 
banyak dilakukan secara kelompok, kadang hanya 
terlibat anggota kelompok secara individual 
melakukan kerjasama, seperti pemasaran hasil 
tangkapan dilakukan masing-masing nelayan 
dengan pihak pedagang pengumpul (ponggawa).  

 

3.3.3 Fungsi kelompok sebagai unit 
produksi 

 
Sebagai unit produksi kelompoktani harus 

mampu memperkuat, memperlancar dan sekaligus 
mendorong pengembangan produksi yang 
menguntungkan, baik pengembangan produksi 
anggota kelompoktani tersebut maupun produksi 
dari usaha bersama yang dikelola oleh kelompok. 
Hal ini sesuai dengan tujuan dari pembentukan 
kelompok yaitu untuk memberikan pelayanan, 
manfaat ekonomi dan sosial secara berkelanjutan 
bagi anggotanya. Pengembangan produksi harus 
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang 
matang. Salah satu pertimbangan dalam 
pengembangan produksi adalah pendapatan bagi 
anggota kelompok tersebut dalam arti bahwa 
dengan pengembangan produksi akan terjadi 
efisiensi dalam penggunaan sumbersumber daya 
yang ada di kelompok tersebut serta memberikan 
nilai tambah kepada kelompok itu sendiri (Pusat 
Penyuluhan Pertanian, 2013) 

Ciri-ciri kelompok tani yang sudah siap untuk 
mengembangkan  produksi sebagai berikut. 
a. Kelompoktani tersebut sudah benar-benar serasi 

(pengurus aktif, ada pertemuan berkala, tertib 
administrasi, dll); 

b. Memiliki usaha unggulan yang sudah berjalan 
dan seluruh anggota sudah menguasai  spek 
teknis dalam mengelola usaha yang akan 
dikembangkan tersebut 

c. Usaha masing-masing anggota kelompok secara 
keseluruhan sudah dapat dipandang sebagai 
satu kesatuan usaha yang dapat diikembangkan 
mencapai skala ekonomi 

d. Kualitas usaha yang dihasilkan sudah memenuhi 
standar (sesuai dengan peraturan yang berlaku) 

e. Anggota kelompok sudah siap untuk 
meningkatkan usahanya 

f. Ada peluang pasar yang lebih luas tempat 
produk tersebut dijual 

g. Sudah ada analisa usaha yang cukup 
memberikan keuntungan 

h. Memiliki modal usaha yang memadai; 
Dari aspek perencanaan untuk 

pengembangan kelompok sebagai unit produksi 
sudah dilakukan oleh sebagian kelompok tani 
nelayan, yaitu pengembangan usaha penangkapan 
(76,66%), pengembangan produk sesuai 
permintaan (6,66%), pengolahan dan pemasaran 
hasil (13,33%), dan penyediaan jasa (3,33%).  
Namun dalam implementasinya rencana tersebut 
belum dapat direalisasikan, karena berbagai faktor 
penyebabnya.   Secara terinci disajikan pada 
Gambar 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 1. Pengembangan kegiatan kelompok sebagai 
unit produksi 

 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa 
pengembangan kelompok tani nelayan sebagai unit 
produksi belum berjalan. Kegiatan atau usaha 
kelompok yang dikelola secara bersama masih 
belum bisa dikembangkan.  Menurut hasil diskusi 
dengan ketua kelompok, masih banyak kendala-
kendala yang dihadapi, seperti pengetahuan 
terbatas, modal usaha terbatas, keterlibatan 
anggota masih sangat rendah.  Untuk kegiatan 
usaha penangkapan, para anggota kelompok 
melakukan secara individual, dan memasarkan 
hasilnya langsung kepada pedagang pengumpul 
lokal. 
 

4. SIMPULAN 
 
Fungsi kelompok tani nelayan sebagai kelas 

belajar meliputi perencanaan kebutuhan belajar 
kelompok sebesar 60% yang menyusun rencana 
kebutuhan belajar kelompok, dan kegiatan 
pertemuan rutin kelompok sebanyak 66,67%. 
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Fungsi kelompok sebagai wahana kerjasama 
sesama nelayan berjalan sangat baik (90%), dan 
kerjasama dengan pihak luar seperti Dinas Kelautan 
dan Perikanan Kota Bontang (83,33%), dan sisanya 
dengan pihak lainnya seperti pedagang pengumpul, 
dan perusahaan (6,67%).  

Fungsi kelompok tani nelayan sebagai unit 
produksi belum berjalan. 

Kebutuhan belajar kelompok berkaitan 
kegiatan penangkapan sebanyak 60%, pengolahan 
hasil (36,67%), pemasaran (3,33%), permodalan 
usaha (13,33%), dan lainnya (9,99%). 

Saran berkaitan dengan upaya penguatan 
fungsi kelompok tani nelayan adalah: 
1. Pembinaan kelompok tani nelayan lebih di 

intensifkan, terutama berkaitan dengan 
penguatan kelompok tani nelayan, 

2. Perlunya dilakukan pengembangan usaha 
secara kelompok terutama kegiatan pemasaran 
hasil, sehingga dapat meningkatkan daya saing, 

3. Perlu kerjasama dengan pihak luar lebih 
ditingkatkan.  
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