
'M&'
.' i t 1- 

'-iil i\+
"o
... 115 ., d$wG-Fu**il {*



NIKd. JURNAL ILMIAH PERIKANAN DAN KELAUTAN
Volume 3 Nomor 4 Desembd 2015

DAFTAR ISI

Parameter Fisik kimia Perairan Oanau Limboto Sebagai Dasar Pengembangan
Perikanan Budidaya Air Tawar.
Hasim, Yuniarti Koniyo, dan Fairal Kas'm ..-......-.-.. .. 130-136

Pengaruh Berat Eibit Awal Serb€da t€rhadap Pef|umbuhan Koppdphycus
o/vorezii di Perairan Teluk Tomini.
Ahsarlsmail,RullyTuivo,danMulis...-................. .... 137-147

Formulasi Selaj lembaran ari Campuran Rumput Laut dan Euah Nanas.

Gustin H. lsmail, NikmawatisusantiYusuf, Lukman Mile ................................ 142-L46

Produktivitas dan Kelayakan Usaha Bagan Perahu di Pelabuhan Perikannn
Nusantara Kwandang Kabupaten Gorontalo LJtara.

Fr€ngky AmI3in, Abdul Hafidz Olii, Alfi S.R. Baruwadi .........-..........-............... 747-r51

Pengaruh ienis Kemasan dan Lama Penyimpanan pada Suhu Ruang terhadap
NilaiTBA Abon lkan Sidat.
Kasumi A. Polutu, Ri€ny Sulistijowati S, Faiza A. Dali ........................................ 152 155

Tingkat Kesejahteraan Nelayan Pancing Tonda di Desa Pasokan Kabupaten Tojo
Una-una Provinsi Sulawesi T€ngah.
RatniDg.Mareto,tuizSalam,danAlfiSahriBaruadi............ 156159

ldentifikasi Perubahan G.ris pantai Menggunakan Citra Satelit serta Korelasinya
dengan Penutup Lahan di Sepanjang Pant;iS€latan Provinsi corontalo.
FaizalKasim, Aziz Salam . ... 160 167



k yailu Budidaya

Antar Universllas

m pada Beftagai
d llm! Kelautan,

dan Sifat Frsik

niff Bogoi

Tems Af Oxidative

Fakultas Kesehatan

Fakultas Perikanan

Nike )utralllnbh Peikanan dan klalaar Volume 3 Nomor4 Dsember2!15
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diDesa Pasokan Kabupaten Tojo Una-uns Provinsi SulawesiTengah

1, Ratni Dg. ltlarelo, ,Aziz Salam dan ,Alfi Sahri Baruadi
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2 Jutusan lvanalemen Sumberdaya Perairalr Fakultas Pedkanafl dan llmu Keautan UNG

penetitian lni berlujuan unlu* r"nnnurou,nun ,'nn#itillahbraan netayan pancing tonda fholt tme) dr Desa

Pasokan Kecamatan Waea Besar Kabupaten Tojo Una'!na Prcvinsi Sulawesi Tengah Peneliuan inl

dllaksanakan pada bulan Febrla - oktober 2015. Jenis penelitan inl adalah jenis penelllan desk ptii Hasil
peneilair menunjukkan bahwa tingkat keselahteraan nelayan Pancing Iorda (lrall lin"") di Desa Pasokan

Kecamaian Walea Besar Kablpaten Tolo Una-lna Provrnsi Sulawesi Tengah rata rata 84% keluarga yang

sejahtera dan 16% ke uarga yang kesejahteraannya masih rendah.

Kata klnci: keselahleraan nelayan, pancing tonda, Desa Pasokan

I. PENDAHULUAN

Kabupaten Tojo ilna-Una saah saiu kabupaten

yaig tedetak dl Provinsi Srlawesr Tengah yang

sebagian besar masyaEkatnya bemata pencaha an

sebaga nelayan dengan wilaydr kepulauan seluas !
4.104.032 km? atau 410.403 Ha {Howara dan Laapo

2008).

