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ABSTRAK 

 
Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) tingkat efektivitas bantuan 

perikanan tangkap melalui program pengembangan produksi perikanan tangkap di 

Kabupaten Pohuwato. (2) tingkat pendapatan nelayan melalui program pengembangan 

produksi perikanan tangkap di Kabupaten Pohuwato. (3) alternatif strategi 

pengembangan usaha  perikanan tangkap di Kabupaten Pohuwato. Penelitian ini 

merupakan penelitian kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder 

berupa data primer dari penyebaran kuesioner kepada nelayan di Kabupaten Pohuwato. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan SWOT. 

 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) tingkat efetivitas bantuan perikanan tangkap 

terhadap pengembangan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Pohuwato berada 

pada kriteria yang “Cukup Efektif”. Bantuan ini dapat memberikan kontribusi bagi 

peningkatan produksi nelayan sehingga nelayan akan memiliki kesejahteraan untuk 

menutupi kebutuhan. (2) Pengembangan usaha perikanan tangkap memiliki peluang yang 

besar untuk meningkatkan taraf hidup nelayan karena nilai R/C rasio dari usaha 

perikanan tangkap ini sebesar 2.08 dan pendapatan nelayan ini jauh lebih besar dari Upah 

Minimum Provinsi Gorontalo tahun 2018 dan pendapatan perkapita pertahun di 

Kabupaten Pohuwato tahun 2018. (3) Strategi pengembangan usaha perikanan tangkap di 

Kabupaten Pohuwato yakni pada strategi stabil atau strategi WO yakni meningkatkan 

peluang untuk mengatasi berbagai kelemahan dalam usaha perikanan tangkap. 

 

Kata kunci: Bantuan Perikanan, Pendapatan Nelayan, Strategi SWOT 
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PENDAHULUAN 

Usaha perikanan tangkap berperan 

penting dalam meningkatkan komoditi 

ekspor nasional dibidang sumbedaya alam 

terbaharui (Irenewable resources), 

dikarenakan sumberdaya perikanan yang 

dapat di produksi dalam jangka waktu relatif 

singkat di bandingkan dengan sumberdaya 

alam yang lain seperti kehutanan dan 

pertambangan. Masyarakat nelayan termasuk 

agen of development yang paling reaktif 

terhadap perubahan lingkungan. Pendapatan 

nelayan bergantung pada pemanfaatan dan 

pengelolaan sumberdaya perikanan dan 

kelautan yang berada di dalam lautan. 

Pendapatan masyarakat nelayan secara 

langsung maupun tidak akan sangat 

mempengaruhi kualitas hidup nelayan, 

karena pendapatan dari hasil usaha 

penangkapan merupakan sumber ekonomi 

utama bagi keluarganya sehingga besar 

kecilnya pendapatan akan sangat 

berpengaruh tehadap kehidupan nelayan, 

khususnya dalam hal pengelolaan dan 

pemanfaatan wilayah pesisir yang didasarkan 

pada kearifan lokal yang telah membudaya 

dalam masyarakat nelayan. (Kementrian 

Kelautan dan Perikanan :2015) 

Sumberdaya perikanan memiliki 

peran penting dalam perekonomian suatu 

daerah termasukdi Kabupaten Pohuwato. 

Pembangunan perikanan telah dilaksanakan 

dari tahun ke tahun, dimana potensi 

perikanan dan kelautan menjadi lokus utama 

nelayan dalam usaha perikanan tangkap yang 

menjadi kebutuhan masyarakat nelayan di 

daerah tersebut, dengan luasan laut dan 

panjang pantai yang begitu besar memiliki 

peluang untuk menjadi sektor perikanan 

sebagai sektor unggulan dalam mendukung 

perekonomian masyarakat nelayan. (Badan 

Pusat StatistikPohuwato : 2012) 

Letak geografis Kabupaten Pohuwato 

yang berada di wilayah pesisir mempunyai 

peluang untuk meningkatkan usaha 

perikanan tangkap, luas perairan teritorial 3. 

292,71 Km² dan panjang pantai 164 km, dan 

dengan jumlah penduduk yang berprofesi 

nelayan usaha perikanan laut 2815 orang 

mempunyai peluang dalam meningkatkan 

usaha perikanan tangkap sebagai salah sektor 

unggulan dalam meningkatkan produksi 

perikanan di daerah tersebut (Badan Pusat 

Statistik Kabupaten Pohuwato 2012).  

Upaya meningkatkan produksi 

perikanan tangkap di Kabupaten Pohuwato 

Pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan 

dan Kelautan sejak tahun 2003 

menggelontarkan program pengembangan 

produksi perikanan tangkap melalui 

pemberian fasilitas perikanan tangkap berupa 

pemberian perahu piber, rumpon, pemberian 

program lampu berbahan dasar air garam, 

program tersebut diberikan kepada paras 

nelayan didalam peningkatan usaha 

perikanan tangkap. Hasil observasi di 
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lapangan di peroleh data produksi perikanan 

tangkap pada nelayan penerima program 

fasilitas alat tangkap total produksi hasil 

tangkapan lebih kurang 21. 787,07 ton/tahun 

(BPS Pohuwato : 2012), peningkatan 

produksi ini tidak terlepas dari kebijakan dan 

program pemerintah Kabupaten Pohuwato 

dalam memberikan perhatian terhadap 

masyarakat nelayan berupa bantuan fasilitas 

alat tangkap dengan tujuan dapat 

meningkatkan produksi perikanan tangkap 

dan pendapatan nelayan melalui program 

pengembangan produksi perikanan tangkap 

di Kabupaten Pohuwato dengan demikian hal 

ini menarik untuk dilakukan penelitian 

dengan judul :“Analisis Bantuan 

Perikanan Tangkap Melalui Program 

Pengembangan Produksi Perikanan 

Dalam Meningkatkan Pendapatan 

Nelayan di Kabupaten Pohuwato”.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 

bulan di Kabupaten Pohuwato dari bulan 

Februari sampai dengan bulan Maret 2019. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu 

kecamatan paguat yang memiliki 679 

nelayan, kemudian berdasarkan rumus slovin 

dan kemudian digenapkan jumlah sampel 

sebanyak 100 orang nelayan. Analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini yakni 

analisis deskriptif dan SWOT 

 

