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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. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang kehidupannya masih banyak 

dikuasai oleh adat istiadat lama. Adat istiadat adalah suatu aturan yang sudah 

mantap dan mencakup segala konsepsi sistem budaya yang mengatur tindakan 

atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosialnya. Jadi, masyarakat tradisional 

di dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan pada cara-cara atau kebia-

saan-kebiasaan lama yang masih diwarisi dari nenek moyangnya. Kehidupan 

mereka belum terlalu dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang berasal dari 

luar lingkungan sosialnya. Kebudayaan masyarakat tradisional merupakan hasil 

adaptasi terhadap lingkungan alam dan sosial sekitarnya tanpa menerima 

pengaruh luar. Jadi, kebudayaan masyarakat tradisional tidak mengalami peru-

bahan mendasar. Karena peranan adat-istiadat sangat kuat menguasai kehidupan 

mereka.  

Masyarakat tradisional yang dimaksud oleh penulis adalah masyarakat nelayan 

tradisional yang hidup di daerah pesisir pantai yang secara geografis terletak di 

pedalaman yang jauh dari keramaian kota. Masyarakat nelayan ini dapat juga 

disebut masyarakat nelayan tangkap atau nelayan kecil. Masyarakat nelayan 

adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada 

hasil laut. Baik dengan cara melakukan penangkapan maupun budidaya. Mereka 

pada umumnya tinggal dipinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang 

dekat dengan lokasi kegiatannya. Nelayan adalah orang yang secara aktif 
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melakukan kegiatan mengkap ikan baik secara langsung (penebar dan penarik 

jaring) maupun tidak langsung (juru mudi perahu layar, nahkoda kapal ikan). 

Mayarakat nelayan yang dimaksud adalah masyarakat nelayan tangkap. 

Masyarakat nelayan tangkap adalah kelompok masyarakat pesisir  yang mata 

pencaharian utamanya adalah menangkap ikan di laut. Masyarakat nelayan 

dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu nelayan buruh, nelayan juragan, dan 

nelayan perorangan. Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat 

tangkap orang lain. Sebaliknya nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat 

tangkap yang dioperasikan oleh orang lain. Sedangkan nelayan perorangan adalah 

nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri, dan dalam pengoprasiannya 

tidak melibatkan orang lain. Ciri yang paling pokok dalam kehidupan masyarakat 

tradisional adalah ketergantungan mereka terhadap lingkungan alam sekitarnya. 

Faktor ketergantungan masyarakat tradisional terhadap alam ditandai dengan 

proses penyesuaian terhadap lingkungan alam itu. 

Sekelompok nelayan tradisional atau nelayan tangkap (nelayan kecil) diharapkan 

dapat lebih disejahterakan oleh pemerintah setempat, sebagaimana dituangkan 

pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, yaitu upaya pemerintah dalam 

memberikan fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada masyarakat nelayan 

tradisional agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayanan serta 

memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari. 

Peranan merupakan “tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang 

dalam suatu peristiwa” (Poerwadarminta, 1995: 751). Peranan merupakan aspek 
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dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan 

kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan (Soekanto 2002: 243). 

Dalam melaksanakan peranannya sebagai salah satu instansi pemerintah dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, dalam hal ini Dinas Perikanan 

dan Pertanian harus mampu memberikan fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada 

masyarakat nelayan melalui pemberdayaan masyarakat, namun kenyataan yang 

berkembang sekarang ini masih jauh dari apa yang diharapkan oleh kebijakan 

undang-undang, dimana masih banyak terdapat keadaan yang menyebabkan 

nelayan belum sejahtera, seperti masih kurangnya bantuan yang di dapatkan oleh 

masyarakat pesisir untuk melaut, jarangnya bantuan alat menangkap ikan yang 

diberikan pemerintah kepada masyarakat pesisir di kota Makassar. Adapun 

penyebab tersebut sebisa mungkin harus di tuntaskan. Masyarakat dan pemerintah 

harus saling bekerja sama dalam upaya untuk meningkatkan hasil laut yang di 

peroleh masyarakat pesisir demi terbinanya masyarakat Indonesia yang sejahtera.. 

Terkait dengan peranan, Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar 

menjadikan masalah kesejahtraan para nelayan tradisional di Pelabuhan Perikanan 

Untia sebagai salah satu yang merupakan tugas pokok yang harus dituntaskan 

melaui program kementerian kelautan dan perikanan yang terdiri dari dua tahap 

yaitu, pertama mensosialisasikan asuransi nelayan dan pengolahan data diatas 

kapal ikan, kedua merealisasikan program tersebut. Jika terealisasi maka nelayan 

tangkap (perorangan) dan nelayan buruh akan mendapatkan kesamaan fasilitas 

dalam perlindungan sosial berupa asuransi. 
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Berdasarkan observasi awal pada desember 2019 di kecamatan Biringkanaya yang 

dilakukan oleh peneliti dilapangan menemukan bahwa nelayan tradisional yakni 

kelompok masyarakat pesisir yang masih sangat perlu diperhatikan oleh 

pemerintah serta merupakan korban dari perubahan situasi sosial-ekonomi yang 

semakin canggih dan modern namun berkepanjangan. Dengan alat seadanya dan 

tradisional masyarakat nelayan masih belum mampu bersaing dengan penangkap 

ikan dengan skala besar dengan menggunakan alat yang canggih, kondisi tersebut 

tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat nelayan, keterbatasan 

nelayan tersebut menjadi masalah yang saat ini menjadi fokus utama dari 

penelitian ini 

 Nelayan tradisional ditandai dengan kegiatan mereka yang lebih banyak 

menggunakan kayu, adapun yang menggunakan mesin, ukuran atau tenaga mesin 

relatif kecil atau motor tempel dengan menggunakan alat tangkap yang sederhana. 

Teknologi yang dipakai untuk penangkapan atau pengolahan ikan yang masih 

sederhana, dan tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Dengan 

masalah tersebut di atas, membuktikan dengan peralatan penangkapan ikan yang 

sederhana seperti perahu dibuat yang memakai mesin tempel, alat pancing/ jala, 

sehingga hasilnya sangat berbeda jauh dengan peralatan nelayan modern. Masalah 

kemiskinan nelayan khususnya masyarakat pesisir Pantai Untia disebabkan oleh 

berbagai faktor, cara penyelesaiannya harus secara menyeluruh serta harus 

dikembangkan agar kemiskinan pada masyarakat ini tidak terjadi lagi. Bahkan ini 

bisa saja menjadi kendala semua masyarakat pesisir yang menyebabkan mereka 

belum sejahtera. Penyebab Terjadinya Kemiskinan Nelayan Pantai Untia  yakni 
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Kondisi Cuaca yaitu Kondisi cuaca yang mengalami perubahan memaksa para 

nelayan hanya menunggu hingga perubahan cuaca di sekitar laut membaik, 

terkadang komunitas nelayan ini tidak melaut dalam waktu 3-5 hari kedepan 

akibat cuaca memburuk. Sehingga pendapatan masyarakat tidak mampu 

memenuhi kebutuhan hidup masyarakat nelayan, Kurangnya teknologi 

Penangkapan dalam mencari ikan, karena keterbatasan alat yang dimiliki. Pada 

umumnya nelayan di daerah Untia ini menggunakan perahu kecil. Distribusi Hasil 

Ikan yaitu Nelayan di pantai Untia mendapatkan hasil tangkapan rata-rata 10-30kg 

dalam sehari jika cuaca memungkinkan. Kemudian hasil tangkap tersebut 

langsung di jual di tempat pelelangan ikan terdekat, Kelompok Umur Pekerja 

Nelayan yaitu Di Pantai Untia dikarenakan tuntutan hidup baik yang tua maupun 

yang muda harus berlayar.  

Penelitian ini penting dilakukan oleh peniliti agar dapat dijadikan rekomendasi 

bagi Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar untuk dapat mengetahui 

seberapa besar peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan miskin di 

Pelabuhan Perikanan Untia Kota Makassar sekaligus dapat dijadikan sebagai pe-

doman guna memaksimalkan peranan dan kontribusi yang dimiliki oleh Dinas 

Perikanan dan Pertanian Kota Makassar. Pada penelitian ini akan mendeskripsi-

kan dan menganalisis peranan pada Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar 

dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan miskin di Pelabuhan Perikanan Untia 

Kota Makassar menggunakan teori-teori dan konsep-konsep terkait Ilmu Admin-

istrasi Negara dan dalam hal ini penulis tertarik membahas tentang nelayan di 

Pantai Untia karena ini merupakan salah satu daerah pesisir yang nelayannya 
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masih dalam tanda kutip belum sejahtera atau masih dalam garis kemiskinan. Hal 

tersebut didasari atas pemikiran mengenai kondisi, potensi,dan peluang yang di 

hasilkan. Ini sudah saatnya dijadikan fokus utama dan prioritas dalam membangun 

Indonesia yang sejahtera. Hal ini mengingat sumberdaya kelautan Indonesia 

sangat berlimpah, dan industri kelautan pun mempunyai keterkaitan yang kuat 

dengan industri lainnya. Sumber daya di sektor kelautan sangat mempengaruhi 

dalam hal membiayai ataupun memberikan konstribusi yang sangat melimpah 

bagi pertumbuhan negara kita yakni Negara Republik Indonesia. 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, oleh 

sebab itu peneliti mengangkat judul, “Peran Dinas Perikanan dan Pertanian dalam 

meningkatkan kesejahteraan nelayan miskin di Pelabuhan Perikanan Untia Kota 

Makassar”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masa-

lah dalam penelitian ini, adalah:  

1. Bagaimana Peran Dinas Perikanan dan Pertanian pada Kualitas hidup 

masyarakat nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan miskin di 

Pelabuhan Perikanan Untia Kota Makassar?  

