
 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

 Program Pengembangan Perikanan Tangkap merupakan sebuah program 

untuk meningkatkan pendapatan nelayan dan menigkatkan kesejahteraan 

masyarakat pesisir Kabupaten Padang Pariaman. Sebagai salah satu Kabupaten 

dengan luas laut dan potensi perikanan tangkap yang melimpah, Kabupaten 

Padang Pariaman justru dihadapkan pada masalah penurunan jumlah hasil 

perikanan tangkap dan kurangnya pendapatan masyarakat nelayan ditahun 2015. 

Program Pengembangan Perikanan Tangkap diharapkan mampu mengatasi 

permasalahan tersebut.  

 Secara keseluruhan, manajemen Program Pengembangan Perikanan 

Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman tahun 

2015-2016 telah berjalan cukup baik. Dimana kegiatan manajemen yang 

dilakukan telah berjalan mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, 

pemberian motivasi dan pengawasan. Namun dalam program Pengembangan 

Perikanan Tangkap  ini masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh 

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman yaitu pada proses 

perencanaan terdapat kendala berupa anggaran yang begitu kecil jika 

dibandingkan dengan tujuan program yang membutuhkan dana besar yang 

mengakibatkan kurang maksimalnya pelaksanaan Program Pengembangan 

Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Padang 

Pariaman. 



 

 Juga pada proses motivasi yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Padang Pariaman juga masih terdapat masalah yaitu proses 

motivasi yang diberikan pada program ini khususnya, peneliti rasakan masih 

sangat kurang dimana proses motivasi yang diberikan baru hanya punishment 

(hukuman) itu pun hanya berupa peringatan peringatan saja sedangkan untuk 

reward (penghargaan) bisa dikatakan tidak ada karena hanya tergantung kepada 

gaya kepemimipinan masing masing atasan saja. Seharusnya pemberian motivasi 

harus seimbang antara reward and punishment. Karena Motivasi sesuai dengan 

sudut pandang John F. Mee merupakan salah satu bagian yang dianggap penting 

dalam mendorong pencapaian tujuan dari sebuah program. 

6.2 Saran 

   Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai manajemen 

Program Pengembangan Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Padang Pariaman, peneliti memberikan masukan sebagai berikut: 

1. Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Padang Pariaman harus mempertimbangkan faktor dari luar 

organisasi sendiri.  Hal ini dilakukan agar dapat mengambil langkah 

antisipasi jika terdapat kendala yang tidak diduga duga.  

2. Diharapkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman 

dalam merencanakan Program Pengembangan Perikanan Tangkap  secara 

bijak mengkaji kembali anggaran yang akan dikeluarkan. Hal ini 

dikarenakan akan berimbas pada keberhasilan program itu sendiri. 



 

3. Pemberian motivasi baik itu reward maupun punishment harus lebih 

diutamakan lagi karena pemberian motivasi yang baik merupakan salah 

satu faktor kunci keberhasilan pelaksanaan sebuah program. 

 

 