Penghaslan masyarakat Desa Pasokan yang

te etak d Kecamatan Walea Besd Kabupaten Tojo

Una-una mayoritas beeanlung pada hasll laut karcna

berada di pesisir pantai dan masyarakatnya dom nan

bemata pencahadan sebagai nelayan. Pada

unLmrya .nas.l. nengalani (ete.batasan reknoloq'

penangkapan. pendidikan yang rendah, dengan alat

lan0kap yarc sedeftana. Disamping ilu

'(ele qantular pad, n igr salgal meTpengaruh

hasil tangkapan para nelayan.

Hasil tangkapan pa€ nelayan terganlung pada

musim juga, jika musim ombak yang sering teiadi
pada Bulan Desember, Januad sampaj pada bulaf

Febmad mernbuat para nelayan harus sap melewati

hidlp dengan ekonomi pas pasan karena hasil

Ergupaa yanq sedikit harya -"rJh di'onsunsr

sedangkan hasil tangkapan untuk dijual sangailah

sedikit bahkan seing tidak ada.

II. IiIETODOLOGIPENELITIAN

Tempal Penelian. Pene|tan ini dilaksanakan

dad bulan Februa sampai dengan bulan Oktober

2015, dengan tempat penelitian dl Desa Pasokan

Kab. Tojo Una una, Provlnsi Sulawesi Tengah.

Gambar 1 Peta lokasi peneliUan. Sumber Google

Eadh, 2015

Pengurnpulan dala dibagi dalam dLra bagian

yaltu obsetuasi yang dilakukan tefiadap nelayan

pancinq tonda dan wawancara yang dihkukan

dengan bantuan kuesioner untuk mendapatkan

informasi tentang Tingkal kesejahteraan nelayan

pancing tonda di Desa Pasokan.

Untuk menentukan tingkal kesejahteraan

nelayan diantaranya ada 11 indikator keseiateman

yang dig!nakan yaitu:

1. Pengeluaran rumah tangga

2. Pendapatan rumah tangga

3. Keadaanternpattlnqoal

4 Fasililastempattinggal

5. Kesehataan anggota rumah tangga

6 Kemudahan rnendapatkan pelayanan kesehalan

darj tndakan medis/para medis
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7 Kemldahan memasukan anak ke jenjang
pendid kan

B. Kemudahan mendapatkan lasiljlas transportasl
I Kehidupan beragama
10 Rasa arnan darigangguan kejahatan

1 1 . Kemldahan daiam melakukan olahraga

Pendapalan rumah langga merupakaf besaran
yang mengukur total pendapalan rumah tangqa
responden selama satu tahun yanq berasal dari
usaha pedkanan.

Konsep kemiskinan menurut (Diien Tata Guna
fanah ddan Mahardlkha 2008), didasarkan pada

kebuluhan sembilan bahan pokok dalam setahu, yait!
'l00 kg beras, 15 kg ikan asin 6 kg guta pasir,6 kg

minyak goreng, I kg garam, 60 titer minyak tanah. 20
balang sabun 4 meter teksiil kasar dan 2 meter batik
kasar.

Pengeluaran rumah tangga nelayan metupakan
besaran yang rnengukur total pengellaran rumah
tangga responden selarna 1 tahun layak untuk bahan
pangan maupln non pangan.

Trngkat kesejahteraan dibagi menjadi tiga
klasllikasitingkatan yattu: tinggi, sedang dan rendah
Ketiga klasifikasi tersebut dihitung berdasa an
penenluan Rarge score dari BPS (Badan pusat

Statis|k). Be.dasa*an Range score telsebut,
penentuan trngkat kesejahteraan di kelompokan
ddla.n .l baq€r vailu ) | ngrat keseFhte rdn tinggl
jika mencapai skor 27-35; 2) Tingkat kesejahteraan
sedang jika mencapat skor 19,26; 3) Tingkal
kesejahteEan rendah jika mencapaiskor 10 18.