 

 

 

C. Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian 

ini, adalah:  

1. Untuk Mengetahui Peran Dinas Perikanan dan Pertanian pada kualitas 

hidup masyarakat nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan 

miskin di Pelabuhan Perikanan Untia Kota Makassar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka manfaat penelitian 

ini, adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

penulis dari penelitian yang dilakukan penulis dengan cara mengaplikasikan teori-

teori yang didapat selama perkuliahan dalam pembahasan masalah mengenai 

peran Dinas Perikanan dan pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan 

miskin di Pelabuhan Perikanan Untia Kota Makassar. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi Dinas 

Perikanan dan Pertanian Kota Makassar agar lebih maksimal dalam melaksanakan 

tugas dan tanggung jawab instansi terkait dengan kesejahteraan nelayan 

tradisional. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

   Untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan, maka terdapat 

penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.  

   Penelitian ini dilakukan oleh Regina Pamela Saroinsong dengan judul 

penelitian Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan Nelayan di 

Desa Lantung Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara dengan hasil 

penelitian Strategi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah 

sampai saat ini secara faktual belum dapat mengangkat tingkat kehidupan dan 

taraf hidup bagi masyarakat nelayan. Program yang  dicanangkan  oleh  

pemerintah  pusat  terhadap masyarakat nelayan hanyalah bersifat sementara 

dalam arti hanya untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak sementara program-

program  secara berkesinambungan belum dapat terealisasi. Berbagai karakteristik 

yang turut mempengaruhi masalah   kemiskinan bagi masyarakat nelayan antara 

lain disebabkan masih rendahnya tingkat pendidikan nelayan  dimana  

berdasarkan  hasil  penelitian menunjukan bahwa sebagian besar masyarakat 

nelayan memiliki latar belakang pendidikan SLTP. Dengan latar belakang 

pendidikan  yang  rendah  tentu akan berdampak pada aktivitas  bagi masyarakat 

nelayan. Secara umum nelayan yang  memiliki latar belakang pendidikan yang 

rendah adalah terdapat pada nelayan yang miskin. Pola hidup masyarakat nelayan 

secara umum masih bersifat  tradisional, hal ini dibuktikan dengan akses dalam 

berusaha masih menggunakan teknologi tradisional seperti menggunakan dayung,  
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serta masih tergantung pada musim, kawanan ikan serta tradisi dalam melaut yang 

diwariskan oleh nenek moyang mereka. Ada berbagai faktor yang  mempengaruhi 

tingkat kemiskinan nelayan antara lain : minimnya ketrampilan nelayan dalam 

penguasaan peralatan, kurangnya memperoleh permodalan, belum tersedianya 

lembaga  yang  menampung dan menghimpun masyarakat nelayan dalam 

memperoleh wawasan dan pengetahuan terhadap bidang  perikanan,  sikap  

mental  nelayan,  pola  hidup  konsumtif serta kurangnya  perhatian  pemerintah  

khususnya pemerintah desa dalam memberikan motivasi kepada masyarakat 

nelayan. 

   Dalam skripsi Sony Abner Damamain yang berjudul Peran Pemerintah 

Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dalam Meningkatkan Kesejahteraan 

Masyarakat Pesisir Melalui Program Pemberdayaan Rumput Laut (Studi Kasus 9 

Budi Daya Rumput Laut di Desa Sathean) yang ditulis pada tahun 2012, menya-

takan bahwa peranan Pemerintah daerah dalam program pemberdayaan budidaya 

rumput laut yang digulirkan oleh Pemerintah daerah lewat dinas Kelautan dan 

Perikanan tersebut dapat dikatakan belum efisien karena masih terdapat kendala-

kendala di lapangan seperti masalah stabilisasi harga, masalah hama, masalah 

tempat penampungan pasca panen serta masalah pemberian bantuan perahu. Pro-

gram pemberdayaan rumput laut ini dapat berjalan dengan baik dari input dan 

outputnya maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan peraturan daerah terkait 

dengan penentuan harga rumput laut sehingga para petani tidak dirugikan oleh 

para pembeli maupun industri–industri terkait, peningkatan SDM melalui pelati-

han-pelatihan bagi para petani terkait dengan teknis budidaya rumput laut, harus 
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ada kontrol dan evaluasi dari dinas Kelautan dan Perikanan, sehingga program 

tersebut bisa berjalan lebih maksimal, serta harus ada penambahan paket bantuan 

bagi kelompok budidaya yang sudah dibentuk.  

   Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Reinaldo Rumlus, Jhony 

Lumolos, dan Michael Mantiri pada penelitian yang berjudul Peran Pemerintah 

Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Studi Pada Kelompok Nelayan di 

Desa Trikora KecamatanKaimana Kabupaten Kaimana ProvInsi Papua Barat) 

pada tahun 2017 adapun hasil dari penelitian tersebut mengenai pemberdayaan 

masyarakat diantaranya Pemberian bantuan yang kurang memadai, pemberdayaan 

yang pernah di lakukan tidak di rasakan sebagian besar kelompok masyarakat 

khususnya kelompok nelayan, pemberdayaan belum di lakukan selama masa 

kepemimpian kepela desa yang sekarang dan pemberdayaan yang di lakukan 

kepala desa lama tidak tepat sasaran juga tidak maksimal akibat dari berbagai 

faktor, diantaranya faktor kurangnya pengentahuan tentang pemberdayaan 

masyarakat desa oleh pemerintah, kurangnya kontroling dari pemerintah daerah, 

kurangnya pembinaan yang diberikan untuk pemerintah desa, Sumber Daya 

Manusia (SDM) pendidikan yang masih kurang, sarana dan prasarana yang masih 

kurang memadai dalam mengembangkan usaha perikanan yang lebih modern, 

serta  modal usaha yang tidak di dukung penuh. Peran pemerintah desa yang 

kurang memadai, dikarnakan tupoksi dari pada kader-kader desa yang tidak 

diketahui, tidak adanya pembinaan dari pemerintah daerah kepada kader-kader 

desa,  tunjangan  yang  tidak memadai. 
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   Berdasarkan uraian dari beberapa hasil penelitian terdahulu diatas maka 

penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa kesejahteraan nelayan masih jauh 

dari kata sempurna dimana masih ada faktor yang menyebabkan nelayan masih 

belum sejahtera diantaranya tingkat pendidikan nelayan yang masih rendah, 

bantuan pemerintah yang tidak merata, serta pengetahuan yang tidak cukup. 

Dalam hal ini, instansi pemerintah kota makassar yang bertanggung jawab harus 

memperhatikan indikator kesejahteraan sehingga kesejahteraan masyarakat bisa 

lebih meningkat dari sebelumnya. 

B. Pengertian, Konsep, dan Teori  

1. Teori Perilaku Organisasi 

 Pengertian perilaku Organisasi secara umum adalah suatu disiplin ilmu 

yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam 

suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja (baik kinerja individual, ke-

lompok, maupun organisasi). Lebih tepatnya perilaku individu dan kelompok ter-

hadap organisasi,maupun perilaku terhadap inividu dengan individu, individu 

dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Dengan adanya interaksi atau 

hubungan antar individu dalam organisasi, maka penelaan terhadap perilaku or-

ganisasi haruslah dilakukan melalui pendekatan-pendekatan yaitu sumber daya 

manusia, pendekatan kontingensi, pendekatan produktivitas dan pendekatan sys-

tem. 

Toha (2001), Bahwa yang dimaksud perilaku organisasi adalah suatu studi yang 

menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu 

kelompok tertentu. 
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John (1983), Yang menyebutkan bahwa perilaku organisasi merupakan suatu 

istilah yang agak umum yang menunjukkan kepada sikap dan perilaku individu 

dan kelompok dalam organisasi, yang berkenaan dengan studi sistematis tentang 

sikap dan perilaku, baik yang menyangkut pribadi maupun antar pribadi di dalam 

konteks organisasi. 

Donelly (1986), Menyebutkan bahwa yang dimaksud perilaku organisasi adalah 

studi tentang perilaku manusia, sikapnya dan hasil karyanya dalam lingkungan 

keorganisasian. 

Robbin (2001), Bahwa perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang me-

nyelidiki dampak perorangan, kelompok dan struktur pada perilaku dalam organ-

isasi dengan maksud menerapkan pengetahuan semacam itu untuk memperbaiki 

keefektifan organisasi. 

Kelly, Pengertian perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari 

sifat-sifat organisasi, termasuk bagaimana organisasi di bentuk, tumbuh dan 

berkembang. 

Indrawijaya, Perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari 

semua aspek yang berkaitan dengan tindakan manusia, baik aspek pengaruh ang-

gota terhadap organisasi maupun pengaruh organisasi terhadap anggota. 

Hari, Perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari dinamika 

organisasi sebagai hasil interaksi dari sifat khusus (karakteristik) anggota dan sifat 

khusus (karakteristik) para anggotannya dan pengaruh lingkungan. 
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Sudarmo, Pengertian perilaku organisasi ialah suatu bidang ilmu pengetahuan 

yang membahas mengenai interaksi manusia dalam organisasi melingkupi studi 

yang sistematis tentang struktur, perilaku dan proses di dalam organisasi. 

Cummings, Bahwa perilaku organisasi adalah suatu cara berpikir, suatu cara un-

tuk memahami persoalan-persoalan dan menjelaskan secara nyata hasil-hasil 

penemuan berikut tindakan-tindakan pemecahan. 

