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ABSTRAK 

Nurul Ihwanul Iman, Abdul Mahsyar, Hafiz Elfiansya Parawu. 

Implementasi Kebijakan Premi Asuransi Nelayan Di Kelurahan Sapolohe 

Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba 

 

 Fokus penelitian ini adalah implementasi tentang Premi Asuransi Nelayan 

di Kelurahan Sapolohe Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba. 

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengmpulan data 

melalui observasi dan wawancara untuk mendeskripsikan serta menjelaskan 

adalah implementasu kebijakan tentang Premi Asuransi Nelayan di Kelurahan 

Sapolohe Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba. Informan dari 

penelitian ini meliputi Kepala Dinas Perikanan dan Nelayan. Data yang diperoleh 

dari hasil penelitian yang dikaji dengan mengunakan teknik reduksi data, 

penyajian data, dan penearikan kesimpulan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tentang Premi 

Asuransi Nelayan  Pada indicator informasi dapat disimpulkan bahwa Pada 

indicator informasi dapat disimpulkan bahwa telah terjalin dengan baik, dilihat 

dari koordinasi pihak Dinas Perikanan Bulukumba dengan Direktorat Perizinan 

dan Kenelayan tentang tujuan dan mekanisme dari program BPAN yang 

dilanjutkan dengan  sosialisasi yang dilakukan oleh pihak itu sendir terhadap 

masyarakat nelayan di Kelurahan Sapolohe. Pada indicator isi kebijakan dapat 

disimpulkan bahwa, implementasi kebijakan peogram Bantuan Premi Asuransi 

Nelayan sudah dilakukan dengan baik, dilihat dari tingkat keberhasilan dari 

pelaksanaan bantuan tersebut sudah tepat sasaran dan sudah sesuai dengan 

ketentuan pencairan serta sebab kejadian oleh penerima bantuan. Pada indicator 

dukungan masyarakat dapat disimpulkan bahwa dari kebijakan ini masyarakat 

sangat mendukung dan berpatisipasi penuh dalam menerima kebijakan tentang 

adanya Bantuan Premi Asuransi Nelayan. Pada indikartor pembagian potensi 

dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaa program BPAN Kepala Dinas 

Perikanan Bulukumba telah membagi tugas di tiap-tiap tim bawahanya agar dalam 

pelaksaan program BPAN berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan.  

 

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, PremiAsuransi Nelayan  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam 

proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu 

bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima oleh publik. 

Dalam hal ini, dapat ditekankan bahwa bisa saja dalam tahapan perencanaan 

dan formulasi kebijakan dilakukan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan 

implementasinya tidak diperhatikan optimalisasinya, maka tentu tidak jelas 

apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu.  

Menurut Grindle (Waluyo, 2007:49) menyatakan bahwa, implementasi 

kebijakan publik sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan 

mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-

prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia 

menyangkut masalh konflik, keputusan dari siapa yang memperoleh apa suatu 

kebijakan.  

Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjuk PT. Asuransi Jasa 

Indonesia (Jasindo) untuk memberikan jaminan keselamatan kerja bagi 

nelayan Indonesia. Dalam program bantuan premi asuransi bagi nelayan 

(BPAN) tersebut diperuntukkan untuk nelayan, dalam Undang-Undang no. 7 

tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya 

ikan dan petambak garam, menjelasakan bahwa nelayan yang dimaksud 
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terdiri dari nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh dan nelayan 

pemilik. Pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, mengatur tentang 

bentuk bantuan pemerintah, persyaratan penerima BPAN, mekanisme 

pencairan bantuan, dan proses tuntutan atau klaim. Tahap sosialisasi yaitu 

untuk memberikan wawasan kepada nelayan tentang pengertian, manfaat, 

peruntukan, dan prosedur tahap mengenai Bantuan Premi Asuransi Nelayan 

(BPAN). Kedua, Pengertian Bantuan premi asuransi nelayan (BPAN). 

Bantuan premi asuransi nelayan (BPAN) merupakan bantuan 

pembayaran premi asuransi yang diberikan pemerintah kepada tertanggung 

(nelayan) dan salah satu bentuk perlindungan kepada nelayan demi 

keberlangsungan kegiatan usaha penangkapan ikan. Adapun tujuan 

pemberian BPAN untuk memberikan jaminan perlindungan untuk 

menghindarkan risiko dialami nelayan pada masa yang akan datang, 

menumbuhkan kesadaran bagi nelayan terhadap pentingnya berasuransi, 

membangun keinginan nelayan untuk ikut serta berasuransi secara mandiri, 

memberian bantuan bagi ahli waris, dan memindahkan risiko yang 

seharusnya ditanggung nelayan kepada pihak penyedia asuransi. Adapun 

sasaran BPAN meliputi nelayan kecil dan nelayan tradisional dengan risiko 

yang dijamin yaitu kematian akibat kecelakaan, cacat tetap akibat kecelakaan, 

biaya pengobatan akibat kecelakaan dan santunan kematian alami. Ketiga, 

Manfaat Bantuan Premi Asuransi Nelayan.  

Undang-undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan 

Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam ingin 
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menjawab adanya tanggung jawab negara terhadap nelayan. Sebagaimana 

telah digariskan dalam Konstitusi, bahwa tanggung jawab negara adalah 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta 

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan 

amanat Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (Yuliana, 2019:4) 

Menurut Jan Merse ( Yulianto, 2015: 70) terdapat empat faktor yang 

menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Adapun model jan merse 

terdiri dari empat variabel yaitu: 1.informasi, 2. Isi kebijakan, 3. Dukungan 

masyarakat, 4. Pembagian potensi. 

Bantuan Premi Asuransi Nelayan di Kelurahan Sapolohe Kabupaten 

Bulukumba dimulai pada tahun 2018, program ini sudah berlangsung selama 

2 tahun lebih, tentu program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat 

Bulukumba khususnya di kelurahan Sapolohe karena 70% masyarakat 

Sapolohe bekerja sebagai nelayan. 

Adanya program Bantuan Premi Asuransi Nelayan di kelurahan 

Sapolohe diharapkan mampu membantu nelayan jadi mandiri yang tidak 

hanya bergantung program-program yang bersifat bantuan sehingga BPAN 

juga mampu mewujudkan nelayan yang mandiri, sehingga nelayan bisa 

melihat kesempatan untuk membantu modal kerja apabila terjadi resiko yang 

tidak diinginkan. 
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Permasalahan yang terjadi pada Impelementasi Kebijakan Premi 

Asuransi Nelayan Di Kelurahan Sapolohe Kabupaten bulukumba adalah 

kurangnya sosialisasi dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan sehingga 

banyak nelayan tidak mengetahui mekanisme pelaksanaan Bantuan Premi 

Asuransi Nelayan. 

Dapat dikatakan bahwa 70% masyarakat Kelurahan Sapolohe bekerja 

sebagai nelayan, dengan adanya bantuan premi asuransi nelayang yang sudah 

berjalan 2 tahun terakhir. Dari masalah tersebut layak dikaji menggunakan 

teori Jan Merse.  

Adapun manmfaat dari program bantiuan premi asuransi nelayan untuk 

masyarakat nelayan, bantuan ini berlaku selama 3 tahun setelah itu 

masyarakat akan di arahkan untuk mengikuti asuransi mandiri. Mayoritas 

masyarakat nelayan memiliki tanggung jawab menghidupi keluarganya baik 

untuk makan dan biaya pendidikan untuk anak-anaknya. Sehingga saat 

nelayan mengalami kecelakaan dalam melaut mereka tidak perlu khawatir 

untuk biaya pengobatanya, dan jika nelayan yang mengalami kecelakaan 

tersebut meninggal, uang yang akan didapatkan dari pihak asuransi data 

membantu keberlangsungan hidup keluarganya untuk membantu biaya 

pendidikan anak-anaknya. Namun program ini tidak akan berhasil tanpa 

adanya dukungan dari masyarakat nelayan itu sendiri.   

Adanya program bantuan premi asuransi nelayan tidak direspon baik 

oleh ,masyarakat, masih banyak masyarakat yang memberikan respon  

negative terhadap program tersebut. Program asuransi dianggap hanya biasa 
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digunakan ketika mereka tertimpa musibah yang berakibat kematian saja 

dimana hal tersebut tentu tidak ingin dialami oleh masing-masing anggota 

kelompok. Tentunya hal tersebut menjadi salah satu kendala yang harus di 

luruskan oleh pemerintah dan tenaga penyuluhan lainnya terkait dengan 

pengembangan wawasan masyarakat di Keluruhan Sapolohe Kecamatan 

Bontobahari Kabuaten Bulukumba. Pemikiran masyarakat lainnya juga 

enggan mengikuti program tersebut dengan alasan ribet dalam 

pengurusannya. dan juga dilihat dari data Dinas Perikanan Bulukumba, 

nelayan yang telah mendaftar dalam program BPAN sebanyak 1.597 orang di 

seluruh Kabupaten Bulukumba namun hanya 838 nelayan yang telah 

menerima klaim asuransi tersebut dan hanya 2 orang dari Kelurahan 

Sapolohe. Dari data tersebut menandakan bahwa Program BPAN yang di 

lakukan Pemerintah masih belum berjalan dengan baik. 

Menurut Jan Merse ( Yulianto, 2015: 70) terdapat empat faktor yang 

menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Adapun model jan merse 

terdiri dari empat variabel yaitu: 1.informasi, 2. Isi kebijakan, 3. Dukungan 

masyarakat, 4. Pembagian potensi. 

Sesuai dengan permasalahan kurangnya sosialisasi Dinas kelautan dan 

perikanan mengenai Bantuan Premi Asuransi nelayan ( BPAN) sehingga 

peneliti tertarik meneliti mengenai “ Implementasi Kebijakan Premi Asuransi 

Nelayan Di Kelurahan Sapolohe Kabupaten Bulukumba”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka 

peneliti mengambil rumusan masalah yaitu:  

1. Bagaimana faktor informasi dalam implementasi kebijakan Premi 

Asuransi Nelayan Di Kelurahan Sapolohe Kecamatan Bontobahari 

Kabupaten Bulukumba? 

2. Bagaimana dukungan masyarakat terhadap Implementasi Kebijakan 

Premi Asuransi Nelayan Di Kelurahan Sapolohe Kecamatan 

Bontobahari Kabupaten Bulukumba ? 

3. Seperti apa pembagian potensi terhadap Implementasi Kebijakan 

Premi Asuransi Di Kelurahan Sapolohe Kabupaten Bulukumba? 

4. Apa saja isi kebijakan dalam Implementasi Kebijakan Premi Asuransi 

Di Kelurahan Sapolohe Kabupaten Bulukumba 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan rumusan masalah penelitian yang telah diungkapkan, 

maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:  

1. Untuk mengetahui bagaimana faktor informasi dalam implementasi 

kebijakan Premi Asuransi Nelayan Di Kelurahan Sapolohe Kecamatan 

Bontobahari Kabupaten Bulukumba ! 

2. Untuk mengetahui bagaimana dukungan masyarakat terhadap 

Implementasi Kebijakan Premi Asuransi Nelayan Di Kelurahan 

Sapolohe Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba ! 
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3. Untuk mengetahui seperti apa pembagian potensi terhadap 

Implementasi Kebijakan Premi Asuransi Di Kelurahan Sapolohe 

Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba ! 