III, HASIL DAN PEMEAHASAN

3.1. Gambaran Umum Lokasi penelifian

Desa Pasokan le etak di pesisir pantai yang
rnemirki las wlayah 16,97 Km7 dan memitiki
keadaan Kondisr Geografis Ketinggian tanah darl
permlkaan laul 4 m Dpl (Dalam permukaan ta!t)
Banyaknya clrrah hujan rata mla 600 mm/tahun dan
Topografi Daiaran Rendah Suh! Udara rata rata 30

"C. Jlmlah penduduk men!tut jenis kelamin dan
agama dr Desa Pasokan laki-laki berj!mtah 729
orang, dan perempuan 710 orang, total penduduk

Desa Pasokan adalah 1.439 Jiwa (Arsjp Desa
Pasokan,2014)

3.2. Karakteristik Nelayan / Responden

Sebaran kelornpok umur dan tinqkat Dendidikan
responden dapal dilihat pada Tabel'1dan2.

Tabel 1 Umur nelayan responden pancinq tonda
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3.3. lndikatorTingkatKesejahteraan

Pendapatan tumah tangga

Pada hasilpenelitian. 1B nelayan panclng tonda
tidak memplnyal pendapalan di luar lsaha
periranar 0a_ 7 lelavan pa^cilg londa Tpq.p.1ya
pendapatan di luar usaha peikanan yaitu, darijlalan
kue, dagangan makanan dan gaiiistriPNS.

Pendapatan nelayan panctng tonda dalam satu
rninggu berkisar antara Rp 175000,00 sampai Rp
500.00000 hal t. otsebaoea {ura'gnya .eahtian

kernudian cuaca yang bitruk nengakibatkan
pendapatan neiayan pancing tonda mengalami hasi
yang kurang maksmal brasanya dengan cuaca yang

balk hasl tangkapan maksimal r 15 ekor ikan per

minggu seh ngga pendapatan ne ayaf pancng tonda
lerhitLrng sangat besar dengan penghasilai Rp
375.000 00 per mlnggu. Setiap 1 ekor ikan dijlat
dengan harga Rp 25.000,00 per ekor, untuk ikan
yang kategori cukup besar di dikenakan harga 1 Rp
30 000,00 Dalam satu bulan biasanya nelayan
odn(i.g onoa renddoal taag,apar hdn:42e.ol

Pengeluann Rumah f angg a

Rata lata pengeluaran nelayan panctng tonda
dapat dilihat pada Tabel 3.
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Tabel 3 Ratarata pengelua€n nelayan pancing

tonda diDesa Pasokan

Kudun tempat linggal

Keadaan tempat tinggal rumah tangga nelayan

pancing tonda sebanyak 25 kelua0a (100%) sudah

menggunakan atap yang terbuat dari seng. Bilik

rumah yang ditenpati rumah tangga nelayan pancing

tonda yaitu 15 keluarga (60%) menglnakan dinding

yang lerbuat dai tembok, dan 10 keluarga (40%)

masih menggunakan dinding yang lerbual dai kayu.

Status kepem ikan nrmah, sebanyak 24 kelLrarga

(96%) ir ik sendrl dan 1 keluarga (4%) masih

berstatus numpafg di rumah orang tua Rumah

tangga nelayan pancng tonda yang sldah
mengglnakan lantai porselin sebanyak 2 keluarga

(B%) 14 kduaqa (56%) menggunakan lanta plester

semen, I keluarga (36%) menggunakan laniai papan.

Luas lantai yano betukuran sedang (50-100 m2)

sebaryal 2d 
^eua,ga 

(q6oo) odi yang npnprnyar
lanta sempit<50 m, sebanyak I keluarga (4%).