Nimram, Adalah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang ditimbulkan oleh 

individu, kelompok dan struktur terhadap perilaku manusia di dalam organisasi 

dengan tujuan menerapkan pengetahuan yang didapat untuk meningkatkan efek-

tifitas organisasi. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat memberikan kesimpulan terkait 

pengertian perilaku organisasi yaitu suatu sikap atau tindakan terhadap individu 

atau kelompok masyarakat yang dapat memberikan suatu dampak yang signifikan 

berupa suatu perubahan pada individu atau kelompok masyarakat, dalam hal ini 

yang dimaksud peran suatu instansi pemerintah terhadap peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. 

 

 

 

2. Teori Peranan 

a. Definisi Peranan 

Berdasarkan referensi yang ada, belum ada kesatuan persepsi tentang arti kata 

peranan, karena itu dalam rangka menyatukan persepsi, maka berikut ini akan 
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disajikan beberapa definisi tentang kata peranan. Menurut Soekanto (2004:243), 

peranan adalah pertama, merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dan menjalankan 

suatu peranan. Kedua, peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang dan 

peranan menyebabkan seseorang pada batas tertentu dapat melakukan perbuatan-

perbuatan orang lain. Ketiga, peranan adalah diatur norma-norma yang berlaku, 

misalnya norma kesopanan menghendaki agar seseorang laki-laki bila berjalan 

bersama seorang wanita harus disebelah luar. 

Menurut Rivai (2004:148), peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan 

diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Selanjutnya menurut Ali (2005:148), 

peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang 

terutama yang dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Pendapat Ali tersebut 

mengandung maksud yaitu bahwa dengan adanya posisi tertentu maka seseorang 

yang lebih memiliki kepentingan dalam kehidupan sosial akan lebih besar peranan 

atau tanggung jawabnya dalam menyelesaikan permasalahan permasalahannya 

yang dihadapi oleh masyarakat yang dipimpinnya. 

 

Sedangkan peranan menurut Komaruddin (2007:768) adalah : 

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan seseorang dalam 

manajemen. 

2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai status. 

3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata. 

4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi 
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karakteristik yang apa adanya. 

5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat. 

Peranan adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang 

terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

2004:349). Kemudian menurut Miftha Thoha (2005:10), peranan dirumuskan 

sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan tertentu. 

b. Pengertian Peranan 

Peranan menurut Mason dan Eachern (1995: 100) yang dikutip dalam buku 

pokok-pokok pikiran dalam sosiologi karangan Bery mendefinisikan “peranan 

sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok 

yang menempati kedudukan sosial tertentu Namun, lain lagi pengertian peranan 

yang dikemukakan oleh Soekanto. Ia mengatakan bahwa “peranan (role) 

merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan 

hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan 

(Soekanto, 2002: 243). Peranan adalah perangkat harapan-harapan yang 

dikenakan pada individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban 

yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan 

masyarakat. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari 

pola-pola pergaulan hidupya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan 

apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang 

diberikan oleh masyarakat kepadanya. Dari kedua pendapat ini, maka dapat 

disimpulkan bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang 
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atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau 

ukuran mengenai hubungan dua variabel yang merupakan hubungan sebab akibat. 

Suatu peran dapat diuraikan dalam unsur-unnsur sebagai berikut : 

1) Peran yang ideal (Ideal role) 

Peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh 

pemegang peranan tersebut. Misalnya Instansi Pemerintah sebagai suatu organ-

isasi formal tertentu diharapkan berfung sisebagai pengayom bagi masyarakat da-

lam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir 

kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata. 

2) Peran yang seharusnya (Expected role) 

Peran yang seharusnya adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga 

yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku pada kehidupan masyara-

kat. 

3) Peran yang sebenarnya dilakukan (Actual role) 

Peranan yang sebenarnya dilakukan adalah seseorang atau lembaga yang 

didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau dimasyarakat sosial 

yang terjadi secara nyata. 

3. Konsep Peran 

a. Tipe Peran 

Dalam pandangan Berry, peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari 

struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola 

peranan yang saling berhubungan. Identitas Peran, Terdapat sikap tertentu dan 

perilaku aktual yang konsisten dengan sebuah peran, dan yang menimbulkan 
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identitas peran (role identify). Orang memiliki kemampuan untuk berganti peran 

dengan cepat ketika mereka mengenali terjadinya situasi dan tuntutan yang secara 

jelas membutuhkan perubahan besar. 

1) Persepsi Peran 

Pandangan kita mengenai bagaimana kita seharusnya bertindak dalam situasi 

tertentu adalah persepsi peran (role perception). Berdasarkan pada sebuah 

iterprestasi atas apa yang kita yakini mengenai bagaimana seharusnya kita 

berperilaku, kita terlibat dalam jenis-jenis perilaku tertentu. 

2) Ekspektasi Peran 

Ekspektasi peran (role expectation) didefinisikan sebagai apa yang diyakini orang 

lain mengenai bagaimana anda harus bertindak dalam suatu situasi. Bagaimana 

anda berperilaku sebagian besar ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam 

konteks dimana anda bertindak. 

3) Konflik Peran 

Ketika seorang individu dihadapkan dengan ekspektasi peran yang berlainan, 

hasilnya adalah konflik peran (role conflict).  Konflik ini muncul ketika seorang 

individu menemukan bahwa untuk memenuhi syarat satu peran dapat 

membuatnya lebih sulit untuk memenuhi peran lain.  

b. Ciri-ciri Peran 

Peran serta dapat pula dikenali dari keterlibatan, bentuk kontribusi, organisasi 

kerja, penetapan tujuan, dan peran. Parwoto (dalam Soehendy, 1997:28) 

mengemukakan bahwa peran serta mempunyai ciri-ciri : 

1) Keterlibatan dalam keputusan : mengambil dan menjalankan keputusan. 
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2) Bentuk kontribusi : seperti gagasan, tenaga, materi dan lain-lain. 

3) Organisasi kerja : bersama setara (berbagi peran). 

4) Penetapan tujuan : ditetapkan kelompok bersama pihak lain. 

5) Peran masyarakat : sebagai subyek. 

Struktur Peran dibagi menjadi dua yaitu : 

1) Peran Formal (Peran yang Nampak jelas) 

Yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar 

terdapat dalam keluarga.  

 

 

2) Peran Informal (Peran tertutup) 

Yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak ke 

permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu 

dan untuk menjaga keseimbangan. Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif 

dapat mempermudah peran-peran formal. 

4. Konsep Kesejahteraan Nelayan 

 Kesejahteraan sosial merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang atau lembaga sosial dan telah terencana secara profesional demi men-

ciptakan individu atau masyarakat yang terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya 

dan selanjutnya masyarakat atau individu itu dapat mengatasi masalah sosialnya 

sendiri dengan bantuan seorang pekerja sosial. Pekerjaan Sosial merupakan profe-

si pertolongan yang menekankan pada keberfungsian sosial manusia. Menurut 

Zastrow (1999) dalam Suharto (2009): Pekerjaan sosial adalah: Aktivitas profe-
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sional untuk menolong individu, kelompok, masyarakat dalam meningkatkan atau 

memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-

kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut. 

 Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial adalah 

kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar 

dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkem-

bang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak 

atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial 

dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan 

pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak 

dan bermartabat. 

 Konsep kesejahteraan menurut Nasikun (2003) dapat dirumuskan sebagai 

padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empaat indi-

cator yaitu, (1) rasa aman (security), (2) Kesejahteraan (welfare), (3) Kebebasan 

(freedom), dan (4) jati diri (Identity) 

Biro Pusat Statistik Indonesia (2000) menerangkan bahwa guna melihat tingkat 

kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indicator yang dapat di-

jadikan ukuruan, antara lain adalah :  

a. Tingkat pendapatan keluarga 

b. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan penge-

luaran untuk pangan dengan non-pangan 

c. Tingkat pendidikan keluarga 
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d. Tingkat kesehatan keluarga, dan 

e. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga 

 Menurut Kolle (1974) dalam Bintarto (1989), kesejahteraan dapat diukur 

dari beberapa aspek kehidupan:  

a. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, 

bahan pangan dan sebagianya 

b. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, 

lingkungan alam, dan sebagainya 

c. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidi-

kan, lingkungan budaya, dan l, seperti moral, etika, keserasian 

penyesuaian, dan sebagainya. 

  Menurut Drewnoski (1974) dalam Bintarto (1989), melihat konsep kese-

jahteraan dari tiga aspek; (1) dengan melihat pada tingkat perkembangan fisik 

(somatic status), seperti nutrisi, kesehatan, harapan hidup, dan sebagianya; (2) 

dengan melihat pada tingkat mentalnya, (mental/educational status) seperti pen-

didikan, pekerjaan, dan sebagainya; (3) dengan melihat pada integrasi dan 

kedudukan social (social status).  

  Todaro (2003) mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat menen-

gah kebawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. Tingkat 

hidup masyarakat ditandai dengan terentaskannya dari kemiskinan, tingkat 

kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan 

tingkat produktivitas masyarakat. 
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Nelayan menurut Kusnadi 2007, nelayan merupakan kelompok yang sangat ber-

gantung pada kondisi laut. Nelayan merupakan bagian dari masyarakat pesisir. 