4. Apa saja isi kebijakan dalam Implementasi Kebijakan Premi Asuransi 

Di Kelurahan Sapolohe Kecamatan Bontobahari Kabupaten 

Bulukumba ! 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Memberikan kajian dan mengevaluasi Implementasi Kebijakan Premi 

Asuransi Nelayan di Kelurahan Sapolohe Kecamatan Bontobahari 

Kabupaten Bulukumba. 

2. Memberikan masukan dan kontribusi pemikiran mengenai metode 

dalam pelaksanaan kebijakan asuransi nelayan 

3. Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti terkait 

Implementasi Kebijakan Premi Asuransi Nelayan di Kelurahan 

Sapolohe Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba. 

4. Memberikan pengalaman kepada masyarakat tentang asuransi usaha 

nelayan 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penulisan penelitian ini mengambil tiga rujukan penelitian sebelumnya 

sebagai pedoman peneliti yang sangat berguna dan memiliki manfaat yang begitu 

besar, adapun penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Lara Indah Yandri (2017) Implementasi Program Asuransi Nelayan Di 

Kota Pariaman 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

Implementasi Program Asuransi Nelayan di Kota Pariaman. Program 

asuransi nelayan ini merupakan suatu bentuk inovasi yang dilakukan oleh 

pemerintah Kota Pariaman dalam rangka mensejahterakan dan 

memberikan jaminan kepada nelayan dalam menjalankan pekerjaannya 

sehari-hari dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan dari pemerintah 

daerah Kota Pariaman. Program ini masih terdapat beberapa kelemahan 

seperti, latar belakang kelahiran program, pembahasan program, masih 

banyak nelayan yang belum terdaftar, program belum memberikan 

dampak secara langsung bagi nelayan, dan hingga saat ini program 

asuransi nelayan belum memiliki peraturan setingkat peraturan daerah 

(perda) ataupun SK Walikota sebagai pedoman petunjuk pelaksana / 

petunjuk teknis. Teori yang digunakan adalah teori implementasi Merille 

S. Grindle dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui 
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teknik wawancara mendalam dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan 

dan keterpercayaan data di gunakan teknik triangulasi sumber data. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa variabel implementasi yang 

dikemukakan oleh Grindle mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

proses implementasi program Asuransi Nelayan di Kota Pariaman. 

Diketahui bahwa proses keberhasilan implementasi program Asuransi 

Nelayan tidak hanya bersifat administratif semata, melainkan ada faktor 

diluar lingkungan program yang mempengaruhi keberhasilan implementasi 

tersebut.Dari isi kebijakan belum terlaksana dengan semestinya, program 

asuransi nelayan belum terkover untuk semua nelayan di Kota Pariaman 

belum semua nelayan yang merasakan manfaat dari program ini dan dari 

sumber daya anggaran sebaiknya pemerintah Kota Pariaman berinisiatif 

untuk mencarikan solusi anggaran sehingga program ini tidak terhenti. 

Dari lingkungan kebijakan dalam proses implemntasi program Asuransi 

Nelayan sudah terlaksana dengan semestinya karena program ini 

merupakan kepentingan dari penggagas program. 

2. Sukarman Kamuli (2012) Dampak Implementasi Kebijakan Taksi Mina 

Baharipada Produktivitas Nelayan Tradisional 

Implementasi Kebijakan Taksi Mina Bahari (TMB) merupakan program 

aksi PemerintahProvinsi Gorontalo bidang perikanan dan kelautan yang 

diarahkan bagi nelayan penangkap ikantradisional. Penelitian ini 

dimaksudkan untuk: 1) menganalisis dampak dari implementasi 

kebijakanTMB ini terhadap produktivitas nelayan penangkap ikan 
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tradisional; dan 2) mengungkap modelpendekatan apa yang paling tepat 

dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.Sampel 

penelitian yang menjadi responden sebanyak 70 orang dari 187 populasi 

dengan meng-gunakan estimasi rule of thumb. Data dikumpulkan melalui 

angket dan dianalisis dengan statistikmodel SEM. Berdasarkan hasil uji 

statistik dengan menggunakan model SEM terungkap, faktordukungan 

pemerintah setempatsangat menentukan keberhasilan implementasi 

kebijakan. Faktor dukungan tokoh-tokoh masyarakat memiliki pengaruh 

yang sangat rendah. Selanjutnya hasiltemuan penelitian terungkap bahwa 

pendekatan yang paling sesuai dengan kondisi masyarakatnelayan adalah 

model pendekatan dialogis. 

3. Asep Nurdin Rosihan Anwar Implementasi Pemberdayaan Nelayan Di 

Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran 

Penelitian ini mengkaji mengenai implementasi pemberdayaan nelayan di 

Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. 

Teori dan konsep-konsep yang digunakan adalah Teori Implementasi 

Kebijakandan pemberdayaan nelayan.Penelitian ini disusun dengan 

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi lapangan di 

Kabupaten Pangandaran. Desainpenelitian yangdigunakan adalah metode 

deskriptif dengan pedekatan kualitatif untuk menganalisis implementasi 

program pemberdayaan nelayan di Desa Pangandaran Kecamatan 

Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Sumber data penelitian diperoleh 

dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang 



11 

 

  
 

digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, observasi dan 

wawancara.Hasil yang diperoleh adalah bahwaprogram pemberdayaan 

nelayan di DesaPangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten 

Pangandaran sudah berjalan dengan baik, namun masihterlaksana dengan 

maksimal, karena ada beberapa faktor yang menjadi penghambat seperti 

komunikasi yang tidak terjalin secara maksimal dilapangan, sumber daya 

manusia yaitu nelayan masih menggunakan cara cara tradisional dalam 

melaut kemampuan dan keterampilan nelayan menggunakan peralatan 

modern masih terbatas, kesungguhan implementator dalam melaksanakan 

program belum secara detil, dan struktur birokrasi dalammengeluarkan 

kebijakan program harus memiliki unsur keberlanjutan agar mereka dapat 

menjadi lebih mandiri dan tidak memiliki ketergantunganterhadap bantuan 

dari pemerintah. 

B. Teori dan konsep  

1. Teori Kebijakan Publik 

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam 

artigovernment yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula 

gevernanceyang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada 

intinyamerupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang 

secaralangsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, 

finansialdan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, 

penduduk,masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari 

adanya sinergi,kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, 
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teori, ideology dankepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik 

suatu negara. 

Menurut Bridgeman dan Davis, 2004 dalam Edi Suharto (2007:5) 

menerangkan bahwa kebijakan publik setidaknya memiliki tiga dimensi 

yangsaling bertautan, yakni sebagai tujuan (objective), sebagai pilihan tindakan 

yanglegal atau sah secara hukum(authoritative choice), dan sebagai 

hipotesis(hypothesis). 

1. Kebijakan publik sebagai tujuanKebijakan publik pada akhirnya 

menyangkut pencapaian publik.Artinya, kebijakan publik adalah 

serangkaian tindakan pemerintah yangdidesain untuk mencapai hasil-

hasil tertentu yang diharapkan oleh publiksebagai konstituen 

pemerintah. 

2. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legalPilihan tindakan 

dalam kebijakan bersifat legal atau otoritatifkarena dibuat oleh lembaga 

yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Keputusan itu 

mengikat para pegawai negri untuk bertindakatau mengarahkan pilihan 

tindakan atau kegiatan seperti menyiapkanrancangan undang-undang 

atau peraturan pemerintah untukdipertimbangkan oleh parlemen atau 

mengalokasikan anggaran gunamengimplementasikan program tertentu. 

3. Kebijakan publik sebagai hipotesisKebijakan dibuat berdasarkan teori, 

model atau hipotesis mengenaisebab dan akibat.Kebijakan-kebijakan 

senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai prilaku.Kebijakan 

selalu mengandung insentif yangmendorong orang untuk melakukan 
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sesuatu.Kebijakn juga selalu memuatdisensetif yang mendorong orang 

tidak melakukan sesuatu.Kebijakanharus mampu menyatukan 

perkiraan-perkiraan mengenai keberhasilanyang akan dicapai dan 

mekanisme mengatasi kegagalan yang mungkinterjadi. 

Dalam kaitanya dengan definisi-definisi tersebut di atas maka 

dapatdisimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan 

publik.Pertama, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada 

tindakanyang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada prilaku yang 

berubah atauacak.Kedua, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian 

atau polakegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan 

yangterpisah-pisah. Ketiga, kebijakan publikmerupakan apa yang 

sesungguhnyadikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, 

mengontrol inflasi, ataumenawarkan perumahan rakyat, bukan apa yang dimaksud 

dikerjakan atau akandikerjakan. Keempat,kebijakan publik dapat berbentuk positif 

maupun negatif.Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan 

pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan, secara negatif, 

kebijakan publik dapatmelibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak 

melakukan suatutindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks 

tersebutketerlibatanpemerintah amat diperlukan.Kelima, kebijakan publik paling 

tidaksecara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat 

memerintah. 
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2. Konsep Implementasi Kebijakan Publik 

Grindle (Mulyadi, 2015: 47) mendefinisikan implementasi sebagai proses 

umum tindakan administratif yang mampu diteliti pada tingkat program tertentu. 

Sedangkan menurut Ekawati (Taufik dan Israil, 2013: 136) implementasi yaitu 

mencakup tindakan seseorang atau kelompok privat ataupun publik yang langsung 

pada pencapaian tujuan dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan. 

Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (Taufik dan Israil, 2013: 

136) mendefinisikan implementasi sebagai tindakan yang dilakukan dalam 

keputusan sebelumnya, tindakan ini mencakup usaha-usaha dalam mengubah 

suatu keputusan menjadi sebuah tindakan-tindakan pada janga waktu tertentu, 

serta dalam rangka melanjutkan aktivitas dalam mencapai perubahan besar 

maupun kecil yang sudah ditetapkan oleh keputusan kebijakan yang dilakukan 

oleh suatu organisasi publik yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Selanjutnya Gordon (Mulyadi, 2015: 24) mendefinisikan 

implementasi merupakan kegiatan yang diarahkan untuk realisasi program. 

Dari penejelasan penjelasan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

implementasi kebijakan tidak akan bisa dimulai  sebelum semua tujuan dan 

sasaran kebijakan yang sudah diidentifikasi maupun ditetapkan oleh keputusan-

keputusan kebijakan. Jadi Implementasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

kelompok organisasi untuk mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan dan sasaran 

kebijakan telah ditetapkan. 
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3. Model model kebijakan public 

1. Model Van Metter dan Van Horn 

Van Meter dan Van Horn menyatakan model dasar dari 

implementasi kebijakan yang memiliki enam variabel yang dapat 

menciptakan suatu ikatan antara kebijakan dan juga pencapaian. Berikut 

ini merupakan enam variabel, yang dikemukankan Van Metter & van 

Horn, yang dapat mempengaruhi kinerja dari implementasi kebijakan 

publik (dalam Agustino: 2016 ) : 

a. Ukuran dan tujuan dari kebijakan 

Maksudnya adalah kinerja dari implementasi kebijakan bisa dilihat 

dari tingkat keberhasilan kebijakan tersebut,  jika diketahui ukuran 

serta  tujuan dari suatu kebijakan telah sesuai dengan 

kondisi/kebudayaan yang ada di tingkat pelaksana kebijakan. 