Fasilitas runah tangga

Fasilitas hlburan yang dn]iliki fi.lmah tangga

feiayan pancing tonda bel!m terlalu lengkap, karena

sebag an bes memiliki televisi 23 keiuarga (90/o),

dan ssanya hannya 2 keluarga (8%) yang memilki

sarana hiburan radio kulkas sebanyak 12 keluarga

(48%). dan 13 keluarga (52/o) menggunakan kipas

angn. Begiiu puia untuk surnber peneEngan yang

diglnakan maslng masing keluarga seluruhnya 10@/o

sudah menggunakan listrik Jaringan listik dan

metean rata-Gta sudah lersedia dengan baik

rFrula-a oaF'al yang de.al de1ga1 idld_ rava Jelrs

oaral bata n.yak rdndl vang dqJralan oeh

kellarqa (28%) neLayan pancing tonda dan sisanya

18 keluarga (72%) menggunakan bahan bakar

kayu/arang. Bahan bakar minyak tanah sLrdah banyak

di pakai nelayan pancjng ionda karena mudah

didapatkan di warunq'warunq {erdekat dencan

hargan cukup teiangka! sedangkan untuk bahan

bakd kayu sangat mudah dipakal untuk rnenghemat

baya kehidupan rumah tangga Sumber air yang

dgunakan neayan pancng tonda sebanyak 10tr/o

rumah langga menggunakan sumber arryang berasa/

daripam (perusahaan air min!m).

Keseh atan anggota kduarya

Terdapal 20 keluarga nelayan pancing tonda

(80%) yang menyatakan kesehatan anggota

keluarganya lemasuk dalam kalegori baik, karena

dalam satu bulan hanya 25olo anggota rurnah tangga

ydrq sdkil 3 ke"aga lllo) le nasuk harego'

ku€ng karena dalam satu bulan sekltar >50%

anggo{a keluarga yang sakit, sedangkan 2 ke uarga

(B%) lemasuk dalam kategoi cukup sehat karena

dalam satu bulan sek ta 25 anggota keluarga yang

serng sakit.

Penyakt yang biasa rnenyerang masyarakal

hannya penyakit-penyakit ringan sepefti sakit kepala,

alergi batuk dan influenza yang bisa diatasi dengan

meminum obat yang sangat mudah didapatkan di

waruno ada juga beberapa anggota keluaGa yang

mengaami sakit berct dan harus diGwal d

puskesmas alau hanya rawat jalan dengan

memeriksakan diri ke dokter. Secara umum

menunjukkan bahwa kesadaran rumah langga

nelayan pancing tonda terhadap kesehalan sudah

cukup tinggl.

Kenudahan mendapatkan pelayanan kesehatan

Penduduk Desa Pasokan temasuk nelayan

pafcing tonda yang berobat di puskesmas tidak dl

punglt braya karena masyarakattelah menggunakan

fasilitas ASKES untuk biaya beiobat rnercka Seutuh

responden menyalakan mudah mendapatkan

pelayanan kesehatan.

Kenudahan nenasukkan anak ke jeniang

pendidikan

Anak-anak rcsponden nelayan pancing tonda

disekolahkan sampai ke jenjang penddikan yang

lebih tinggi dan biasafya ada juga yang sele ah lulus

SD, SlrlP dan SMA anak neLayan ielsebut akan

langsung bekerja atau mL.rai belajar untlk membantu
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orang luanya melaut. Hal ini disebabkan karefla
keterbalasan dana untuk biaya sekolah dan jaral< ke
selolah cul,L0.atl sehtngga ffpFtbuluhkdn oiaya
yang lebih besar, sedangkan pendapatan yang

diperoleh seiiap harinya tidak terlalu besar serta
kurangnya kesadaran bahwa pendidikan sangal
pentinq unluk masa deoan anak.

fi.{ayoritas resporden (60/0) menyatakan cukup
mudah memperoleh akses pendidikan semenlara
32% rnenyatakan sulit mendapatkan akses
pendidikan. Hanya 2 keluaroa yang menyalakan
susah rnendapat akses pendid kan

Kemudahan mendapatkan lasilitas ttansponesi

Jenis alal transportasi yano digunakan oleh
nelayan paicing tonda dl Desa Pasokan adalah
motor dan sebaqran besar jalan kakl Karena tidak
ada jenis angkutan umum yang melewati sepanjang
jalan Desa Pasokan.