Masyarakat pesisir didefinisikan sebagai kelompok orang yang mendiami di suatu 

wilayah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung pada pem-

anfaatan sumberdaya laut dan pesisir (Nikijuluw, 2001). Maka, nelayan merupa-

kan sekelompok masyarakat yang bermukim di pesisir dan sangat bergantung pa-

da pemanfaatan sumberdaya kelautan dan pesisir untuk kehidupannya. Sum-

berdaya tersebut meliputi hewan, tumbuhan serta lahan yang dapat digunakan 

langsung maupun dilakukan upaya budidaya atasnya. Syarief (2001) menggo-

longkan masyarakat tersebut pun ke dalam beberapa kelompok, antara lain: 

a. Masyarakat nelayan tangkap. Merupakan kelompok masyarakat pesisir 

yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan dilaut. Ke-

lompok ini dibagi lagi dalam dua kelompok besar, yaitu nelayan tangkap 

modern dan nelayan tangkap tradisional. Keduanya kelompok ini dapat 

dibedakan dari jenis kapal/peralatan yang digunakan dan jangkauan 

wilayah tangkapannya 

b. Masyarakat nelayan pengumpul/bakul. Merupakan kelompok masyarakt 

pesisir yang bekerja disekitar tempat pendaratan dan pelelangan ikan. 

Mereka akan mengumpulkan ikan-ikan hasil tangkapan baik melalui pe-

lelangan maupun dari sisa ikan yang tidak terlelang yang selanjutnya di-

jual ke masyarakat sekitarnya atau dibawah ke pasar-pasar lokal. 

Umumnya yang menjadi pengumpul ini adalah kelompok masyarakat 

pesisir perempuan 
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c. Masyarakat nelayan buruh. Merupakan kelompok masyarakat nelayan 

yang paling banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat pesisir. Ciri 

dari mereka dapat terlihat dari kemiskinan yang selalu membelenggu 

kehidupan mereka, mereka tidak memiliki modal atau peralatan yang 

memadai untuk usaha produktif. Umumnya mereka bekerja sebagai bu-

ruh/anak buah kapal (ABK) pada kapal-kapal juragan dengan penghasi-

lan yang minim 

d. Masyarakat nelayan tambak. Merupakan masyarakat nelayan pengolah, 

dan kelompok masyarakat nelayan buruh. Jika digolongkan berdasarkan 

tipe di atas, Indonesia masih didominasi oleh masyarakat nelayan 

tangkap tradisional dan dalam pelaksanaannya, masih terdapat nelayan 

buruh yang merupakan sekelompok nelayan tangkap yang belum mem-

iliki modal sehingga harus ikut bersama nelayan lain yang sudah mem-

iliki alat tangkap serta perahu. Nelayan tangkap tradisional dengan 

keterbatasan alat tangkap akan mempengaruhi hasil pendapatan para ne-

layan 

 

C.  Kerangka Pikir 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan berujuk pada teori 

kesejahteraan yang dikemukakan oleh Kolle dalam Bintarto (1989) yang 

mengemukakan bahwasannya kesejahteraan dapat di ukur dari dari beberapa 

indikator yakni 1) Kualitas hidup dari segi Materi 2) Kualitas Hidup dari segi 
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Fisik 3) Kualitas hidup dari segi mental dan spritual berdasarkan teori di atas oleh 

sebab itu peneliti membuat kerangka pikir sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Gambar 1: Kerangka Pikir 

 

 

D. Fokus Penelitian 

Adapun fokus penelitian dari penelitian ini yakni (1) kulitas hidup dari segi 

materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagianya, (2) kualitas hidup 

dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya, (3) 

 Segi Materi  Segi Fisik 

Peran Dinas Perikanan dan 

Pertanian dalam meningkatkan 

kesejahteraan nelayan miskin 

Kesejateraan hidup nelayan di 

Kota Makassar 

Segi Mental dan 

spiritual 



   35 
 

 

kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, 

dan sebagainya, dan (4) kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, 

keserasian penyesuaian, dan sebagainya. 

 

E. Deskripsi Fokus 

1. Kualitas hidup dari segi materi yakni adalah penilaian yang diberikan oleh 

dinas perikanan dan pertanian kota Makassar terhadap masyarakat nelayan 

miskin mengenai kualitas tempat tinggal yang dimiliki dan sarana prasarana 

yang dimiliki oleh masyarakat nelayan miskin yang ada di kota Makassar. 

2. Kualitas hidup dari segi fisik, yakni adalah penilaian yang diberikan oleh 

dinas perikanan dan pertanian kota Makassar terhadap masyarakat nelayan 

miskin mengenai kesehatan tubuh serta kesehatan lingkungan tempat tinggal 

nelayan miskin. 

3. Kualitas hidup dari segi mental, yakni adalah penilaian yang diberikan oleh 

dinas perikanan dan pertanian kota Makassar terhadap masyarakat nelayan 

miskin mengenai fasilitas pendidikan, lingkungan budaya dan beberapa hal 

lainnya. 

4. Kualitas hidup dari segi spiritual, yakni adalah penilaian yang diberikan oleh 

dinas perikanan dan pertanian Kota Makassar terhadap masyarakat nelayan 

miskin mengenai moral, etika, serta keserasian dan penyesuaian. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan. Lokasi penelitian merupakan suatu 

tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilakukan. Adapun tempat penelitian 

yang akan dilakukan oleh penulis berlokasi Kota Makassar tepatnya di Kecamatan 

Biringkanaya Pelabuhan Perikanan Untia Kota Makassar, dan di Dinas Perikanan 

dan Pertanian Kota Makassar, Lokasi ini diambil karena di Pelabuhan Perikanan 

Untia Kota Makassar termasuk di Kampung Nelayan Untia yang merupakan salah 

satu daerah pesisir yang nelayannya masih dalam tanda kutip belum sejahtera atau 

masih dalam garis kemiskinan. 

 

B. Jenis dan Tipe Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis  penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu sebagai objek yang 

digunakan  untuk meneliti suatu kondisi yang menggambarkan kenyataan dari ke-

jadian yang diteliti. Penelitian kualitatif dilakukan terhadap variabel tunggal yaitu 

tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain . 

2. Tipe penelitian  

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus dengan di 

dukung data kualitatif, dimana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu 

fakta tertentu dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan dan 

26 
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permasalah yang dihadapi. Penelitian ini akan dilaksanakan agar mendapatkan 

gambaran secara objektif. 

 

C. Sumber Data 

Selain itu dalam penelitian ini diperoleh pula sumber data yang terdiri atas dua 

bagian yaitu : 

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sejumlah informan 

penelitian melalui tahap wawancara. 

2. Data sekunder yaitu data yang berupa catatan-catatan dari dokumen yang ada 

di kantor Dinas Perikanan dan Pertanian merupakan instansi terkait dalam 

peningkatkan kesejahteraan nelayan miskin pada Pelabuhan Perikanan Untia 

Kota Makassar. 

 

D. Informan Penelitian 

 Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian maka diperlukan 

teknik penentuan informan. 

 

NO. Unsur Informan 

1.  Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar 

2.  Staf pemberdayaan dinas perikanan dan pertanian kota Makassar 

3.  Masyarakat Nelayan Pelabuhan Untia Makassar 

Tabel 1: Informan Penelitian 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Di dalam  penulisan  ini untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis 

menggunakan beberapa cara penelitian yaitu: 

1. Penelitian Kepustakaan  

Adalah dengan cara mengkaji serta mempelajari data pendukung dari 

kepustakaan, referensi buku literatur dan bahan tulisan lainnya atau dengan cara 

mengumpulkan teori dan konsep dari perpustakaan berupa buku ilmiah dan 

dokumen yang ada hubungannya dengan ruang lingkup penelitian ini yang di-

pergunakan dengan berdasar pemikiran dan pembahasan. 

2. Penelitian lapangan  

Adalah cara pengumpulan data, informasi, bahan-bahan secara langsung kelapan-

gan di lokasi penelitian. Adapun cara pengumpulan data di lapangan digunakan 

tehnik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Observasi yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan 

cara mengadakan pengamatan langsung keobjek atau tempat penelitian. 

b. Wawancara mendalam  

Wawancara mendalam adalah suatu teknik pengumpulan informasi dengan teknik 

bertanya yang bebas, tetapi berdasarkan suatu pedoman (sesuai dengan ruang 

lingkup penelitian) guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan.Wawancara 

mendalam ini dengan mempergunakan pedoman wawancara tidak berstruktur di-

maksudkan untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin mengenai permasa-

lahan yang diamati. 
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c. dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan 

data atau informasi dengan menggunakan dokumentasi atau arsip kantor. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Miles dan Huberman (Emzir, 2010) menyatakan baha terdapat tiga macam 

kegiatan analisis data kualitatif, yaitu: 

a. Reduksi data  

Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukupbanyak,untuk itu perlu dicatat 

secara teliti dan rinci. Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang 

yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 

jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan sata selanjutnya, 

dan mencarinya bila diperlukan. 

b. Model data (data display) 

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan data. Dis-

play data dalampenelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan hubungan antara kategori, flowchat dan sebagainya. Miles dan huberman 

(1984) menyatakan : yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Selain dalam bentuk naratif, 

display data juga dapat berupa grafik, matriks, network (jejaring kerja). 

c. Penarikan/ verifikasi kesimpulan 

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 
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Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah 

bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan 

data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti 

yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, 

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel (dapat di-

percaya). Kesimpulan pada penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumu-

san masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masa-

lah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan 

akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan. 

 

G. Keabsahan Data 

Pengabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan: (1) Per-

panjangan pengamatan; (2) Peningkatan ketekunan peneliti; dan (3)   Triangulasi.  

1. Perpanjangan pengamatan 

Peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, mewawancara kembali 

sumber data, baik yang pernah ditemui maupun yang baru. Hal ini dilakukan guna 

menguatkan hubungan peneliti dengan narasumber agar terbangun kondisi yang 

akrab, terbuka, dan saling memercayai, sehingga dapat menggali dan mendapat-

kan informasi yang tepat. 

 

 

2. Peningkatan ketekunan peneliti 
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Melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, sehingga 

kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistema-

tis. 