Apabila ukuran dari kebijakan dan tujuan kebijakan telah sesuai 

untuk dilaksanakan pada tingkat warga, sehingga sulit untuk 

melaksanakan kebijakan publik sampai pada titik yang diharapkan. 

b. Sumber daya 

Maksudnya adalah suatu keberhasilan dari proses implementasi 

kebijakan ditentukan dari kemampuan dalam memanfaatkan sumber 

daya yang ada. Manusia adalah salah satu sumber daya terpenting 

didalam menetapkan suatu keberhasilan dari proses implementasi. 

Tahapan tertentu dari seluruhan proses implementasi dituntut adanya 

suatu sumber daya manusia yang bermutu yang sesuai dengan 
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pekerjaan yang tersedia dari kebijakan yang ditetapkan sebelumnya. 

Apabila suatu kompetensi serta kapasitas sumber daya tersebut tidak 

tersedia, maka kinerja dari kebijakan publik akan sulit diterapkan. 

Tetapi jika sumber daya lain yang dibutuhkan ialah sumber daya 

finansial serta sumber daya waktu, sehingga ketika sumber daya 

manusia yang berkompeten sudah tersedia sedangkan dana yang 

dibutuhkan tidak memadai, maka akan menimbulkan  masalah dalam 

merealisasikan tujuan yang akan dicapai. Demikian juga dengan 

sumber daya waktu, ketika sumber daya manusia kompoten dalam  

bekerja dan dana yang dibutuhkan memadai, akan tetapi bermasalah 

dengan waktu yang sangat ketat, sehinnga hal ini pula dapat menjadi 

salah satu penyebab tidak berhasilnya implementasi kebijkan. 

c. Karakteristik dari Agen Pelaksana 

Maksudnya dari agen pelaksana yaitu menyangkut baik  organisasi 

secara formal maupun organisasi informal yang terlibat dalam 

mengimplementasian suatu kebijakan publik. Karakteristik agen 

pelaksana sangat berpengaruh karena setiap kinerja implementasi 

kebijakan berkaitan erat dengan para agen dari pelaksananya. 

Contohnya, implementasi kebijakan publik akan berusaha dalam 

merubah suatu perilaku manusia secara menyeluruh, sehingga agen 

pelaksana tersebut diharuskan memiliki karakteristik yang tegas, 

didalam melaksanakan suatu aturan yang sesuai dengan sanksi 

hukum yang ditetapkan.  
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d. Disposisi 

Berkaitan dengan siikap pelaksana dalam menerima atau menolak 

kinerja dari implementasi kebijakan publik. Disposisi sering kali 

terjadi, untuk itu kebijakan yang kan dilaksanakan bukan hasil dari 

formulasi masyarakat setempat yang mengetahui permasalahan yang 

dirasakan. Akan tetapi, suatu kebijakan yang ingin di 

implementasikan harus dilaksanakan sesuai dari kebijakan yang 

diberikan dari atas yang pengambilan keputusannya tidak diketahui 

bahkan tidak dapat menyenntuh kebutuhan atupun keinginan dari 

permasalahan yang akan diselesaikan. 

e. Komunikasi  

Komunikasi merupakan salah satu cara dalam implementasi 

kebijakan publik. Apabila hubungan komunikasi antara pihak yang 

terlibat didalam proses implementasi berjalan dengan baik, maka 

kesalahan-kesalahan yang terjadi akan minim untuk terjadi, begitu 

juga sebaliknya. 

f. Lingkungan  

Melihat sejauh mana lingkungan yang ada di luar terlibat dalam 

proses terciptanya keberhasilan darikebijakan publik yang 

ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud adalah sosial, ekonomi, serta 

politik yang mungkin tidak kondusif sehingga mengakibatkan 

kegagalan pelaksanaan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, 
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cara untuk mengimplementasikan kebijakan harus memperhatikan 

kondisi lingkungan eksternal. 

Adapun gambar model implementasi menurut Van Matter & Van 

Horn sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan Publik menurut Van Metter & Van 

Horn 

2. Model Mazmanian dan Paul A. Sabatier 

Menurut Mazmanian dan Paul Sabatier (Subarsono:2011) terdapat 

tiga faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu: 

bentuk kebijakan atau undang-undang, serta karakteristik dari sebuah 

masalah, dan faktor lingkungan. Model Implementasi menurut 
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Mazmanian dan paul Sabatier disebut juga dengan model kerangka 

analisis implementasi. Dalam model ini mereka mengklasifikasikan 

proses implementasi kedalam tiga faktor yaitu: Pertama, Faktor 

Independen, yakni mudah atau sulitnya masalah diatasi yang berkenaan 

dengan masalah teknis pelaksanaan, teori, keragaman obyek, serta bentuk 

perubahan yang diinginkan. Kedua, Faktor Intervening, merupakan 

kemampuan dalam menstrukturkan proses implementasi dengan jelas dan 

konsisten, kesamaan hierarki diantara lembaga pelaksana, serta kebijakan 

oleh lembaga pelaksana. Ketiga, Faktor diluar kebijakan, yaitu faktor 

yang mempengaruhi proses implementasi berkenaan dengan kondisi 

ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dari konsituen, dukungan 

pejabat yang lebih tinggi, sikap konsisten dari pejabat pelaksana dan 

kuliatas kepemimpinan. 
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Adapun gambar model implementasi menurut Mazmanian & paul 

Sabatier sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan Publik menurut 

Mazmanian & Paul Sabatier 

 

3. Model George C. Edward III 

Edward III berpendapat bahwa keberhasilan Implementasi 

kebijakan di pengaruhi oleh empat faktor (Subarsono: 2011) adalah 

sebagai berikut: 

a. Komunikasi 

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh seorang 

implementor, seorang implementor diharuskan mengetahui target 

Tahapan dalam proses implementasi 
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output kebijakan 
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Kemampuan kebijakan untuk menstruktur protes 

implementasi 

1. Kejelasan dan konsistensi tujuan 

2. Ketepatan dan alokasi sumber dana 

3. Dipergunakannya teori kausal 

4. Keterpaduan hierarki diantara lembaga pelaksana 

5. Aturan pelaksana dari lembaga pelaksana 

6. Perekrutan pejabat pelaksana 

7. Keterbukaan terhadap pihak luar 

Variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses 

implementasi 

1. Kondisi social ekonomi dan teknologi 

2. Dukungan public 

3. Sikap dan risorsis dan konstituen 

4. Dukungan pejabat yang lebih tinggi 

5. Komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat 

pelaksana 
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serta sasaran dari kebijakan yang harus disampaikan kepada kelompok 

sasaran, harus mengetahui apa yang akan dikerjakan, sehingga dapat 

mengurangi bentuk penyimpangan dalam melaksanakan implementasi 

kebijakan. 

b. Sumber daya 

Apabila implementor memiliki kekurangan dalam sumber daya, 

meskipun isi dari semua kebijakan telah disampaikan dengan sangat 

jelas dan konsisten oleh implementor, maka implementasi tidak akan 

berjalan dengan efektif. Sumber daya tersebut biasanya dalam bentuk 

kompetensi implementor serta  sumber daya finansial. 

c. Disposisi 

Disposisi merupakan karakter yang dimiliki oleh seorang implementor 

seperti kejujuran, komitmen, serta sifat yang demokratis. Apabila 

implementor memiliki sifat yang baik maka keberhasilan 

implementasi kebijakan akan terlaksana dengan  baik, dan 

implementor mampu mengerjakan suatu kebijakan dengan efektif 

seperti yang diharapkan oleh pembuat kebiajakan. Akan tetapi 

sebaliknya jika implementor memiliki sikap yang bertolak belakang 

dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi kebijakan tidak 

akan bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan pembuat kebijakan. 

d. Struktur Birokrasi 

Apabila struktur organisasi terlalu penjang maka birokrasi akan 

mengalami prosedur yang rumit dan kompleks, oleh karena itu 
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struktur organisasi sangat berpengaruh terhadap implementasi 

kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah SOP. 

Adapun gambar model implementasi menurut George Edward C. III 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 model implementasi kebijakan George Edward C. III. 

 

4. Model Jan Merse 

Jan Merse (dalam Yulianto: 2015) mendefinisikan teori 

implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 

a. Informasi 

Menurut Jan Merse dalam Kadji (208). Salah satu factor yamg 

mempengaruhi implementasi suatu kebijakan/program adalah 

informasi. Informasi merupakan data yang telah di proses menjadi 

bentuk yang memiliki arti bagi penerima dan dapat berupa fakta, suatu 

nilai yang bermanfaat. Informasi tergantung dari 3 hal yaitu informasi 

harus akurat, yang berarti informasi harus bebas dari kesalahan-
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kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan. Akurat juga berarti 

informasi harus jelas merncerminkan maksudnya. Tepat pada 

waktunya berarti informasi yang datang kepada penerima tidak boleh 

terlambat. Relevan berarti, informasi tersebut mempunyai manfaat 

untuk pemakaiannya. Menurutnya, informasi kebijakan publik perlu 

disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan 

dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, 

kelompok sasaran ( target groups) kebijakan agar para pelaku 

kebijakan agar dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus 

dipersiapkan dan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan public agar 

apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai 

yang diharaplkan.  

b. Isi Kebijakan 

Jan merse mengatakan bahwa kebijakan public merupakan sarana 

untuk mengatasi permasalahan politik, maka isi kebijakan dimaksud akan 

mempengaruhi kebijakan implementasinya. Isi kebijakan harus jelas dan 

tegas serta mengandung muatan-muatan politik yang mengakomodir seluruh 

kepentingan stakeholder. Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih 

samarnya isi atau tujuan kebijakan atau ketidak tepatan atau ketidak tegasan 

intern ataupun ekstern atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya 

kekurangan yang sangat berarti atau adanya kekurangan yang menyangkut 

sumber daya pembantu. 
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c. Dukungan Masyarakat 

Menurut Jan Merse (dalam Kadji, 2008) bahwa salah satu factor yang 

mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah dukungan 

masyarakat. Dukungan masyarakat yang dimaksud dalam hal ini berupa fisik 

maupun non fisik. Apabila ada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk 

kebijakan tersebut, maka implementasi kebijakan akan sulit untuk 

dilaksanakan. Dukungan yang di sebutkan Jan Merse berkaitan kuat dengan 

partisipasi masyarakat. Jadi program akan berlangsung secara berkelanjutan 

jika didukung oleh tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, dalam berbagai 

tahapan yang ada, baik tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, 

pelaporan maupun evaluasi setiap program yang dikerjakan. Lanjutannya, 

bahwa setiap implementasi kebijakan tetap membutuhkan dukungan 

masyarakat atau partisipasi masyarakat. Hal ini dipertegas oleh Warwic 

dalam Kadji, (2008:53), bahwa dukungan masyarakat dapat dilihat dari 

kurang kesediaan dari objek-objek kebijakan yang terlibat 

e. Pembagian Potensi 

Pembagian potensi, elemen pembagian potensi pada dasarnya 

berkaitan dengan kinerja koordinasi yang intensif antar pelaku yang ada, baik 

pihak  pemerintah, swasta maupun masyarakat luas. Koordinasi dibutuhkan 

Karena setiap pelaku memiliki latar belakang kepentingan dan keinginan 

yang berbeda, sehingga proses koordinasi menjadi titik sentral sebagai titik 

temu bagi keberhasilan pelaksanaan program pembangunan yang 

dilaksanakan.(Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2003:9-12) 
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Adapun gambar dari implementasi kebijakan publik menurut Jan 

