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ABSTRAK 

Andi Syawal. Peran Dinas Perikanan dan Pertanian Dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Nelayan Miskin Di Pelabuhan Perikanan Untia Kota 

Makassar (dibimbing oleh Muhammadiah dan Jaelan Usman). 

  Dinas Perikanan dan Pertanian merupakan sebuah komponen daerah yang 

ikut memberikan sumbangsih kepada masyarakat dan daerah khsusunya dalam 

membantu masyarakat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat khusunya da-

lam hal ini masyarakat nelayan. penelitian ini memfokuskan pada peningkatan 

kesejahteraan masyarakat nelayan miskin di Pelabuhan Perikanan Untia Kota Ma-

kassar melalui indkator pengukuran kesejahteraan yakni Kualitas hidup dari segi 

materi, Kualitas hidup dari segi fisik, kualitas hidup dari segi mental dan spiritu-

al. Dengan demikian, tujuan penelitian ini untuk mengetahui seperti apa peran di-

nas perikanan dan pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ne-

layan Untia. Metode Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan un-

tuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa yang ada dalam suatu instansi 

pemerintahan yang terjadi dilapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan trianggulasi 

sumber untuk mengecek keabsahan data penelitian. Analisis data penelitian ini 

menggunakan tiga komponen yang terdiri reduksi data, penyajian, dan penarikan 

kesimpulan. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas kehidupan materi yang baik, 

serba keterbatasan dalam kehidupan sehari-hari dan bertahan hidup masih menjadi 

polemik dalam kehidupan masyarakat nelayan miskin pada sekitaran pelabuhan 

Untia sarana dan prasarana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ne-

layan di sekitaran pelabuhan untia yakni fasilitas kesehatan pendidikan dan kon-

sumsi yang baik, seperti puskesmas, sekolah yakni SD dan SMP serta ketersedi-

aan fasilitas air bersih. segi fisik sebagai berikut kemampuan individu dalam men-

jalankan aktivitas nelayan pada penigkatan kesejahteraan masyarakat nelayan ter-

bilang cukup baik kualitas fisik mereka mampu bertahan dan memiliki kehidupan 

fisik yang baik masih mampu untuk bertahan menjalani kehidupan sehari-hari ber-

tahan ditengah kesulitan dan kemiskinan yang dialami. segi mental dan spiritual 

bahwasannya kemampuan menyesuaikan diri terhadap tuntutan kehidupan sebagai 

masyarakat nelayan pada penigkatan kesejahteraan masyarakat nelayan masih 

mampu menyesuaikan diri terhadap segala kondisi yang terjadi ditengah masyara-

kat nelayan dan segala problematika yang ada di pelabuhan perikanan untia Kota 

Makassar. 

 

Keyword: Kualitas hidup dari segi materi, Kualitas hidup dari segi fisik, kualitas 

hidup dari segi mental dan spiritual. 

 


