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MUHAMMAD SAYUTI 2013, Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melalui 
Pengembangan Industri Perahu Pinisi di Kecamatan Bontobahari  
Kabupaten Bulukumba (Penasihat ; H. Mappamiring dan Abdul Mahsyar). 

 
 

Pemberdayaan industri pembuatan perahu pinisi masih dihadapkan 
pada berbagai permasalahan yaitu lemahnya penguasaan teknologi, 
manajemen yang masih sederhana, lemahnya jaringan  orientasi pasar dan 
sifat ketergantungan yang kuat, masalah permodalan, masalah  pemasaran, 
masalah bahan baku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan Industri Perahu 
Pinisi, mengetahui strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir  telah 
dilaksanakan secara optimal di Kecamatan Bontobabari Kabupaten 
Bulukumba.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode survei dengan menggunanan pendekatan penelitian kuantitatif dan 
kualitatif. Untuk maksud tersebut metode penelitian ini dilaksanakan yang 
bertujuan agar dapat mengamati tentang hal tersebut secara mendalam agar 
data dan informasi yang dikumpulkan dapat objektif dan valid sehingga dapat 
memahami yang sebenarnya terjadi 

Hasil penelitian terhadap pembinaan usaha industri pembuatan 
Perahu Pinisi di Tana Beru Kecamatan Bontobahari menunjukkan bahwa 
pembinaan iklim usaha industri pembuatan perahu pinisi, dinilai responden 
baik, dalam arti bahwa perhatian pemerintah terhadap iklim kepastian usaha 
dan ketertiban usaha dari industri perahu pinisi itu cukup tinggi, sehingga 
secara perlahan-perlahan semua pelaku industri perahu pinisi dapat 
mengantongi izin usaha, agar muda dikontrol dan dikendalikan berdasarkan 
kebijakan pemerintah daerah. Namun usaha pembinaan ini tidak banyak 
berpengaruh pada efektifitas usaha industri kecil, terutama dilihat dari 
kemampuan produksi dan kemampuan mengembangkan bidang 
permodalan, di mana dalam lima tahun terakhir efektifitas usaha industri kecil 
mengalami fluktuasi yang tajam, bahkan cenderung negatif. Pembinaan 
kapasitas dan kapabilitas usaha industri pembuatan perahu pinisi  di Tana 
Beru Kecamatan Bontobahari, dinilai responden kurang memadai, di mana 
perhatian pemerintah dalam mengakomodasi  distribusi produksi, pemasaran 
serta modal tidak banyak menyentuh harapan pelaku industri kecil. Oleh 
sebab itu justru aspek inilah yang paling berpengaruh terhadap efektifitas 
usaha industri kecil, yaitu kemampuan modal, pemasaran dan distribusi yang 
tidak mampu diatasi oleh pelaku industri perahu pinisi itu sendiri. 

 

 

 