Merse sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 implementasi kebijakan public menurut Jan Merse 

 

5. Model Merilee S. Grindlee 

Kesuksesan Implementasi kebijakan oleh Grindlee disebabkan oleh 

dua faktor (Subarsono: 2011), diantaranya: 

a. Isi kebijakan  

b. Lingkungan Implementasi 

Faktor tersebut mencakup manfaat yang diperoleh oleh target 

group, sejauh mana  sasaran tercantum dalam isi sebuah kebijakan, 

sejauh mana perubahan yang diinginkan dari isi kebijakan, apakah isi 

kebijakan telah menyatakan implementornya dengan cermat dan apakah 

program yang dilaksanakan didukung oleh sumberdaya yang memadai. 
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6. Model Marmic 

Marmic (dalam Yulianto: 2015) mengemukakan bahwa keberhasilan 

implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: 

a. Kemampuan Organisasi 

Faktor ini menjelaskan bahwa implementasi adalah sebuah 

kemampuan melaksanakan tugas yang telah diberikan. Kemampuan 

organisasi terdapat dari tiga unsur didalamnya yaitu, 1) Kemampuan 

teknis, 2) Kemampuan menjalin hubungan bersama organisasi lain, 3) 

meningkatkan SOP dalam memberikan pelayanan. 

b. Informasi 

Kurangnya informasi yang didapat dan diberikan oleh suatu organisasi 

pelaksana dengan objek kebijakan akan berdampak negatif pada 

proses implementasi. 

c. Dukungan Masyarakat 

Suksesnya sebuah implementasi kebijakan, di pengaruhi oleh objek 

kebijakan yang selalu taat kepada pelaksana meskipun isi dari 

kebijakan bertentangan dengan pendapat dari mereka. 

d. Pembagian potensi 

Pembagian tanggung jawab yang sangat minim disesuaikan dengan 

pembagian tugas seperti pembatasan yang tidak jelas dan 

desentralisasi pelaksanaan 
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4. Konsep Premi Asuransi. 

1. Definisi Asuransi 

Pengertian asuransi pada UU No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, 

asuransi adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu perusahaan 

asuransi dengan pemegang polis. Selain pengertian menurut undang-undang, ada 

beberapa pengertian yang di kemukakan oleh beberapa ahli yaitu:  

Menurut Mark R. Greene (www.asuransiku.id) asuransi merupakan organisasi 

ekonomi yang memiliki tujuan untuk mengurangi berbagai resiko dengan cara 

menggabungkan diri pada satu manejemen dan kelompok objek di dalam lingkup 

yang lebih rinci. Sedangkan menurut William dan Haeins (Danarti, 2011: 7) 

mendefinisikan asuransi berdasarka dua sudut pandang yaitu: a. Asuransi 

merupakan pengaman apabila terjadi kerugian finansial yang dilakukan oleh 

seorang penanggung, b. Asuransi merupakan persetujuan yang dilakukan oleh dua 

orang atau lebih yang bertujuan untuk menanggulangi kerugian finansial 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka dapat diambil pengertian yang 

mencakup semua sudut pandang diatas, yaitu: Asuransi merupakan perjanjian 

yang dilakukan oleh pihak tertanggung dan penanggung yang bertujuan untuk 

melindungi tertanggung dari berbagai resiko yang belum pasti. 

Adapun manfaat asuransi secara umum yang akan didapatkan dalam 

mengikuti asuransi  (www.cermati.com), yaitu: a. Memberikan ketenangan, dengan 

mengikuti asuransi resiko kerugian yang diakibatkan oleh suatu kejadian yang 

tidak terduga bisa diminimalisir dengan modah sehinggan memberikan 

ketenangan bagi yang mengikuti asuransi, b. Sebagai investasi dan tabungan, 

http://www.asuransiku.id/
http://www.cermati.com/
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dengan mengikuti asuransi anda akan mendapatkan jaminan untuk pengembalian 

investasi pada akhir kontrak, c. Membantu meminimalkan kerugian, dengan 

mengikuti asuransi maka pihak penanggung akan membantu pihak tertanggung 

untuk mengurangi kerugian akibat kejadian tertentu, d. Membantu mengatur 

keuangan, adanya asuransi akan membantu mengurangi pengeluaran yang tidak 

terduga karena penyedia layanan jasa asuransi akan menyediakan ganti rugi. 

Sedangkan manfaat asuransi menurut UU No. 40 Tahun 2014 yaitu: a. 

Memberikan penggantian kepada tertanggung karena adanya kerugian, biaya yang 

timbul, kerusakan, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum karena 

terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti, b. Memberikan pembayaran yang 

didasarkan meninggalnya pihak yang tertanggung atau pembayaran yang 

didasarkan hidupnya tertanggung dengan ketetapan pada hasil pengelolaan dana. 

2. Konsep Bantuan Premi Asuransi Nelayan 

Pemerintah melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya 

untuk menjalankan undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, pembudidayaan ikan dan 

petambak garam. Hal ini diwujudkan melalui program Bantuan Premi Asuransi 

Nelayan (BPAN), sebagai salah satu program prioritas KKP yang juga sejalan 

dengan Nawacita nomor lima yakni meningkatkan kualitas hidup manusia 

Indonesia. 

BPAN dimaksudkan untuk menjamin kegiatan nelayan yang lebih baik 

dalam usaha penangkapan ikan sehingga hak-hak dan kewajiban nelayan menjadi 

jelas serta akan melindungi dalam kegiatan usaha penangkapannya. Manfaat yang 



29 

 

  
 

diperoleh antara lain ketentraman dan kenyamanan bagi nelayan, dan 

meningkatkan kesadaran nelayan untuk melanjutkan asuransi secara mandiri. 

Adapun calon penerima bantuan asuransi nelayan merupakan nelayan yang 

memenuhi ketentuan sebagai berikut: memiliki kartu nelayan, berusian maksimal 

65 tahun, menggunakan kapal paling besar 10 GT, tidak pernah mendapatkan 

asuransi dari pemerintah. Sejak digulirkan, KKP telah menerbitkan 143.600 polis 

asuransi nelayan di 34 provinsi di seluruh Indonesia. 

Bantuan Premi Asuransi Nelayan bagi 500.000 jiwa dengan nilai manfaat 

per orang berupa santunan untuk kecelakaan aktivitas penangkapan ikan sejumlah 

Rp 200.000.000 apabila menyebabkan kematian, Rp 100.000.000 apabila 

menyebabkan cacat tetap, dan Rp 20.000.000 untuk biaya pengobatan. Sementara 

untuk santunan kecelakaan akibat selain melakukan aktivitas penangkapan ikan, 

diberikan manfaat perorang sejumlah Rp 160.000.000 apabila menyebabkan 

kematian (termasuk kematian akibat selain kecelakaan/kematian alami), Rp 

100.000.000 untuk yang mengalami cacat tetap, dan biaya pengobatan Rp 

20.000.000. 

Program jaminan perlindungan atas risiko Nelayan, Pembudi Daya Ikan, 

dan Petambak Garam juga telah ditetapkan melalui peraturan Menteri Kelautan 

dan Perikanan Nomor 18 Tahun 20016. Dengan landasan tersebut, KKP akan 

terus berupaya mewujudkan kesejahteraan bagi para pelaku utama di sektor 

kelautan dan perikanan sebagai salah satu dari tiga pilar utama pembangunan 

kelautan dan perikanan Indonesia. 

1. Pengertian Asuransi Nelayan 
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Premi Asuransi Nelayan adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan 

oleh pihak Penanggung dan harus dibayarkan oleh Tertanggung sebagai 

syarat sahnya perjanjian Asuransi Nelayan dan memberikan hak kepada 

Tertanggung untuk menuntut Manfaat Pertanggungan. 

Bantuan Premi Asuransi Nelayan yang selanjutnya disingkat BPAN 

adalah bantuan pembayaran Premi Asuransi yang diberikan oleh Pemerintah 

kepada Tertanggung. 

2. Tujuan Pemberian BPAN  

BPAN merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada Nelayan 

demi keberlangsungan kegiatan usaha penangkapan ikan. Adapun tujuan 

pemberian BPAN sebagai berikut: a. memberikan jaminan perlindungan 

untuk menghindarkan risiko yang dialami Nelayan pada masa yang akan 

datang; b. menumbuhkan kesadaran bagi Nelayan terhadap pentingnya 

berasuransi; c. membangun keinginan Nelayan untuk turut serta berasuransi 

secara mandiri; d. memberikan bantuan bagi Ahli Waris; dan e. 

memindahkan Risiko yang seharusnya ditanggung Nelayan kepada pihak 

Asuransi. 

3. Sasaran Bantuan Premi Asuransi 

Sasaran bantuan premi bagi Nelayan meliputi nelayan kecil dan 

nelayan tradisional dengan Risiko yang dijamin: a. kematian; b. cacat 

tetap;dan c. biaya pengobatan. 
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4. Persyaratan NP-BPAN  

Persyaratan NP-BPAN meliputi: 1. memiliki Kartu Nelayan/Kartu 

KUSUKA yang masih berlaku; 2. bagi yang belum memiliki kartu 

sebagaimana pada angka 1 di atas atau sudah memiliki Kartu Nelayan tetapi 

telah habis masa berlakunya, wajib melampirkan bukti Formulir Pendaftaran 

Pelaku Usaha Perorangan sebagaimana tercantum dalam Form AN-8; 3. 

menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) 

Gross Tonnage (GT); 4. berusia paling tinggi 65 tahun pada tanggal 31 

Desember 2018; 5. memiliki rekening tabungan atau membuat surat 

pernyataan Form AN-7; 6. tidak sedang mendapatkan BPAN dari 

Pemerintah Daerah dengan Risiko yang dijamin sejenis; 7. tidak pernah 

mendapatkan BPAN dari kementerian lainnya dan/atau Pemerintah Daerah 

atau pernah mendapatkan bantuan premi asuransi, namun Polis Asuransi 

Nelayan telah berakhir masa berlakunya atau jenis Risiko yang dijamin 

berbeda; 8. tidak menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang 

berdasarkan peraturan perundang-undangan; 9. mematuhi ketentuan 

sebagaimana tercantum dalam Polis Asuransi; dan 10. mendaftar melalui 

laman www.satudata.kkp.go.id. Dalam hal tidak mampu mengakses laman 

dimaksud, maka dapat difasilitasi.  