3. Triangulasi 

Salah satu cara yang digunakan peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah 

dengan triangulasi. Menurut Sugiyono (2012 : 127) membagi triangulasi kedalam 

tiga macam yaitu:  

a. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh 

melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan 

pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan 

dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil 

pengamatan dengan wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan 

dokumentasi yang ada. Dengan kata lain triangulasi sumber adalah langkah 

pengecekan kembali data-data yang diperoleh dari informan dengan cara 

menanyakan kebenaran data atau informasi. 

b. Triangulasi Teknik 

Triangulasi Teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang 

sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan 

wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik 

pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka 

peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan 
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atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin 

semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda. 

c. Triangulasi Waktu 

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan 

dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum 

banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. 

Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara 

melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam 

waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, 

maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian 

datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, 

dari tim peneliti lain yang diberi tugas untuk pengumpulan data. 
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BAB IV 

HASIL  DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1) Deskripsi Umum Kota Makassar 

Kondisi geografi Kota Makassar sangat di pengaruhi oleh kondisi wilayahnya. 

Secara administrasi Kota Makassar memiliki luas wilayah kurang lebih 175,77 

Km2 terdiri atas 15 kecamatan dan 153 kelurahan. Berdasarkan letak geografis 

wilayah Kota Makassar berada pada posisi 5 o 8'6' 19" Lintang Selatan dan 119 o 

24' 17 38" Bujur Timur dengan batas administrasi wilayah sebagai berikut:   

 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa 

 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros 

 Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar 

 Kota Makassar pada tanggal 1 September 1971 berubah namanya menjadi 

Kota Ujung Pandang setelah diadakan perluasan kota dari 21 Km2 menjadi 

175,77 Km2 . Namun kemudian, pada tanggal 13 Oktober 1999 berubah kembali 

namanya menjadi Kota Makassar. Kota Makassar merupakan kota internasional 

serta terbesar di kawasan Indonesia Timur dan pada masa lalu pernah menjadi ibu 

kota Negara Indonesia Timur Provinsi Sulawesi. Secara administrasi Kota Makas-

sar terdiri dari 15 Kecamatan dan 153 Kelurahan. 

 Kota Makassar menjadi salah satu kota yang sangat penting di dalam pem-

bangunan ekonomi di Indonesia. Kota ini terus menunjukkan pertumbuhan yang 
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sangat progresif dari berbagai sektor, geliat kegiatan ekonomi sangat terasa. 

Selain kondisi sistem Pemerintah yang kondusif, posisi strategis, juga pertum-

buhan berbagai ekonomi yang variatif dan daya tarik wisata serta dukungan infra-

struktur yang terus dikembangkan. berikut berbagai potensi yang dapat mengantar 

Kota Makassar dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan bermarta-

bat;memiliki pantai yang cukup luas sehingga pengalokasian kawasan pesisir dan 

pulaupulau kecil yang diharapkan menjadi “surga” para pelancong, sebab kami 

pengembangan wisata bahari yang berbasis konservasi dan masyarakat, pengem-

bangan wisata bahari sebagai destinasi unggulan di Kota Makassar dan sangatlah 

prospektif mengingat Kota Makassar berada di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Se-

latan dan terletak di pesisir pantai bagian selatan Pulau Sulawesi yang mempunyai 

11 pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil yang memiliki hamparan terumbu karang 

dan lamun, panorama pantai dan laut yang indah, serta kaya akan keragaman po-

tensi sumberdaya dan didukung oleh kegiatan pemanfaatan jasa-jasa Pariwisata 

seperti Pulau Kayangan, Pulau Samalona, Pulau Kodingarengkeke, dan Pulau 

Lanyukang, dengan luas keseluruhan 178,5 hektare atau 1,1 persen dari luas ka-

wasan daratan,” ucapnya. Selain itu, Kota Makassar telah mengembangkan kawa-

san pesisir dan laut Kota Makassar secara langsung dan tidak langsung seperti 

wisata Pantai Losari, Pantai Akkarena, Pantai Tanjung Bunga, dengan kegiatan 

wisata seperti berperahu, berenang, sky air, wisata memancing, wisata “theme 

park dan outbound” yang dikembangkan adalah di Trans Studio dan Pantai Akka-

rena, Wisata sejarah dan budaya yaitu Benteng Rotterdam, Benteng Sombaopu, 

Taman Miniatur Sulawesi Selatan, dan Pelabuhan Rakyat Paotere. 
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 Penduduk Kota Makassar berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 

1.489.011 jiwa yang terdiri atas 737.146 jiwa penduduk laki-laki dan 751.865 jiwa 

penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2016, 

penduduk Kota Makassar mengalami pertumbuhan sebesar 1,32 persen dengan masing-

masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki 1,43 persen dan penduduk perempuan 

sebesar 1,36 persen, sementara itu besar angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk 

laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 98. Sedangkan jumlah kepala keluar-

ga/rumah tangga di Kota Makassar tiap tahun mengalami peningkatan seperti pada tahun 

2016 99.477 sedangkan pada tahun 2017 jumlah kepala keluarga/rumah tangga sebanyak 

358.054 dengan rincian hampir sama dengan tahun 2016 tertinggi di kecamatan Biring-

kanaya sebanyak 49.706 sedangkan yang terrendah berada di Kecamatan ujung pandang 

sebanyak 6.393 

2) Visi Misi Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar 

Visi 

 Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar adalah Pembangunan Pertanian/ 

Peternakan/ Perikanan Perkotaan yang berwawasan agribisnis dan berdaya saing, 

dengan dukungan SDM dan Kelembagaan pertanian/peternakan/perikanan yang 

memadai, serta terjangkaunya ketersediaan pangan untuk mencukupi rumah tang-

ga baik jumlah maupun mutunya 

Misi 

a) Penyediaan Cadangan Pangan dan Peningkatan Mutu Keamanan 

Produk Segar Asal Tumbuhan (PSAT) serta Mewujudkan Produk 

Makanan yang Beragam Bergizi Seimbang Aman (B2SA) dengan 

Penganekaragaman Pangan Lokal 
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b) Lahan Sawah dan Lahan Pekarangan Sebagai Usaha Pertanian 

Produktif  sesuai pertanian perkotaan (Urban Farming) 

c) Hasil Peternakan Produk Asal Hewan (PAH), Produk Pangan Asal 

Hewan (PPAH) yang Memenuhi Kriteria Aman Sehat Utuh Halal 

(ASUH) 

d) Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dan Konsumsi Ikan di 

Masyarakat 

e) Peningkatan SDM di Sub Sektor Pertanian, Kesehatan Masyarakat 

Veteriner, Perikanan 

 

3) Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Perikanan dan Pertanian Ko-

ta Makassar 

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2016 tentang kedudukan, 

susunan organisasi, tugas dan fugsi serta tatakerja Dinas Perikanan dan Pertanian 

Kota Makassar rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di 

Lingkungan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, yaitu : 

a. Kepala Dinas 

Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian mempunyai tugas membantu walikota 

melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan pertanian yang menjadi 

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan. Berdasarkan tugas 

dan fungsi sebagaimana dimaksud  

- Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perikanan dan 

pertanian; 
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- Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi dinas; 

- Merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan 

Sekretariat dan Bidang Perikanan, Bidang Padi,Palawija dan Hor-

tikultura, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Bidang 

Kelembagaan dan Pengembangan Usaha; 

- Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja 

(RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Ang-

garan (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA 

dan Perjanjian Kinerja (PK) dinas; 

- Mengkoordinasikan dan mermuskan bahan penyiapan penyusunan 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota dan segala bentuk pelaporan 

lainnya sesuai bidang tugasnya; 

- Merumuskan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

dinas; 

- Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pela-

yanan (SP) dinas; 

- Mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas organ-

isasi dan tata laksana; 

- Melaksanakan pemberdayaan nelayan kecil; 
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- Mengelola dan menyelenggarakan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); 

- Menertbitkan IUP di bidang pemberdayaan ikan yang usahanya di 

wilayah KotaMakassar; 

- Mengelola pembudidayaan ikan; 

- Melaksanakan perencanaan dan pengendalian teknis operasional 

pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik 

Daerah yang berada dalam penguasaannya; 

- Melaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah Provinsi ke 

pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya; 

- Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasala-

han di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 

- mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman 

dalam melaksanakan tugas; 

- Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan; 

- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai 

dengan lingkup tugasnya; 

- Membina, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan men-

gevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan 

lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

- Melaksanakan pembinaan jabatan fungsional; 

- Melaksanakan pembinaan unit pelaksana teknis; 
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- Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada walikota me-

lalui sekretaris Daerah; 

- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan  

b. Sekertariat 

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekertaris yang mempunyai tugas pokok mem-

bantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan rencana program dan 

kegiatan, melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan 

administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan dinas, mengkoordinasi-

kan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta 

perencanaan dan pelaporan. Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud 

Sekretaris mempunyai uraian tugas : 

- Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan 

Sekretariat; 

- Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis urusan perencanaan dan 

pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; 

- Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan 

Pelaporan, Subbagian Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepeg-

awaian; 

- Menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran 

(RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA 

Sekretariat; 

- Mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Sekretariat; 
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- Mengkoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan Rencana Strat-

egis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja 

Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Doku-

men Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja 

(PK), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

dinas; 

- Mengkoordinasikan setiap bidang dalam penyiapan bahan penyusu-

nan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akunta-

bilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kota dan segala bentuk 

pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya; 

- Mengkoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dinas; 

- Mengkoordinasikan setiap bidang dalam pembinaan dan pengem-

bangan kapasitas organisasi dan tata laksana; 

- Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan, admin-

istrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan aset serta urusan ke-

humasan, dokumentasi dan protokoler dinas; 

- Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasala-

han di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 
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- Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman 

dalam melaksanakan tugas; 

- Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 

- Melaksanakan pembinaan disiplin aparatur sipil negara di lingkup 

dinas; 

- Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil 

kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 

- Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada 

atasan; 

- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

c. Sub Bagian  Perencanaan dan Pelaporan 

Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, monitoring dan evaluasi 

serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas.Berdasarkan tugas dan 

fungsi sebagaimana dimaksud Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai 

uraian tugas: 

merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbagian 

Perencanaan dan Pelaporan; 

- Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian 

Perencanaan dan Pelaporan; 
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- Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Sub-

bagian Perencanaan dan Pelaporan; 

- Menghimpun bahan dan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) 

dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), 

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK) dinas; 

- Menghimpun bahan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) dinas; 

- Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungja-

waban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) Kota dan segala bentuk pelaporan lainnya 

sesuai bidang tugasnya; 

- Menghimpun, memaduserasikan dan menyiapkan bahan Rencana 

Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Ang-

garan (DPA)/DPPA dari setiap bidang untuk dikoordinasikan dengan 

Perangkat Daerah terkait; 

- Menghimpun dan menganalisa data pelaporan kegiatan dari setiap 

bidang sebagai bahan evaluasi; 

- Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasala-

han dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 
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- Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman 

dalam melaksanakan tugas; 

- Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 

- Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil 

kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 

d. Sub Bagian Keuangan 

Sub bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi dan akuntansi 

keuangan.Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Subbagian Keu-

angan mempunyai uraian tugas : 

- Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan 

Subbagian Keuangan; 

- Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Keu-

angan; 

Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Keu-

angan; 

- Melaksanakan kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan di ling-

kup dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berla-

ku; 
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Meneliti dan memverifikasi kelengkapan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan 

dokumen pencairan anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perun-

dang-undangan yang berlaku; 

- Menyiapkan dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) ling-

kup dinas; 

- Menyusun segala bentuk pelaporan keuangan lingkup dinas sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

- Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasala-

han dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 

- Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman 

dalam melaksanakan tugas; 

- Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 

- Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil 

kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 

- Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada 

atasan; 

e. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan umum, 

penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi 

dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian. Berdasarkan tugas dan 
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fungsi sebagaimana dimaksud Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai 

uraian tugas: 

- Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan 

Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

- Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Umum 

dan Kepegawaian; 

- Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Sub-

bagian Umum dan Kepegawaian; 

- Mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar 

sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku; 

- Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup dinas; 

Meminta dan menganalisa rencana kebutuhan barang unit dari setiap bidang; 

- Membuat daftar kebutuhan barang dan rencana Tahunan barang unit; 

- Menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan barang; 

- Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian barang 

di lingkup dinas; 

- Melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya ten-

tang barang inventaris Daerah; 

- Melaksanakan tugas kehumasan dan protokoler dinas; 

- Menghimpun bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur 

(SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dinas; 

f. Bidang Perikanan  
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Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan nelayan kecil, 

pengelolaan lingkungan dan sumberdaya perikanan serta pemberdayaan budidaya 

ikan. Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Peri-

kanan mempunyai uraian tugas: 

- Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan 

Bidang Perikanan; 

- Menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran 

(RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bi-

dang Perikanan; 

- Menyusun program kerja dalam rangka penguatan produksi di bi-

dang pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan pemberdayaan 

budidaya ikan serta pengelolaan lingkungan sumberdaya perikanan; 

- Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, 

koordinasi, promosi serta pembinaan teknis di bidang pemberdayaan 

nelayan kecil, pengelolaan dan pemberdayaan budidaya ikan serta 

pengelolaan lingkungan sumberdaya perikanan; 

- Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, perencanaan pengem-

bangan, rehabilitasi, pembangunan serta peningkatan sarana dan 

prasarana perikanan; 

- Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha perikanan; 

melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam pelaksa-

naan kegiatan bidang perikanan; 
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- Melaksanakan bimbingan, pembinaan dan pelayanan terhadap 

masyarakat perikanan; 

- Melaksanakan bimbingan, pengembangan dan pengawasan pengel-

olaan lingkungan dan kawasan sumberdaya perikanan; 

- Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasala-

han di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 

- Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman 

dalam melaksanakan tugas; 

- Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 

Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawa-

han agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

- Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada 

atasan; 

- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

g. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil 

Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil mempunyai tugas melakukan pemberdayaan 

nelayan, perencanaan, pengembangan dan rehabilitasi pembangunan sara-

na/prasarana nelayan, penerbitan rekomendasi perikanan.Berdasarkan tugas dan 

fungsi Kepala Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil mempunyai uraian tugas:: 

- Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan 

Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil; 
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- Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pemberdayaan 

Nelayan Kecil; 

- Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi 

Pemberdayaan Nelayan Kecil; 

- Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan 

pemberdayaan nelayan kecil; 

- Menyiapkan bahan koodinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan 

perencanaan pengembangan dan rehabilitasi serta pembangunan sa-

rana/prasarana nelayan kecil; 

- Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pen-

erbitan rekomendasi serta tanda daftar kapal/perahu perikanan; 

- Melakukan bimbingan, pembinaan, pendampingan, sosialisasi, 

demonstrasi dan pameran di bidang pemberdayaan nelayan kecil; 

- Melakukan pendampingan jaminan keselamatan nelayan kecil; 

- Memberikan rekomendasi kebutuhan bahan bakar minyak nelayan 

kecil; 

- Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasala-

han dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 
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- Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman 

dalam melaksanakan tugas; 

h. Seksi Pengelolaan dan Pemberdayaan Budidaya Ikan  

Seksi Pengelolaan dan Pemberdayaan Budidaya Ikan mempunyai tugas 

melakukan pengelolaan dan pembinaan usaha budidaya dan pembenihan ikan. 

Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Pengelolaan 

dan Pemberdayaan Budidaya Ikan mempunyai uraian tugas: 

- Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan 

Seksi Pengelolaan dan Pemberdayaan Budidaya Ikan; 

- Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pengelolaan 

dan Pemberdayaan Budidaya Ikan; 

- Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi 

Pengelolaan dan Pemberdayaan Budidaya Ikan; 

- Melakukan pengumpulan data dan identifikasi, analisis, penyiapan 

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring dan eval-

uasi serta pelaporan kegiatan budidaya dan pembenihan ikan; 

- Melakukan inventarisasi, identifikasi, perencanaan pengembangan, 

rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana budidaya dan 

pembenihan ikan; 

- Menerapkan standar pembenihan dan budidaya yang akan digunakan 

pembudidaya ikan; 
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- Melakukan pembinaan dan pengembangan sistem usaha budidaya 

dan pembenihan ikan; 

- Melakukan pembinaan mutu pakan dan obat ikan; 

- Melakukan bimbingan, pembinaan, sosialisasi, demonstrasi dan 

pameran di bidang budidaya perikanan; 

- Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasala-

han dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 

- Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman 

dalam melaksanakan tugas;Memberikan saran dan pertimbangan 

teknis kepada atasan 

 

4) Tupoksi 

Tugas Pokok Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Usaha yaitu memberikan 

bantuan berupa sarana prasarana kepada masyarakat nelayan, memberikan 

edukasi/pemahaman tata cara melaut yang ramah lingkungan, dan program wali-

kota yang salah satunya program sepuluh ribu skill traning gratis untuk mem-

berikan skil traning, kecerdasan, kemampuan memperbaiki mesin kapal. 
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B. Hasil Penelitian 

Kesejahteraan sosial merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang 

atau lembaga sosial dan telah terencana secara profesional demi menciptakan in-

dividu atau masyarakat yang terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan selan-

jutnya masyarakat atau individu itu dapat mengatasi masalah sosialnya sendiri 

dengan bantuan seorang pekerja sosial. Pekerjaan Sosial merupakan profesi perto-

longan yang menekankan pada keberfungsian sosial manusia. peranan-peranan 

dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat 

dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan. Identitas Peran, 

Terdapat sikap tertentu dan perilaku aktual yang konsisten dengan sebuah peran, 

dan yang menimbulkan identitas peran (role identify). 

1.Kualitas Hidup dari Segi Materi 

kualitas hidup sebagai derajat kepuasan atas penerimaan suasana kehidupan saat 

ini. Calman memberikan satu definisi dari kualitas hidup yang dapat diterima 

secara umum, yakni perasaan subjektif seseorang mengenai kesejahteraan dirinya, 

berdasarkan pengalaman hidupnya saat ini secara keseluruhan yaitu tempat tinggal 

individu, termasuk di dalamnya keadaan, ketersediaan tempat tinggal untuk 

melakukan segala aktivitas kehidupan, termasuk di dalamnya adalah sarana dan 

prasarana yang dapat menunjang kehidupan. Hubungan dengan lingkungan men-

cakup sumber financial, kebebasan, keamanan dan keselamatan fisik. 

Dengan indikator diatas adapun pertanyaan wawancara yang dilakukan peneliti 

kepada narasumber yakni, Kepala Dinas Perikanan dan Perternakan Kota Makas-
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sar, Kepala Bidang Perikanan, beberapa masyarakat Nelayan Pelabuhan Untia 

Makassar 

a. Berdasarkan indikator Kualitas Hidup dari Segi Materi pada kese-

jahteraan masyarakat nelayan sehubungan mengenai kesejahteraan 

dirinya dengan peran dinas perikanan dan pertanian pada peningkatan 

kesejahteraan masyarakat nelayan di pelabuhan perikanan untia Kota 

Makassar, peneliti kemudian melakukan wawancara bersama Kepala 

Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar mengatakan bahwa: 

“…kalau kita bicara soal kualitas hidup masyarakat di sekitaran pelabuhan untia 

ini mereka rata-rata menengah kebawah, sehingga kualitas dari segi materi kalau 

dijelaskan agak susah karena kalau dari segi kualitas materi tidak seberapa yang 

bisa dikatan layak…”  

Kemudian juga dilakukan beberapa wawancara dengan masyarakat nelayan yang 

mengatakan bahwa: 

“…jangankan kualitas hidup materi yang baik, untuk makan dan kebutuhan 

sehari-hari saja kami ini masih sangat sulit, apa lagi kalau kita tidak bisa melaut 

kadang kita harus berhemat untuk makan…”  

Jadi berdasarkan kualitas kehidupan masyarakat dapat disimpulkan masyarakat 

nelayan masih sangat jauh dari 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. 



