
Proposal Bantuan Dana Usaha 

I. LATAR BELAKANG 

Secara geografis …………………….. (Nama Desa/Alamat).............terletak di pesisir pantai yang lautnya 
memiliki beragam biota laut baik ikan hias maupun ikan konsumsi. Mata pencaharian penduduknya 
banyak yang lebih terfokus pada pembudidayaan ikan hias skala rumah tangga selain juga ada yang 
menekuni pekerjaan lain seperti berkebun, beternak dan lainnya. 

Khusus bagi masyarakat /penduduk yang menekuni bidang pembudidayaan ikan hias, satu 
permasalahan kerap terjadi adalah tatkala harga bibit terjun bebas sehingga perbandingan antara 
tenaga dan biaya operasional yang dikeluarkan sangat tidak berimbang. Hal ini terjadi disebabkan 
beberapa faktor antara lain karena over produksi, faktor alam, dan faktor-faktor lainnya. Akibat dari 
permasalahan tersebut banyak para pekerja dan pemilik dari usaha budidaya tersebut beralih profesi 
bahkan eksodus ke daerah lain untuk mencari sumber penghasilan baru.   

II. TUJUAN 

Secara singkat dapat kami paparkan tujuan dibentuknya kelompok ……………….. .. sebagai berikut: 

1. Meningkatkan hasil penangkapan ikan konsumsi, dengan tersedianya fasilitas serta alat-alat 
penangkapan yang memadai 

2. Merubah pola pikir setiap anggota, dari menangkap ikan sebagai pekerjaan sambilan menjadi 
profesi yang menjanjikan dan menghasilkan 

3. Sebagai media informasi dan bertukar pikiran dengan terbentuknya kelompok nelayan serta 
dibangunnya balai kelompok nelayan yang representatif, dimana sebelumnya masing-masing 
anggota berjalan sendiri-sendiri 

4. Memupuk rasa kerja sama dan solidaritas sesama nelayan 

III. KENDALA 

Dari kegiatan penangkapan ikan konsumsi yang telah maupun akan dilaksanakan, ada beberapa kendala 
yang dirasakan sehingga keinginan untuk lebih memaksimalkan hasil tangkapan masih jauh dari 
harapan. Kendala-kendala tersebut antara lain: 

1. Tidak tersedianya fasilitas penunjang yang semestinya dimiliki antaralain : Jaring penangkap 
ikan, perahu viber, genset, maupun mesin dorong 

2. Tidak adanya modal untuk pengadaan fasilitas penunjang tersebut di atas, oleh karena seluruh 
anggota kelompok adalah masyarakat yang penghasilannya pas-pasan 

IV. DAFTAR KEBUTUHAN FASILITAS KELOMPOK NELAYAN 

Terlampir  

V. PENUTUP 

Sebuah keinginan besar ingin dicapai lewat terbentuknya kelompok ……………………..serta dengan adanya 
fasilitas dan alat-alat penunjang penangkapan ikan konsumsi, yakni agar bagaimana kesejahteraan 
anggota kelompok khususnya serta masyarakat pada umumnya bisa meningkat. 



Hal tersebut bisa terealisasi tentunya lewat bantuan dari instansi terkait maupun pihak-pihak yang 
peduli lewat program-program yang intensif dan berkelanjutan, yang tidak saja secara efektif 
melibatkan anggota kelompok nelayan dalam pelaksanaannya, tapi juga melibatkan komponen 
masyarakat lain yang punya misi sama, demi kemakmuran masyarakat secara luas. 

 