5. Mekanisme Pencairan BPAN 

Mekanisme pencairan BPAN secara rinci akan di atur dalam kontrak 

antara PPK Direktorat Perizinan Dan Kenelayanan Satuan Kerja Sekertariat 

Direktorat Jendral Perikanan Tangkap dengan Penanggung. Dan mekanisme 
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pembayaran BPAN memiliki beberapa poin yaitu: 1). Penanggung 

mengajukan permohonan pemeriksaan hasil pekerjaan kepada PPK 

Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Satuan Kerja Sekertariat Direktorat 

Jendral Perikanan Tangkap, 2). PPK Direktorat Perizinan dan Kenelayanan 

Satuan Kerja Sekertariat Direktorat Jendral Perikanan Tangkap 

memerintahkan tim pendukung untuk melakukan pemeriksaan terhadap 

hasil pekerjaan, 3). Laporan hasil pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan 

oleh tim pendukung baik yang dinyatakan lengkap maupun tidak lengkap 

akan dilaporkan kepada PPK Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Satuan 

Kerja Sekertariat Direktorat Jendral Perikanan Tangkap dalam bentuk berita 

acara hasil pemeriksaan, 4). Dalam hal hasil pekerjaan lengkap, penanggung 

mengajukan berkas permohonan pembayaran tagihan kepada PPK 

Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Satuan Kerja Sekertariat Direktorat 

Jendral Perikanan Tangkap, 5). PPK Direktorat Perizinan dan Kenelayanan 

Satuan Kerja Sekertariat Direktorat Jendral Perikanan Tangkap 

memerintahkan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah membayar 

(PPSPM) untuk memeriksa tagihan berkas dari penanggung, 6). SPM yang 

telah diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan SPM selanjutnya diajukan 

kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), 7). Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mencairkan anggaran dengan 

cara mentransfer ke rekening Penanggung. 
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C.  Kerangka Pikir 

Kerangka piker merupakan alur pemikiran yang diambil dari suatu teori yang 

relevan dengan fokus atau judul penelitan dalam upaya menjawab masalah-

masalah dalam rumusan masalah penelitian tersebut.  

Premi Asuransi Nelayan dibentuk oleh pemerintah agar nelayan mendapatkan 

perlindungan dan untuk mengatasi kerugian akibat risiko ketidakpastian yang 

disebabkan oleh perubahan iklim, maksud dan tujuan BPAN adalah untuk 

melindungi nelayan. 

Namun sejak BPAN dilaksanaan di Kelurahan sapolohe tahun 2018, 

masyarakat mengaku kurangnya sosialisasi BPAN sehingga pelaksanaan BPAN 

belum bisa dikatakan berjalan dengan baik. 

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti menggunakan teori Jan Merse 

untuk mengkaji lebih dalam untuk mencari jawaban ataupun menyelesaikan 

masalah dalam peneltian ini. Dalam teori Jan Marse terdapat empat (4) faktor 

yang mempengaruhi suksesnya implementasi kebijakan. Yaitu informasi, isi 

kebijakan, dukungan masyarakat, pembagian potensi. 
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Gambar 1 

Kerangka Pikir Penelitian 

D. Fokus Penelitian 

penetapan fokus penelitian merupakan hal terpenting dalam penelitian 

kualitatif karena untuk memberikan batasan studi dan mengarahkan penelitian. 

Dalam penelitian ini peneliti fokus pada implementasi BPAN dengan faktor yang 

terdapat dalam teori Jan Merse, yaitu: Informasi, Isi Kebijakan, Dukungan 

Masyarakat, Pembagian Potensi. 
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Keberhasilan Implementasi Kebijakan Bantuan Premi Asuransi 

Nelayan 
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 E. Deskripsi Fokus 

Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini perlu diperjelas dengan 

dikemukakannya deskripsi penelitian sebagai berikut:  

1. Informasi, dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana cara Dinas Perikanan 

Kabupaten Bulukumba mengimplementasikan kebijakan serta bagiaman 

cara menyampaikan informasi dalam melaksanakan sosialisasi mengenai 

bantuan premi asuransi nelayan. 

2. Isi kebijakan, dalam hal ini berkaitan dengan bagaiman isi kebijakan  

Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba dalam menyampaikan kebijakan 

premi asuransi nelayan. 

3. Dukungan masyarakat, dalam hal ini berkaitan dengan bagiamana respon 

masyarakat sapolohe dengan adanya program premi asuransi nelayan di 

Kelurahan Sapolohe Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba. 

4. Pembagian potensi, dalam hal ini berkaitan dengan bagimana Dinas 

Kelautan dan perikanan membagi Sumber daya yang ada ataupun 

pembagian tugas dalam mengimplementasikan program Bantuan Premi 

AsuransiNelayan.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Waktu yang akan dibutuhkan peneliti untuk meneliti tentang Implementasi 

Kebijakan premi Asuransi Nelayan di Kelurahan Sapolohe kurang lebih dua 

bulan. Lokasi penelitian ini berada di Kelurahan Sapolohe Kecamatan 

Bontobahari Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui Implementasi Kebijakan premi Asuransi Nelayan khususnya di 

Kelurahan Sapolohe. Penelitian mengambil tempat yang strategis yakni 

dilaksanakan di Kelurahan Sapolohe Kecamatan Bontonbahari Kabupaten 

Bulukumba.    

B. Jenis dan Tipe Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Berkaitan dengan judul penelitian maka untuk menghasilkan 

gambaran Implementasi Kebijakan Premi Asuransi Nelayan di 

Kelurahan Sapolohe Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukuba, 

maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang 

menggambarkan realita secara empirik dibalik suatu gejala secara 

mendalam, rinci dan tandas dengan penjelasan detail objek dan 

masalah penelitian ini berdasarkan fakta. Metode ini juga disebut 

metode artistik, disebabkan karena dengan menggunakan metode 

kualitatif teknik penelitian lebih bersifat seni dan disebut sebagai 

metode interpretive, (Sugiyono, 2014: 9). 
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2. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan  peneliti adalah  pendekatan  

deskriptif  kualitatif  yaitu menggambarkan kondisi apa yang ada  

pada lokus maupun fokus  penelitian yang tentunya berada di wilayah 

penelitian yaitu Kelurahan Sapolohe. 

 

C. Informan Penelitian 

Pada penelitian ini yang akan di soroti yaitu program bantuan premi 

asuransi nelayan dengan menggunakan Implementasi Kebijkan, sedangkan 

informan dalam penelitian ini yaitu: 1). Kepala Dinas Kelautan Dan 

Perikanan Kabupaten Bulukumba. 2). Seksi pemberdayaan nelayan kecil 3). 

Nelayan.  

Tabel 3.1 

Tabel Informan 

No Nama Informan Inisial Pekerjaan Jumlah 

1. Drs. Alfian A. 

Mallihungan 

AM Kepala Dinas 1 

2. Subriah Marassing SM Seksi 

Pemberdayaan 

Nelayan Kecil 

1 

3. Ulle 

Baso’ 

U 

B 

Nelayan 3 

 Bakri B   
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penyusunan 

proposal yaitu dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara. 

1. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti 

langsung ke lokasi penelitian dengan mengamati gejala-gejala yang 

diselidiki. Fungsi observasi ini yaitu untuk melengkapi informasi yang 

tidak didapatkan pada saat wawancara dan dokumentasi. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan 

proses tanya jawab dengan informan agar mendapat informasi lebih 

mendalam. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data di mana data di 

peroleh dari barang-barang tertulis, buku, yang berkaitan dengan 

penelitian, agar peneliti mendapat data yang jelas. 

E. Teknik Analisis data 

Teknik analisis data merupakan langkah terpenting dalam memperoleh 

temuan-temuan hasil dari penelitian, Analaisis data merupakan langkah 

selanjutnya untuk mengolah data dari hasil penelitian menjadi data, dimana data 

didapatkan, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk memberi 

kesimpulan masalah atau persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil 

penelitian. Model analisis data yang di gunakan yaitu, model analisis interaktif. 
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Model ini memiliki 3 komponen utama. Menurut miles dan huberman (Sugiyono, 

2014: 246-252) ketiga komponen tersebut yaitu: 

1. Reduksi data 

Reduksi data adalah komponen pertama dalam menganalisis data yang 

memperpendek, mempertegas, membuang hal yang tidak penting, 

membuat fokus dan mengatur data menjadi lebih baik sehingga 

simpulan peneliti mampu dilakukan. 

2. Sajian Data  

Sajian data merupakan kesimpulan informasi yang sistematis dan logis 

dan mudah untuk dipahami 

3. Penarikan kesimpulan 

Dalam awal penelitian, peneliti harus mulai mengerti apa maksud dari 

hal-hal yang ia temui dengan mencatat berbagai proporsi dan 

peratutan-peraturan sehingga dalam penarikan kesimpulan dpat 

dipertanggung jawabkan. 

F. Pengabsahan Data 

Pengabsahan data merupakan batasan yang berkaitan dengan suatu 

kepastian bahwa yang berukur benar-benar merupakan variabel yang ingin diukur. 

Dalam Penelitian Kualitatif, agar data dapat dipertanggung jawabkan sebagai 

bentuk penelitian ilmiah maka perlu dilakukan pengujian keabsahan data. Salah 

satu caranya adalah Teknik Triangulasi. Adapun bentuk triangulasi (Sugiyono, 

2014: 273-274) yaitu: 
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1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber yaitu mengecek data yang telah di peroleh dari 

beberapa sumber untuk menguji kredibilitas data 

2. Triangulasi teknik 

Triangulasi teknik yaitu cara mengecek keabsahan data dengan 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan cara yang berbeda. 

3. Triangulasi waktu 

Waktu sering mempengaruhi kredibilitas suatu data, misalnya ketika 

kita mewancarai informan yang masih segar di pagi hari dengan 

kondisi masih segar akan memberikan data yang lebih valid sehingga 

lebih kredibel.  Maka untuk menguji kredibilitas data dapat dilakukan 

dengan melakukan wawancara dan observasi untuk melakukan 

pengecekan kredibilitas data dengan teknik lain dalam waktu dan 

situasi yang berbeda. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Dalam bab ini akan dideskripsikan hasil penelitian dan pembahasan 

dari data menyangkut focus penelitian sebagai tindak lanjut dari hasil 

pengumpulan data. Sebelum mendeskripsaikan hasil penelitian dan 

pembahasan, maka terlebih dahulu peneliti akan menguraikan singkat tentang 

gambaran umum dan kondisi geografis Kelurahan Sapolohe Kecamatan 

Bontobahari Kabupaten Bulukumba yang menjadi lokasi penelitian.  

1. Profil  Keluraham Sapolohe.  

Sapolohe adalah sebuah kampung yang terletak di pesisir pantai, 

sebagaimana kebanyakan orang yang menganggap bahwa orang-orang yang 

tinggal di daerah pesisir itu memiliki suara yang keras jika sedang berbicara 

atau ngobrol dengan orang lain, nah hal ini mungkin menurut saya adalah 

salah satu hal yang mendasari banyaknya orang-orang yang berbahasa kotor 

di daerah tempat saya tinggal. Seperti kampung-kampung yang ada di 

sulawesi selatan ini, di Sapolohe juga terdapat banyak orang-orang yang 

selalu atau setiap malam mereka selalu berkumpul untuk minum-minuman 

keras. Bisa dikatakan Sapolohe adalah salahsatu desa yang kurang teratur 

dalam hal kedisiplinan dan kurangnya atau tidak adanya organisasi-organisasi 

yang berjalan baik di kampung ini. Tidak jauh bebrbeda dengan apa yang 

dikatakan oleh Shaw dan Mc. Kay bahwa “daerah-daerah yang tidak teratur 

dan tidak ada organisasi yang baik akan cenderung melahirkan daerah 
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kejahatan. Di daerah-daerah yang demikian perilaku (kejahatan) dianggap 

sebagai sesuatu yang wajar yang sudah tertanam dalam kepribadian 

masyrakat itu. Dengan demikian, proses sosialisasi tersebut merupakan proses 

pembentukan nilai-nilai dari subkebudayaan yang menyimpang. Contohnya 

di daerah lingkungan perampok terdapat nilai dan norma yang menyimpang 

dari kebudayaan setempat. Nilai dan norma sosial itu sudah dihayati oleh 

anggota kelompok sebagai proses sosialisasi yang wajar. Perilaku 

menyimpang seperti itu merupakan penyakit mental yang banyak 

berpengaruh 65 terhadap kehidupan masyarakat”. Walaupun kejahatan yang 

saya maksudkan disini adalah penggunaan bahasa kotor yaitu orang-orang 

sudah menganggap bahwa itu adalah sebuah kebiasaan yang tidak terlalu 

berdampak bagi orang-orang yang tinggal di daerah itu. 