   63 
 

 

b. Berdasarkan indikator Kualitas Hidup dari Segi Materi pada kese-

jahteraan masyarakat nelayan sehubungan mengenai ketersediaan 

tempat tinggal mayarakat nelayan dalam peningkatan kesejahteraan 

masyarakat nelayan di pelabuhan perikanan untia Kota Makassar.  

Selanjutnya dilakukan juga wawancara dengan kepala bidang kelembagaan dan 

pengembangan usaha mengatakan bahwa:  

“…kalau kita bicara soal tempat tinggal para nelayan ini mereka berada dikawa-

san tidak beraturan bisa dibilang berada didaerah cukup kumuh, dari segi ling-

kungan tentu tidak layak bagi tumbuh kembang keluarga dan anak, tapi itu karena 

mereka membangun diatas tanah pemerintah dan tanpa izin…”  

Kemudian juga dilakukan beberapa wawancara dengan masyarakat nelayan yang 

mengatakan bahwa: 

“…tempat tinggal disini sudah banyak yang kondisinya sudah baik, rumah per-

manen dengan bangunan batu, ada juga rumah panggung tapi lingkungannya 

mungkin karena dipesisir dan aktivitas yang bercampur serta limbah-limbah tidak 

terbuang dengan baik jdi lingkungan disini itu cukup tidak baik dan tercemar…”  

Jadi berdasarkan wawancara keseluruhan mengenai tempat tinggal masyarakat 

nelayan berada pada kondisi yang berbeda ada kondisi yang baik dan tidak layak 

huni, namun lingkungan kawasan pelabuhan untia menjadi tercemar akibat 

pengelolaan limbah rumah tangga dan bekas pengelolaan ikan-ikan menjadikan 

kawasan kumuh dan tidak beraturan. 

c. Berdasarkan indikator Kualitas Hidup dari Segi Materi pada kese-

jahteraan masyarakat nelayan sehubungan mengenai sarana dan prasa-
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rana yang dapat menunjang kehidupan dalam peningkatan kesejahter-

aan masyarakat nelayan di pelabuhan perikanan untia Kota Makassar, 

peneliti kemudian melakukan wawancara bersama Kepala Dinas Peri-

kanan dan Pertanian Kota Makassar mengatakan bahwa : 

“…untuk sarana dan prasarana yang ada dikampung untia itu ada puskesmas, 

masjid, sekolah SD dan SMP nah yg khusus ini penyediaan air bersih untuk kon-

sumsi masyarakat, karena kalau daerah pesisir dan dekat laut masalah utama itu 

air, alhamdulilah kita sudah ada dan mudah2an kedepan bisa terus dibangun sara-

na dan prasarana lainnya..”  

Kemudian juga dilakukan beberapa wawancara dengan masyarakat nelayan yang 

mengatakan bahwa: 

“…saat ini sarana seperti toilet tapi masih terbatas, puskesmas juga sudah ada tpi 

kita liatmi sendiri kondisinya puskemas seperti apa, kemudian air bersih alham-

dulilah sudah ada disalurkan kerumah-rumah, sekolah juga ada tapi karena lagi 

masa pandemi jadi sekolah masih tutup, kalau mau berharap sekolah online masih 

agak susah…”  

Jadi berdasarkan indikator pada kualitas hidup dari segi materi dapat disimpulkan 

yakni kualitas kehidupan masyarakat  nelayan masih sangat jauh dari kualitas ke-

hidupan materi yang baik, serba keterbatasan dalam kehidupan sehari-hari dan 

bertahan hidup masih menjadi polemik dalam kehidupan masyarakat nelayan 

miskin pada sekitaran pelabuhan Untia, dan mengenai tempat tinggal masyarakat 

nelayan berada pada kondisi yang berbeda ada kondisi yang baik dan tidak layak 

huni, namun lingkungan kawasan pelabuhan untia menjadi tercemar akibat 
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pengelolaan limbah rumah tangga dan bekas pengelolaan ikan-ikan menjadikan 

kawasan kumuh dan tidak beraturan sedangkan sarana dan prasarana dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di sekitaran pelabuhan untia 

yakni fasilitas kesehatan pendidikan dan konsumsi yang baik, seperti puskesmas, 

sekolah yakni SD dan SMP serta ketersediaan fasilitas air bersih. 

2. Kualitas Hidup dari Segi Fisik 

Kualitas hidup segi fisik dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk 

melakukan aktivitas. Aktivitas yang dilakukan individu akan memberikan pen-

galaman-pengalaman baru yang merupakan modal perkembangan ke tahap selan-

jutnya. Kesehatan fisik mencakup aktivitas sehari-hari, ketergantungan pada obat-

obatan dan bantuan medis, energi dan kelelahan, mobilitas (keadaan mudah berge-

rak), sakit dan ketidak nyamanan, tidur dan istirahat, kapasitas kerja. 

Dengan indikator diatas adapun pertanyaan wawancara yang dilakukan peneliti 

kepada narasumber yakni, Kepala Dinas Perikanan dan Perternakan Kota Makas-

sar, Kepala Bidang Perikanan, beberapa masyarakat Nelayan Pelabuhan Untia 

Makassar 

a. Berdasarkan indikator Kualitas hidup segi fisik pada kesejahteraan 

masyarakat nelayan sehubungan mengenai kemampuan individu da-

lam menjalankan aktivitas nelayan pada penigkatan kesejahteraan 

masyarakat nelayan di pelabuhan perikanan untia Kota Makassar, 

peneliti kemudian melakukan wawancara bersama Kepala Dinas 

Perikanan dan Pertanian Kota Makassar mengatakan bahwa: 
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“…dari segi kualitas kemampuan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-

hari dari yang kita lihat walaupun situasi tidak menentu ya memaksa masyarakat 

harus mampu bertahan, sehingga kalau untuk kemampuan aktivitas sehari-hari 

dari yang saya lihat mereka sangat mampu bertahan…”  

Kemudian juga dilakukan wawancara dengan kepala bidang perikanan menga-

takan bahwa: 

“…kualitas hidup dari segi fisik masyarakat nelayan jauh lebih baik dari kita-kita 

ini, kemampuan mereka bertahan hidup jauh lebih baik, disaat kesulitan ekonomi 

mereka tetap bisa makan dengan mencari sumberdaya alam disekitarnya daerah 

pesisir sumberdaya alam yang melimpah mereka mampu bertahan hidup…”  

jadi berdasarkan wawancara keseluruhan mengenai mengenai kemampuan indi-

vidu dalam menjalankan aktivitas nelayan pada penigkatan kesejahteraan 

masyarakat nelayan terbilang cukup baik kualitas fisik mereka mampu bertahan 

dan memiliki kehidupan fisik yang baik masih mampu untuk bertahan menjalani 

kehidupan sehari-hari bertahan ditengah kesulitan dan kemiskinan yang dialami. 

b. Berdasarkan indikator Kualitas hidup segi fisik pada kesejahteraan 

masyarakat nelayan sehubungan mengenai mobilitas masyarakat ne-

layan pada penigkatan kesejahteraan masyarakat nelayan di 

pelabuhan perikanan untia Kota Makassar, selanjutnya dilakukan ju-

ga wawancara dengan kepala bidang kelembagaan dan pengem-

bangan usaha mengatakan bahwa:  
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“…mobilitas nelayan ditengah pandemi saat ini tidak ada masalah mereka masih 

tetap melakukan kegiatannya sebagai nelayan, tidak ada jam batasan sehingga 

pandemi wabah virus ini tidak mempengaruhi mobilitas nelayan…” 

Jadi berdasarkan wawancara keseluruhan mengenai mobilitas masyarakat nelayan 

di pelabuhan untia memiliki mobilitas cukup baik dikarenakan masih 

melaksanakan kegiatan menangkap ikan dan tidak ada pembatasan pemberlakuan 

jam di tengah situasi pandemic covid 19. 

c. Berdasarkan indikator Kualitas hidup segi fisik pada kesejahteraan 

masyarakat nelayan sehubungan mengenai pengembangan kapasitas 

kerja masyarakat nelayan pada penigkatan kesejahteraan masyarakat 

nelayan di pelabuhan perikanan untia Kota Makassar, selanjutnya 

dilakukan juga wawancara dengan kepala bidang kelembagaan dan 

pengembangan usaha mengatakan bahwa:  

“…dalam pengembangan kapasitas ini kita memberikan kepada kelompok ne-

layan berbagai macam bantuan, baik itu sekedar modal, ataupun perlengkapan ne-

layan seperti perahu, atau mesin perahu, jarring jadi banyak jenisnya tergantung 

kebutuhan kelompok nelayan…” 

Jadi berdasarkan indikator kualitas hidup segi fisik dapat disimpulkan sebagai 

berikut kemampuan individu dalam menjalankan aktivitas nelayan pada 

penigkatan kesejahteraan masyarakat nelayan terbilang cukup baik kualitas fisik 

mereka mampu bertahan dan memiliki kehidupan fisik yang baik masih mampu 

untuk bertahan menjalani kehidupan sehari-hari bertahan ditengah kesulitan dan 

kemiskinan yang dialami. Sedangkan mobilitas masyarakat nelayan di pelabuhan 
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untia memiliki mobilitas cukup baik dikarenakan masih melaksanakan kegiatan 

menangkap ikan dan tidak ada pembatasan pemberlakuan jam di tengah situasi 

pandemic covid 19. Dan untuk pemerintah dalam mengembangkan kapasitas 

masyarakat nelayan melakukan berbagai kegiatan pemberian bantuan kepada ke-

lompok nelayan maupun melakukan kolaborasi dengan swasta maupun aparat 

dengan membangun peningkatan keselamatan dan SDM masyarakat nelayan 

kampung untia. 