Kehidupan beragarna

]\,4asyarakai Desa Pasokan sellruhnya
beragama lslam. Perbedaan pendapat di antara
sesama penduduk sangat dihargaj peibedaan

pendapat tidak menFdi masatah yang harus
diperdebatkan telapi menjadi masalah yang harLls

dimusyawarakan.

Kemudahan dalam nelakukan olahrcga

Nelayan pancing tonda sangat sulit untuk
melakulan aktjtilds o,dhraqd lllenLjLl sebag.an
besar neiayan pancing tonda para anggota rumah
lanqqa lLIdng melal,ula- olal."qd karena setdp 1afi
pekerjaan yang dilakukannya sudah menguras
lenaga dan jlga dianggap sebagaiotahraga. Di Desa
Pasokan fasilitas untlk olahmga memang tidak ada.
Kebanyakan neayan pancing tonda hanya
melakukan penangkaDan kan. dan ljdak memiliki

banyak waktu untuk berolahraga.

Ting kat kesejahteraan n el ayan

Tingkal kesejahteraan keluarga dipengaruhi
ole' beberao. fal,lor yang retdr dari rakror eronom,
dan faktor non ekonomi faktor ekonomi biasanya
berkartan dengan kemampuan keluarga dalam
menperoleh pendapatan keluarga yang memiliki
pendapatan rendah dikatakan ketuarga lidak
sejahlera lmiskin) Wjayanti dan lhsannudin (2013)

dalam otollwa (2015). Berdasarkan lingkat
keseiahleraaa menutul BPS, keluarga nelayan
pancrng tonda di Desa Pasokan ada 21 keluarga
(84%) sejahtera dan 4 keluarga i16%)
kesejahleraannya sedang.
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Rasa anan dai gangguan kejahatan Darl hasil penelitian disimpuikan bahwa ne ayan

Nelayan panciry tonda di Desa Pasolan panclng tonda dr D^esa Pasokan habupaten Tojo

mengatakan bahwa daerah sekitar lempat tinggalnya una una Provrnsl sljawesi Tengah terdapat 21

aman dan tidak pernah terjadi perketatrian, peiiurtan, '{eluarg€ 
-vang 

, 
ting haL kesejahleraannva tergolong

perampok, penipuan. Setiap anggota masyarakaL tlnqgl dan 4 [eluarga yang tinqlat [esejahteraannya

le'JLard a"ggota ke,ialqa pa_cing io'da oapal rebrts maslh'ergo ong seda4g

tenang menjalankan semua kegialan seha -harj.

Daftar pustaka

HowaG, D dai A. Laapo. 2008. Analtsis Deteminasi Usaha perikaran Tanqkap Nelayan di Kabupalen Tojo
Una Una JurnatAgroland. Jitid 15. No 4 302_ 3OB.

Mahadikha, D.2008. Pengaruh Jenis Alai Tangkap Terhadap Tingkat Kesejahteraan Netayan Di Ketlrahan
Tegalsari Dan l\ruarareja, Tegal, Jawa Tengah Skrpsi. Fakullas peikanan dan ltmr.r Kelautan.
Bogor

OlolLl|/a. F, R. 2015. Tingkal Keselahteraan Nelayan Buruh pukal Cincin di Ket!rahan Tenda Kota Goronlalo.
Skrpsr. lJniversltas Negert coronlalo (UNG) corontalo.

159