2. Kondisi Umum Kelurahan Sapolohe 

a. Batas Wilayah  

- Sebelah Timur : Kecamatan Bonto Tiro 

 - Sebelah Utara : Kecamatan Ujung Loe 

 - Sebelah Barat : Laut Flores 

 - Sebelah Selatan : Desa Bira 

b.  Luas Wilayah  

Luas Kelurahan Sapolohe sekitar 19,5 Km2, atau menurut hasil 

pengukuran Sismeof pada bulan Desember tahun 2006 luas wilayah 

adalah 5,367,216 meter persegi sebagai pusat Kelurahan Sapolohe, 

sebagian besar lahan di Kelurahan Sapolohe di gunakan sebagai tempat 
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tinggal yang lainnya adalah kantor pemerintah daerah dan tempat 

perniagaan dan Hutan Raya. Ada juga sebagian kecil penduduk yang 

berkebun dan beternak, namun luas penggunaan lahan tak begitu 

signifikan, hanya di sekitar rumah saja. 

c. Keadaan Topografi 

Secara umum keadaan topografi Kelurahan Sapolohe adalah 

dataran rendah/pesisir dan daerah perbukitan. Kelurahan Sapolohe 

berbatasan langsung dengan lautan dan hanya sekitar tiga puluh persen 

di kelilingi oleh hutan. Oleh karena itu sebagian besar penduduk 

Sapolohe menjalani profesi sebagai nelayan. 

d.  Iklim  

Iklim di Kelurahan Sapolohe sebagaimana wilayah-wilayah di 

Indonesia yang beriklim Tropis dengan dua musim, yaitu musim 

kemarau dan musim hujan. 

3. Struktur Organisasi Dinas Perikanan Bulukumba 

 Susunan struktur organisasi di Kantor Dinas Perikanan Kabupaten 

Bulukumba. Tujuan Struktur Organisasi di buat adalah agar 

mempermudah pegawai mengetahui posisi jabatannya. 

 Adapun susunan struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten 

Bulukumba sebagai Berikut : 

 

 

 

Bidang pemberdayaan nelayan 

kecil dan pengelolaan tempat 

pelelangan ikan 

MUSPIRAH BASO, S,Pi,MM 

Nip: 19680808 198903 2 010 



44 

 

  
 

 

KEPALA DINAS 

Drs. Alfian A. Mallihungan 

JABATAN FUNGSIONAL SEKERTARIS 

Sub. Bagian Umum dan 

kepegawaian 

H. Muh. Ramli Rasyid, SE 

Sub. Bagian Keuangan 

Drs. Andi Harlina 

Nurwati Razak, S.PI 

Sub. Bagian Program Dan 

Pelaporan 

Yusli Sandi, S. Kel, M.Si 

Bidangn Perikanan Budidaya Air 

Tawar 

Bidang Pengembangan Usaha Dan 

Kelembagaan 

Silvia SP, M.AP Fachry Amal S. Pi 

Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil 

Dan Pengelolaan Tempat Pelelangan 

Ikan 

Msfirah Baso S.Pi, MM 

Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil 

Subriah Marassing 

Seksi Pengelolaan Dan 

Penyelenggaraan Tempat Pelelangan 

Ikan 

Sudarti Muchsin, S.Pi 

Bidang Perikanan Budidaya Air Payau 

Fatmawati Patwa, S.Pi 

Seksi Kawasan Budidaya Kesehatan 

Ikan Dan Ling. Budidaya Air Payau 

Ratnawatiu, S.Pi 

Seksi Pembinaan Dan Pengembangan 

Budidaya Air Payau 

HJ. Justina, S.Pi 

Seksi Kawasan Budidaya, Kesehatan 

Ikan Dan Ling. Air Tawar 

Israna Rahman, S.Pi 

Seksi Pembinaan Dan Pengembangan 

Budidaya Air Tawar 

Hastia, S.Pi., M.Si 

 

 

m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si 

M.AP 

Seksi Perizinan Dan Kemitraan Usaha 

A. Apriani Patsyar, S.Pi. M.Si 

Farida Syam, S.Pi 

Seksi Kelembagaan, Akses Ilmu 

Pengetahuan Teknologi Dan Informasi 



 
 

 

B. Hasil Penelitian  

Pada bagian ini akan diuraikan hasil dan pembahasan data yang telah 

diperoleh dari penelitian di lapangan, baik dari observasi maupun wawancara 

yang dilakukan mengenai Implementasi Kebijakan Premi Asuransi Nelayan. 

Hasil observasi maupun wawancara dalampenelitian ini akan dianlisis sesuai 

dengan focus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.  

 

1. Informasi  

Dalam implementasi kebijakan Bantuan Premi Asuransi Nelayan 

(BPAN) di Kelurahan Sapolohe Kabupaten Bulukumba, informasi merupakan 

factor pertama yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yang digunakan 

untuk mengetahui tingkat informasi dalam pelaksanaan program 

implementasi kebijakan Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) di 

Kelurahan Sapolohe Kabupaten Bulukumba. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Alfian A. Mallihungan 

selaku Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba yang dilakukan di 

kantor Dinas Perikanan, mengatakan bahwa:  

“Perlu kita ketahui bahwa pertama kali program Bantuan Premi 

Asuransi Nelayan (BPAN) digulirkan pada tahun 2016 yang 

dilaksanakan oleh Direktorat Perizinan Dan Kenelayanan. Tentu Dinas 

Perikanan Kabupaten Bulukumba juga mempunyai tugas dalam 

pelaksanaan Program BPAN tersebut yang dimana informasi yang kami 

dapat setelah berkoordinasi dengan pihak Direktorat Perizinan Dan 

Kenelayanan program BPAN ini bertujuan untuk memberikan 

perlindungan kepada nelayan demi keberlangsungan usaha 

penangkapan ikan yang merujuk pada undang-undang Nomor 7 Tahun 

2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya 

ikan, dan petambak garam.  (Drs.Alfian A. Mallihungan selaku Kepala 

Dinas Perikanan Kabuapten Bulukumba). 
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Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan diatas, dapat 

di ketahui bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba terlebih dahulu 

melakukan koordinasi dengan pihak Direktorat Perizinan dan Kenelayanan 

untuk lebih memahami apa maksud dan tujuan dari program Bantuan Premi 

Asuransi Nelayan (BPAN) dari informasi yang didapatkan dapat diketahui 

bahwa Premi Asuransi Nelayan (BPAN) ini bertujuan untuk memberikan 

perlindungan kepada nelayan demi keberlangsungan kegiatan penangkapan 

ikan. 

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Subriah Marassing selaku 

seksi pemberdayaan nelayan kecil dalam waktu yang sama di Kantor Dinas 

Perikanan Kabupaten Bulukumba. 

”setelah kita berkoodinasi dengan Direktorat Perizinan dan 

Kenelayanan serta memehami maksud tujuan dan mekanisme dari 

program BPAN itu sendiri, maka dari itu sebelum melangkah ke tahap 

sosialisasi kami selaku pemerintah Kabupaten Bulukumba khususnya 

pada Dinas Perikanan terlebih dahulu melakukan sosialisasi serta 

pemahaman kepda seluruh tim pelaksan program BPAN sehingga pada 

saat pelaksanaan sosialisai serta pemahaman  terhadap nelayan itu jelas 

tujuan dari program BPAN tersebut.” (Ibu Subriah Marassing Selaku 

Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil.) 

 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan diatas, dapat 

di ketahui bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba yang utama dalam 

sosialisasi ini adalah menjelaskan tahapan-tahapan atau persyaratan dalam 

penerima BPAN agar masyarakat atau nelayan dapat mengerti dan paham 

tentang program BPAN tersebut. 
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Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Ulle selaku nelayan yang berada 

di Kelurahan Sapolohe,  mengatakan bahwa: 

“saya sebagai salah satu nelayan yang ikut serta dalam sosialisasi 

program BPAN yang dilaksanakan oleh pihak Dinas Perikanan 

Kabupaten Bulukumba secara pribadi saya telah memahami apa yang 

kemudian disampaikan oleh pihak Dinas Perikanan pada saat 

dilakukannya sosialisasi dan adapun sosialisasi yang disampaikan itu 

sudah sangat jelas, walaupun ada beberapa dari sebagian nelayan yang 

kurang bisa memahami bagaiman program BPAN tersebut” (Ulle 

selaku nelayan). 

 

Berikutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Bakri selaku 

nelayan di Kelurahan Sapolohe, yang mengatakan bahwa :  

“dari hasil sosialisasi yang dilakukan oleh pihak yang terkait tentang 

adanya program BPAN saya pribadi kurang bisa memahami dengan 

jelas bagaiman mekanisme program BPAN, namun pihak terkait akan 

siap mendampingi serta membantu dalam setiap tahap dalam 

pelaksanaan program BPAN mulai dari pendaftaran sampai penerimaan 

bantuan tersebut ” 

 

Dan juga peneliti melakukan wawancara dengan bapak Baso’ selaku Nelayan 

di Kelurahan Sapolohe, yang mengatakan bahwa : 

“sebagai salah satu nelayan yang telah menerima bantuan dari program 

BPAN ini, saya merasa bahwa informasi yang di paparkan pihak Dinas 

Perikanan Kabupaten Bulukumba pada saat proses sosialisasi sangat 

baik sehingga dari awal saya mendaftarkan diri sebagai calon penerima 

sampai pencairan dana dari program BPAN ini saya tidak mendapatkan 

adanya kendala atau bisa dibilang berjalan dengan baik” 

 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketiga nelayan di atas 

dapat di ketahui bahwa, respon masyarakat terutama nelayan di Kelurahan 

Sapolohe pada saat dilakukannya sosialisasi tentang program Bantuan 

Premi Asuransi Nelayan (BPAN) oleh  pihak Dinas Perikanan Bulukumba 
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sangat baik karena informasi yang di sampaikan mulai dari apa maksud 

dari tujuan BPAN hingga alur ataupun mekanisme pendaftaran sampai 

pada pencairan dana BPAN sangat jelas, meskipun masih ada beberapa 

nelayan yang masih kurang memahami ninformasi yang di sampaikan 

akan tetapi pihak Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba akan siap 

membantu serta mendampingi secara langsung nelayan yang ingin 

mendaftar sebagai calon penerima program BPAN. 

Berdasarkan hasil wawancara dari kelima informan diatas bisa 

disimpulkan bahwa informasi yang dilakuakn oleh Dinas Perikanan kepada 

Nelayan sudah dilakukan dengan baik. Dilihat dari kinerja yang dilakukan 

oleh Dinas Perikanan Bulukumba dan begitupun dengan respon masyarakat 

terutama nelayan sudah sangat baik.  