3.Kualitas Hidup dari Segi Mental dan spiritual 

terkait dengan keadaan mental individu. Keadaan mental mengarah pada mampu 

atau tidaknya individu menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan perkem-

bangan sesuai dengan kemampuannya, baik tuntutan dari dalam diri maupun dari 

luar dirinya, dimana individu dapat melakukan suatu aktivitas dengan baik bila 

individu tersebut sehat secara mental. Mengingat manusia adalah mahluk sosial 

maka dalam hubungan sosial ini, manusia dapat merealisasikan kehidupan serta 

dapat berkembang menjadi manusia seutuhnya. Hubungan sosial mencakup hub-

ungan pribadi, dukungan social 

Dengan indikator diatas adapun pertanyaan wawancara yang dilakukan peneliti 

kepada narasumber yakni, Kepala Dinas Perikanan dan Perternakan Kota Makas-

sar, Kepala Bidang Perikanan, beberapa masyarakat Nelayan Pelabuhan Untia 

Makassar 

a. Berdasarkan indikator Kualitas hidup segi mental dan spritual pada 

kesejahteraan masyarakat nelayan sehubungan mengenai kemampu-

an menyesuaikan diri terhadap tuntutan kehidupan sebagai masyara-
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kat nelayan pada penigkatan kesejahteraan masyarakat nelayan di 

pelabuhan perikanan untia Kota Makassar, peneliti kemudian 

melakukan wawancara bersama Kepala Dinas Perikanan dan Per-

tanian Kota Makassar mengatakan bahwa: 

“…saya kira masyarakat nelayan dari segi mentalitas sangat baik, mereka punya 

nyali yang kuat untuk melaut mempertaruhkan nyawa apa lagi dalam menjalani 

kehidupan yang mereka pilih sebagai masyarakat nelayan…” 

Kemudian juga dilakukan beberapa wawancara dengan masyarakat nelayan yang 

mengatakan bahwa: 

“…alhamdulilah untuk menyesuaikan diri dengan semua keterbatasan yang kita 

miliki masih sanggup apa lagi kita semua sudah terbiasa dengan kehidupan yang 

seperti ini tumbuh dan berkembang di tengah situasi seperti ini masih bisa…” 

Jadi berdasarkan kesimpulan yang bisa diambil mengenai kemampuan me-

nyesuaikan diri terhadap tuntutan kehidupan sebagai masyarakat nelayan pada 

penigkatan kesejahteraan masyarakat nelayan masih mampu menyesuaikan diri 

terhadap segala kondisi yang terjadi ditengah masyarakat nelayan dan segala 

problematika yang ada di pelabuhan perikanan untia Kota Makassar. 

b. Berdasarkan indikator Kualitas hidup segi mental dan spritual pada 

kesejahteraan masyarakat nelayan sehubungan mengenai sebagai 

mahluk sosial dalam hubungan sosial dengan masyarakat nelayan 

lainnya pada penigkatan kesejahteraan masyarakat nelayan di 

pelabuhan perikanan untia Kota Makassar, selanjutnya dilakukan ju-
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ga wawancara dengan kepala bidang kelembagaan dan pengem-

bangan usaha mengatakan bahwa:  

“…masyarakat nelayan mereka ini orang-orang yang aktif dalam berinteraksi tid-

ak perlu lagi diragukan kekompakan masyarakat nelayan ini…”  

Jadi dapat disimpulkan bahwasannya mengenai kehidupan social masyarakat ne-

layan masih aktif walau dimasa pandemic namun pemerintah tetap menghimbau 

pengurangan aktivitas serta penggunaan protokol kesehatan. 

c. Berdasarkan indikator Kualitas hidup segi mental dan spritual pada 

kesejahteraan masyarakat nelayan sehubungan mengenai kehidupan 

spiritual masyarakat nelayan lainnya pada penigkatan kesejahteraan 

masyarakat nelayan di pelabuhan perikanan untia Kota Makassar, 

kemudian juga dilakukan beberapa wawancara dengan masyarakat 

nelayan yang mengatakan bahwa: 

“…kegiatan peribadatan di kampung untia ini seperti biasanya saja, tapi untuk 

sekarang ini kegiatan di masjid agak berkurang dikarenakan pandemic pemerintah 

kemarin meniadakan sholat id diluar rumah..” 

Jadi dapat disimpulkan mengenai kehidupan spiritual dengan tetap menjaga bu-

daya dan kegiatan ibadah tetap berjalan dengan baik. 

Jadi berdasarkan indikator Kualitas hidup segi mental dan spiritual dapat disim-

pulkan 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 

masyarakat nelayan dan segala problematika yang ada di pelabuhan perikanan un-
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tia Kota Makassar. Dan kehidupan social masyarakat nelayan masih aktif walau 

dimasa pandemic namun pemerintah tetap menghimbau pengurangan aktivitas 

serta penggunaan protokol kesehatan. Serta kehidupan spiritual dengan tetap men-

jaga budaya dan kegiatan ibadah tetap berjalan dengan baik. 

4. Kondisi Masyarakat Nelayan Untia 

Berdasarkan data yang didapat dari RT/RW setempat bahwa nelayan yang masuk 

dalam kategori menengah kebawah berjumlah sedikitnya 63 kepala keluarga, yang 

dimana dalam satu keluarga terdapat 2 atau 3 orang yang berprofesi sebagai ne-

layan. Jadi dapat disimpulkan ada 185 orang total jumlah nelayan tangkap di 

wilayah tersebut. Adapun Remaja masjid yang masing-masing anak dari para ne-

layan yang masih SD dan SMP yang ikut mengurus masjid di dua masjid berbeda, 

serta ibu-ibu majelis taklim yang merupakan istri dari para nelayan yang rutin 

melakukan pengajian 3 kali seminggu setelah shalat isya selesai dan para nelayan 

yang pulang pada sore hari setelah menangkap ikan juga ikut melakasanakan sha-

lat magrib secara berjamaah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. kualitas hidup dari segi materi dapat disimpulkan yakni kualitas 

kehidupan masyarakat  nelayan masih sangat jauh dari kualitas 

kehidupan materi yang baik, serba keterbatasan dalam kehidupan 

sehari-hari dan bertahan hidup masih menjadi polemik dalam ke-

hidupan masyarakat nelayan miskin pada sekitaran pelabuhan Un-

tia, dan mengenai tempat tinggal masyarakat nelayan berada pada 

kondisi yang berbeda ada kondisi yang baik dan tidak layak huni, 

namun lingkungan kawasan pelabuhan untia menjadi tercemar 

akibat pengelolaan limbah rumah tangga dan bekas pengelolaan 

ikan-ikan menjadikan kawasan kumuh dan tidak beraturan se-

dangkan sarana dan prasarana dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat nelayan di sekitaran pelabuhan untia yakni fasilitas 

kesehatan pendidikan dan konsumsi yang baik, seperti puskesmas, 

sekolah yakni SD dan SMP serta ketersediaan fasilitas air bersih. 

2. kualitas hidup segi fisik dapat disimpulkan sebagai berikut ke-

mampuan individu dalam menjalankan aktivitas nelayan pada 

penigkatan kesejahteraan masyarakat nelayan terbilang cukup 

baik kualitas fisik mereka mampu bertahan dan memiliki ke-

hidupan fisik yang baik masih mampu untuk bertahan menjalani 

kehidupan sehari-hari bertahan ditengah kesulitan dan kemiskinan 



   73 
 

 

yang dialami. Sedangkan mobilitas masyarakat nelayan di 

pelabuhan untia memiliki mobilitas cukup baik dikarenakan masih 

melaksanakan kegiatan menangkap ikan dan tidak ada pembatasan 

pemberlakuan jam di tengah situasi pandemic covid 19. Dan un-

tuk pemerintah dalam mengembangkan kapasitas masyarakat ne-

layan melakukan berbagai kegiatan pemberian bantuan kepada ke-

lompok nelayan maupun melakukan kolaborasi dengan swasta 

maupun aparat dengan membangun peningkatan keselamatan dan 

SDM masyarakat nelayan kampung untia. 

3. Kualitas hidup segi mental dan spiritual dapat disimpulkan bah-

wasannya kemampuan menyesuaikan diri terhadap tuntutan ke-

hidupan sebagai masyarakat nelayan pada penigkatan kesejahter-

aan masyarakat nelayan masih mampu menyesuaikan diri ter-

hadap segala kondisi yang terjadi ditengah masyarakat nelayan 

dan segala problematika yang ada di pelabuhan perikanan untia 

Kota Makassar. Dan kehidupan social masyarakat nelayan masih 

aktif walau dimasa pandemic namun pemerintah tetap 

menghimbau pengurangan aktivitas serta penggunaan protokol 

kesehatan. Serta kehidupan spiritual dengan tetap menjaga budaya 

dan kegiatan ibadah tetap berjalan dengan baik. 

 

 

B. Saran 
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1. Diharapkan pemerintah memperhatikan kesejahteraan 

masyarakat nelayan di Pelabuhan Untia Kota Makassar 

2. Diharapkan pemerintah memberikan edukasi dan sosialisasi 

terhadap wabah virus Covid 19 

3. Diharapkan pemerintah memberdayakan masyarakat nelayan 

untuk meningkatkan komoditas laut daerah sekitar. 
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