  

2. Isi Kebijakan  

dalam hal ini berkaitan dengan bagaiman isi kebijakan Dinas Kelautan 

dan Perikanan dalam menyampaikan kebijakan premi asuransi nelayan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Alfian A. Mallihungan selaku 

Kepala Dinas Perikanan Kabuapten Bulukumba yang dilaksanakan dikantor 

Dinas, menagtakan bahwa:  

“Mengenai isi kebijakan dari program Bantuan Premi Asuransi Nelayan 

(BPAN) yang dimana bisa kita bisa lihat tujuan dari program tersebut 

yaitu memberikan jaminan keselamatan atau perlindungan kepada 

nelayan demi keberlangsungan kegiatan penangkapan ikan. Artinya, 

pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya 

nelayan sekaligus menjaga kelestarian sumberdaya ikan serta 

lingkungannya guna pemanfaatan yang berkelanjutan.  ( Alfian A. 

Mallihungan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba)”. 
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Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di ketahui bahwa tujuan dari 

program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) secara tidak langsung 

pemerintah ingin memberikan perhatian penuh terhadap nelayan khususnya 

nelayan kecil dengan cara memberikan santunan berupa asuransi guna 

menjamin keselamatan serta membantu kesejahteraan nelayan kecil tersebut. 

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Subriah Marassing selaku 

Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam waktu yang sama di Kantor Dinas 

Perikanan Kabupaten Bulukumba. 

“dalam isi kebijakan ini terdapat beberapa indicator dalam keberhasilan 

pelaksanaan bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) yang dimana 

indicator tersebut kita harapkan Bantuan Premi Asuransi Nelayan 

(BPAN) berjalan dengan tepat sasaran dan juga klaim bantuan Premi 

Asuransi Nelayan (BPAN) sesuai dengan ketentuan pencairan dan 

sebab kejadian oleh penerima bantuan . (Subriah Marassing Seksi 

Pemberdayaan Nelayan Kecil Dinas Perikanan Bulukumba)”. 

 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan diatas dapat 

diketahui bahwa ada bebrapa indicator yang mempengaruhi keberhasilan dari 

pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi (BPAN)  yaitu pada saat pelaksanaan 

BPAN diharapkan tepat sasaran, kemudian pelaksanaan BPAN harus sesuai 

dengan ketentuan pencairan dan sebab kejadian oleh penerima bantuan. 

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Ulle selaku nelayan di 

Kelurahan Sapolohe, mengatakan bahwa: 

“untuk menanggapi apa yang menjadi isi kebijakan dari program 

BPAN, saya sangat bersyukur adanya kebijakan yang memang 

memperhatikan atau peduli dengan masyarakat kecil khususnya pada 

nelayan kecil. Sehingga dari bantuan ini kami sedikit dibantu oleh pihak 



50 

 

  
 

Dinas perikanan Kabupaten Bulukumba melalui program BPAN 

tersebut. ” (Ulle selaku Nelayan) 

 

Berikutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Bakri selaku Nelayan 

di Kelurahan Sapolohe, mengatakan bahwa : 

“seperti yang dikatakan oleh bapak Ulle bahwasanya dengan adanya 

program BPAN, ini sangat membantu. Apalagi di Kelurahan Sapolohe 

ini masih ada beberapa nelayan dengan alat penangkapan ikan yang bisa 

dibilang tidak cukup layak dari semestinya sehingga ini merupakan 

langkah yang baik dari pemerintah untuk menyalurkan bantuan bagi 

mereka melalui program BPAN tersebut.” 

” (Bakri Selaku Nelayan). 

 

Dan juga hasil wawancara Peneliti dengan Bapak Baso’ salah satu 

Nelayan kecil Di Kelurahan Sapolohe, mengatakan bahwa : 

“tentunya kebijakan yang di keluarkan pemerintah terkait program 

BPAN saya juga sebagai nelayan kecil merasa dibantu oleh kebijakan 

tersebut karena pada sosialisasi sebelumnya dikatakan bahwa program 

BPAN ini akan memberikan jaminan perlindungan serta untuk 

menghindari resiko yang dialami nelayan pada masa yang akan datang . 

(Baso’ Selaku Nelayan) 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan diatas bisa 

disimpulkan bahwa, nelayan merasa sangat dibantu oleh pihak Dinas 

Perikanan Kabupaten Bulukumba dengan adanya program BPAN karena 

seperti yang dikatakan oleh salah satu informan diatas bahwasanya di 

Kelurahan Sapolohe masih ada beberapa nelayan kecil yang menggunakan 

alat penangkapan ikan tradisional yang memiliki resiko tinggi ketika 

melakukan aktivitas di laut. Sehingga diharapkan dari program BPAN ini 

dapat tersalurkan oleh mereka. 
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Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kelima informan diatas 

bisa disimpulkan bahwa, dari hasil kebijakan tentang Program Bantuan Premi 

Asuransi Nelayan (BPAN) sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan 

dari Program BPAN itu sendiri.  

 

3. Dukungan Masyarakat  

Dukungan masyarakat dalam Bantuan Premi Asuransi Nelayan itu 

sangat penting dalam tahap awal pelaksaan program BPAN. Dalam hal ini 

masyarakat nelayan dan Dinas Perikanan harus saling mendukung agar dalam 

pelaksanaan program BPAN akan berjalan sesuai tujuan yang yang telah 

ditetapkan sebelumnya.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Alfian A. Mallihungan selaku 

Kepala Dinas Perikanan Kabuapten Bulukumba yang dilakukan di kantor 

dinas, megatakan bahwa: 

“di dalam sosialisasi yang kami lakukan di Kelurahan Sapolohe bahwa 

masyarakat sangat mendukung, karna dalam isi kebijakan premi itu 

sendiri adalah perlindungan terhadap nelayan jadi pemerintah yang 

akan membayar preminya pertahun. Dan ketika nelayan mengalami 

kecelakaan di laut maupun di darat maka dia akan di beri bantuan dari 

pemerintah itu sendiri” (Alfian A. Mallihungan selaku Kepala Dinas 

Perikanan Bulukumba).  

  

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan diatas dapat di 

ketahui bahwa, masyarakat sangat mendukung dengan adanya program 

BPAN tersebut karena dengan adanya program tersebut nelayan kecil bisa 

mendapatkan hak perlindungan dari pemerintah. 
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Sedangkan hasil wawancara dengan Ibu Subriah Marassing selaku Seksi 

Pemberdayaan Nelayan Kecil yang dilakukan di Kantor Dinas Perikanan 

Kabupaten Bulukumba, mengatakan Bahwa : 

“sejauh ini kami senang dengan respon baik yang di berikan masyarakat 

terhadap program BPAN ini karena memang kami berharap dengan 

adanya Program ini akan sangat bermanfaat bagi nelayan kecil yang 

memiliki resiko besar ketika melakukan penangkapan ikan di laut. 

(Subriah Marassing, Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil)” 

 

Dari hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa masyarakat 

memberikan respon yang baik terhadap program BPAN tersebut untuk 

memberikan jaminan keselamatan bagi nelayan kecil khususnya di Kelurahan 

Sapolohe. 

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Ulle selaku nelayan di 

Kelurahan Sapolohe, menhatakan bahwa: 

“Adapun kebijakan yang kemudian dikelurkan oleh pemerintah tentang 

Bantuan Premi Asuransi Nelayan kami sangat senang karna ini akan 

berkenaan langsung dengan kami yang selaku nelayan di Kelurahan 

Sapolohe. Sehingga ketika kami mengalami kecelakaan di laut atau di 

darat ada jaminan yang kemudian diberikan oleh Dinas Perikanan 

kepada nelayan yang mengalami kecelakaan tersebut”. (Dg Ulle selaku 

Nelayan).  

 

 Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Bakri selaku nelayan di 

Kelurahan Sapolohe, Mengatakan Bahwa : 

“Sebagai penerima bantuan dari program BPAN ini saya sebagai 

nelayan tentu saja sangat senang dan berterimakasih kepada Pemerintah 

khususnya Dinas Perikanan Kabupaten bulukumba, karena dengan 

adanya Program BPAN tersebut keselamatan saya sebagai nelayan kecil 

ketika terjadi kecelakaan itu sudah terjamin”. (Bakri Selaku Nelayan) 
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Dan juga hasil wawancara dengan Bapak Baso’ selaku Nelayan di 

Kelurahan Sapolohe, mengatakan bahwa : 

“Sama halnya dengan nelayan lainnya saya juga sangat mendukung 

penuh program BPAN ini, sebagai nelayan yang sudah menerima 

bantuan tersebut, ini sangat membantu. Tidak hanya jaminan 

keselamatan namun juga dana bantuan yang saya dapat bisa saya pakai 

untuk kebutuhan sehari – hari”. (Baso’ Selaku Nelayan) 

 

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa, para nelayan sangat 

senang dengan adanya program BPAN tersebut karena dapat memberikan 

jaminan apabila di kemudian hari mengalami kecelakaan. 

Berdasarkan hasil wawancara kelima informan diatas bisa 

disimpulkan bahwa, dalam pelaksaan program Bantuan Premi Asuransi 

Nelayan khususnya di Kelurahan Sapolohe oleh Dinas Perikanan masyarakat 

sangat medungkung penuh atas program BPAN walaupun ada beberapa 

nelayan yang belum bisa menerima karena tidak termasuk kriteria tapi tetap 

senang dengan adanya Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) tersebut.  

 

4. Pembagian Potensi  

Pembagian potensi, dalam hal ini berkaitan dengan bagimana Dinas 

Kelautan dan perikanan membagi Sumber daya yang ada ataupun pembagian 

tugas dalam mengimplementasikan program Bantuan Premi Asuransi 

Nelayan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Alfian A. Mallihungan selaku 

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba megatakan bahwa: 

“tahapan yang pertama yang kami lakukan sebagai Pemerintah adalah 

membagi tugas dalam megimplemetasikan program Bantua Premi 
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Asuransi Nelayan, seperti uraian sebelumnya ada masing-masing tim 

yang bekerja sesuai potensi yang telah ditetapkan sebelumnya, dimulai 

dari yang melakukan sosialisai, tim sebagai pendamping nelayan, tim 

yang melakukan verifikasi dan validasi data, serta tim yang mendukung 

pelaksanaan kegiatan BPAN. Sehingga pada proses pelaksanaan 

program Bantuan Premi Asuransi Nelayan itu terstruktur dengan baik” 

(Alfian A. Mallihungan selaku Kepala Dinas Perikanan Bulukumba).  

 

 Dari hasil wawancara peneliti dengan informan diatas dapat 

disimpulkan bahwa, Pemerintah membagi beberapa tugas dalam 

mengimplementasikan Program BPAN dimana dengan adanya 

pembagian tugas tersebut dapat membuat Program BPAN itu sendiri 

berjalan sesuai apa yang di harapkan’  

 

Sedangkan hasil wawancara dengan Ibu Subriah Marassing yang 

dilakukan di Kantor Dinas Perikanan Bulukumba mengatakan Bahwa:  

 

“pembagian potensi ataupun pembagian tugas dalam menjalankan 

Program BPAN ini kami selaku Dinas Kabupaten/Kota mempunyai 

tugas beberapa poin tugas salah satunya yaitu, melakukan sosialisasi 

bersama Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, Dinas Provinsi, 

Penyuluh Perikanan dan penanggung kepada nelayan, mengusulkan 

pegawai Dinas Kabupaten/Kota Paling banyak 3 orang Sebagai tugas 

pendamping BPAN dan disampaikan kepada Dinas Provinsi dengan 

tembusan Direktirat Perizinan dan Kenelayanan, dan masih banyak lagi. 

(Subriah Marassing, Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil Dinas 

Perikanan Kabupaten Bulukumba).” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat di ketahui 

bahwa pembagian potensi atau pembagian tugas dalam pelaksanaan program 

BPAN ini sangat terstruktur dimana pembagian tugas tersebut terdapat 

beberapa poin salahsatunya seperti yang telah di jelaskan oleh Ibu Subriah 

Marassing diatas. 

Dan juga hasil wawancara dengan bapak Ulle selaku ketua kelompok 

nelayan di Kelurahan Sapolohe mengatakan bahwa: 
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“kami sebagai nelayan di Kelurahan Sapolohe tidak tahu mengenai 

pembagian potensi yang dilakukan pihak Dinas Perikanan. Kami hanya 

tahu bahwa akan ada program bantuan untuk nelayan yang diberikan 

oleh pemerintah kepada nelayan kecil sebagai jaminan ketika nelayan 

mengalami kecelakan di laut maupun di darat. (Ulle’ Selaku Nelayan)”. 

 

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Bakri selaku Nelayan di 

Kelurahan Sapolohe, mengatakan Bahwa : 

“Untuk pembagian potensi atau tugas terkait program BPAN ini saya 

sebagai penerima bantuan hanya mengikuti alur atau proses 

pengambilan bantuan BPAN seperti yang telah di katakana oleh pihak 

Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba, namun untuk tugas yang 

lainnya saya tidak tahu karena itu merupakan bagian dari Dinas 

Perikanan itu sendiri”. (Bakri Selaku Nelayan) 

 

Dan juga hasil wawancara dengan Bapak Baso’ selaku Nelayan di 

Kelurahan Sapolohe, mengatakan bahwa : 

“Saya juga tidak begitu tahu tentang pembagian potensi atau tugas 

terkait program BPAN ini karena ini memang bagian dari Pihak Dinas 

Perikanan Kabupaten Bulukukba. Mungkin tugas kami sebagai nelayan 

atau penerima bantuan hanya mengikuti mekanisme dalam 

mendapatkan bantuan dari Program BPAN tersebut”. (Baso’ Selaku 

Nelayan) 

 

Berdasarkan hasil wawancara dari kelima informan di atas bisa 

disimpulkan bahwa, dalam pembagian potensi pihak Dinas Perikanan 

Bulukumba sudah terstruktur dalam pembagian tugas, di lihat dari hasil 

wawancara tersebut ada beberapa tim yang akan membantu dalam pelaksaan 

Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan.. Namun dari pihak nelayan saya 

rasa tugas mereka hanya mengikuti setiap aturan dalam proses pengambilan 

BPAN tersebut dengan baik dan benar Sehingga proses pelaksanaan program 

BPAN berjalan dengan baik sesuai apa yang di harapkan.  
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C. Pembahasan  

 

1. Informasi  

Menurut Jan Merse dalam Kadji (208). Salah satu factor yamg 

mempengaruhi implementasi suatu kebijakan/program adalah 

informasi. Informasi merupakan data yang telah di proses menjadi 

bentuk yang memiliki arti bagi penerima dan dapat berupa fakta, suatu 

nilai yang bermanfaat. Informasi tergantung dari 3 hal yaitu informasi 

harus akurat, yang berarti informasi harus bebas dari kesalahan-

kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan. Akurat juga berarti 

informasi harus jelas merncerminkan maksudnya. Tepat pada 

waktunya berarti informasi yang datang kepada penerima tidak boleh 

terlambat. Relevan berarti, informasi tersebut mempunyai manfaat 

untuk pemakaiannya. Menurutnya, informasi kebijakan publik perlu 

disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan 

dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, 

kelompok sasaran ( target groups) kebijakan agar para pelaku 

kebijakan agar dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus 

dipersiapkan dan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan public agar 

apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai 

yang diharaplkan.  

Berdasarkan temuan dilapangan bahwa Kepala Dinas Perikanan 

Bulukumba telah melakukan koordinasi dengan Direktoran Perizinan 

dan Kenelayanan terkait adanya Program Bantuan Premi Asuransi 

Nelayan (BPAN) yang di khususkan unuk masyarakat atau nelayan 
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kecil di setiap Kelurahan khususnya di Kelurahan Sapolohe 

Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba. Demi kelancaran 

pelaksanaan Program BPAN terlebih dahulu pihak Dinas Perikanan 

melakukan sosialisasi berupa pemberian pemahaman tentang adanya 

program BPAN serta tujuan dan mekanisme pelaksanaan dari program 

tersebut  sehingga masyarakat atau nelayan bisa lebih memahami 

tentang program BPAN tersebut. 

2. Isi kebijakan  

Jan merse mengatakan bahwa kebijakan public merupakan sarana 

untuk mengatasi permasalahan politik, maka isi kebijakan dimaksud 

akan mempengaruhi kebijakan implementasinya. Isi kebijakan harus 

jelas dan tegas serta mengandung muatan-muatan politik yang 

mengakomodir seluruh kepentingan stakeholder. Implementasi 

kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan kebijakan 

atau ketidak tepatan atau ketidak tegasan intern ataupun ekstern atau 

kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang sangat 

berarti atau adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya 

pembantu. 

Berdasarkan hasil temuan di lapangan bahwa isi dari kebijakan 

Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan sudah sangat jelas dimana 

penerapan dari program Bantuan Premi Asuransi Nelayan ini sudah 

tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan pencairan serta sebab 

kejadian oleh penerima bantuan.  
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3. Dukungan masyarakat  

Menurut Jan Merse (dalam Kadji, 2008) bahwa salah satu factor yang 

mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah dukungan 

masyarakat. Lanjutannya, bahwa setiap implementasi kebijakan tetap 

membutuhkan dukungan masyarakat atau partisipasi masyarakat. Hal ini 

dipertegas oleh Warwic dalam Kadji, (2008:53), bahwa dukungan masyarakat 

dapat dilihat dari kurang kesediaan dari objek-objek kebijakan yang terlibat 

dalam kegiatan atau kewajiban tertentu dan kepatuhan mereka makin sedikit 

bila mana isi kebijakan bertentangan dengan pendapat atau keputusan 

mereka.    

Berdasarkan hasil temuan di lapangan bahwa, masyarakat khususnya 

Kelurahan Sapolohe sangat mendukung serta berpatisipasi tentang isi 

kebijakan yang dikelurkan oleh pemerintah mengenai adanya Bantuan Premi 

Asuransi Nelayan,  sehingga ketika terjadi kecelakaan yang dialami oleh para 

nelayan kecil khususnya bisa langsung di cover dengan bantuan yang telah 

dikeluarkan, dan tujuan dari program BPAN ini bisa sedikit  meringankan 

beban yang kemudian dirasakan oleh para nelayan.  

 

4. Pembagian potensi 

Pembagian potensi, elemen pembagian potensi pada dasarnya 

berkaitan dengan kinerja koordinasi yang intensif antar pelaku yang ada, baik 

pihak 24 pemerintah, swasta maupun masyarakat luas. Koordinasi dibutuhkan 

Karena setiap pelaku memiliki latar belakang kepentingan dan keinginan 
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yang berbeda, sehingga proses koordinasi menjadi titik sentral sebagai titik 

temu bagi keberhasilan pelaksanaan program pembangunan yang 

dilaksanakan.(Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2003:9-12) 

Bedasarkan hasil temuan dilapangan bahwa pembagian potensi 

bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan program Bantuan Premi 

Asuransi Nelayan, dilihat dari pembagian tugas atau potensi yang dilakukan 

oleh pihak Dinas Perikanan Bulukumba yang membagi beberapa tim 

pelaksanaa BPAN itu sendiri.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang 

implementasi kebijakan Premi Asuransi Nelayan Di Kelurahan Sapolohe 

Kecamatan Bontonbahari Kabupaten Bulukumba, maka ditarik 

kesimpulan sederhana yaitu: 

1. Pada indicator informasi dapat disimpulkan bahwa telah terjalin dengan 

baik, dilihat dari koordinasi pihak Dinas Perikanan Bulukumba dengan 

Direktorat Perizinan dan Kenelayan tentang tujuan dan mekanisme dari 

program BPAN yang dilanjutkan dengan  sosialisasi yang dilakukan 

oleh pihak itu sendiri terhadap masyarakat nelayan di Kelurahan 

Sapolohe. Namun, berbeda dengan respon sebagian masyarakat 

khususnya nelayan yang mengatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan 

Dinas Perikanan Bulukumba kurang efektif karena masih banyak 

nelayan yang belum mengerti mekanisme dari Program BPAN dan juga 

pengurusan dalam mendapatkan program ini sangatlah sulit dan bertele-

tele 

2. Pada indicator isi kebijakan dapat disimpulkan bahwa, premi asuransi 

ditanggung oleh pemerintah Daerah yang telah diselenggarakan melalui 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Hambatan dalam kebijakan ini 

adalah budaya hokum masyarakat yang enggan mendaftarkan diri 

dalam program yang dilakukan Pemerintah. Selain itu, kurangnya 
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sosialisasi kepada masyarakat yang menjadi pendorong melemahnya 

kesadaran hokum masyarakat terhadap urgensi asuransi diri saat 

melaksanakan aktifitas di laut. 

3. Pada indicator dukungan masyarakat dapat disimpulkan bahwa dari 

kebijakan ini masyarakat sangat mendukung dan berpatisipasi penuh 

dalam menerima kebijakan tentang adanya Bantuan Premi Asuransi 

Nelayan. 

4. Pada indikartor pembagian potensi dapat disimpulkan bahwa dalam 

pelaksanaa program BPAN Kepala Dinas Perikanan Bulukumba telah 

membagi tugas di tiap-tiap tim bawahanya agar dalam pelaksaan 

program BPAN berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan.  

B. Saran 

1. Diharapkan pada Dinas Perikanan Bulukumba agar bisa 

memaksimalkan kinerjanya agar masyarakat nelayan kecil yang 

memang membutuhkan bantuan dari program BPAN tersebut bisa 

diperhatikan lagi.  

2. Bekerja dan melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya secara 

maksimal dan penuh rasa ikhlas karena Tuhan yang Maha Esa disertai 

akuntabilitas dan integritas yang tinggi karna dampak juga akan 

dirasakan olhe seluruh masyarakat khususnya nelayan.  
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Gambar 1. 

 
 

 

Foto bersama bapak Drs. Alfian Mallihungan selaku kepala dinas perikanan 

Kabupaten Bulukumba 
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Gambar 2. Foto bersama Daeng Ulle` salah satu nelayan di Kel. Sapolohe 

 

Gambar. 3 . Foto bersama bapak Bakri salah satu nelayan di Kel. Sapolohe 
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Gambar 4. . Foto bersama bapak Baso` salah satu nelayan di Kel. Sapolohe 

 

Gambar 5. . Foto bersama beberapa nelayan di Kel. Sapolohe 
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Gambar 6. Struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba 
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