 

HASIL PENELITIAN 

A. Analisis Tingkat Efetivitas Bantuan 

Perikanan Tangkap Terhadap 

Pengembangan Produksi Perikanan 

Tangkap di Kabupaten Pohuwato 

 

Hasil analisis mengenai tingkat 

efetivitas bantuan perikanan tangkap 

terhadap pengembangan produksi perikanan 

tangkap di Kabupaten Pohuwato disajikan 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.11. Hasil Tingkat Efetivitas 

Bantuan Perikanan Tangkap 

Uarian 

Skor Pernyataan 
Kriteri

a Opsi 

E 

Opsi 

D 

Opsi 

C 

Opsi 

B 

Opsi 

A 

Rata-

Rata 

Perahu 

Fiber 
0 1 33 0 66 4.31 Efektif 

Rumpon 0 2 69 11 18 3.45 
Cukup 

Efektif 

Lampu 0 0 90 0 10 3.20 
Kurang 

Efektif 

Rata-

Rata 
0.00 1.00 64.00 3.67 31.33 3.65 

Cukup 

Efektif 

Sumber : Data diolah, 2019 

Berdasarkan tabel di atas maka dapat 

diketahui bahwa tingkat efetivitas bantuan 

perikanan tangkap terhadap pengembangan 

produksi perikanan tangkap di Kabupaten 

Pohuwato memiliki rata-rata skor sebesar 

3,65 satuan, dengan nilai rata-rata ideal 

sebesar 3,67 dan standar deviasi sebesar 

0,39. Sehingga nilai efektivitas secara 

keseluruhan ini berada pada rentang ((M - 

0,5 SD)-(M + 0,5 SD)) atau (3,47 < 3,65 < 

3,86) yang artinya terletak pada kriteria yang 

“Cukup Efektif”. Hal ini menunjukan bahwa 

bantuan yang diberikan oleh pemerintah 

dalam usaha perikanan tangkap sudah cukup 

efektif karena dengan bantuan ini dapat 

memberikan kontribusi bagi peningkatan 

produksi nelayan sehingga nelayan akan 

memiliki kesejahteraan untuk menutupi 



ANALISIS BANTUAN PERIKANAN TANGKAP MELALUI PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUKSI 

PERIKANAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN NELAYAN DI KABUPATEN POHUWATO 
4 

 

kebutuhan harian dan pendapatan rumah 

tangga nelayan. Apabila bantuan ini terus 

dikembangkan maka akan menjadi faktor 

yang meningkatkan pendapatan perkapita 

masyarakat nelayan. 

Hasil yang berada pada kategori 

cukup efektif ini menunjukan bahwa bantuan 

alat perikanan tangkap perlu dibarengi 

dengan sosialisasi atau pembinaan 

pemerintah terhadap para nelayan. Hal ini 

terutama dalam operasional penggunaan alat 

tangkap yang menjadi bantuan pemerintah 

masih sepenuhnya dapat digunakan karena 

nelayann masih harus mengorbankan 

sejumlah biaya misalnya untuk pengadaan 

stabilisator perahu fiber dan fasilitas dan 

perawatan pelengkap lain dari bantuan 

rumpon dan lampu berbahan bakar air laut. 

Untuk memperjelas hasil dari tiap jenis 

bantuan alat tangkap perikanan tangkap 

pemerintah Kabupaten Pohuwato terhadap 

nelayan, maka dapat dijabarkan interpretasi 

tiap jenis alat tersebut berikut ini: 

1. Perahu Fiber 

Perahu berbahan dasar fiberglass ini 

merupakan evolusi dari perahu yang 

berbahan dasar kayu. Namun tidak 

terlepas dari peran kayu dalam 

memperkuat perahu tersebut. 

Berdasarkan tabel di atas ditemukan 

bahwa untuk efektivitas perahu fiber 

terletak pada kriteria yang “efektif” 

karena nilai rata-rata skor berada diantara 

((M + 0,5 SD)-(M + 1,5 SD)) atau (3,99 

< 4,31 < 4,96). Sehingga dapat dikatakan 

bahwa bantuan perahu fiber yang 

diberikan oleh pemerintah mampu 

memberikan nilai tambah atau manfaat 

bagi nelayan karena nelayan dapat 

melakukan operasional dengan mudah 

dan adanya perawatan yang tidak begitu 

sulit. Meski demikian, bantuan perahu 

fiber ini memiliki kendala yakni sulit 

untuk digunakan pada ombak yang besar 

serta muatannya yang cukup kecil. 

2. Rumpon 

Rumpon adalah salah satu jenis alat 

bantu penangkapan ikan yang dipasang 

dilaut, baik laut dangkal maupun laut 

dalam. Pemasangan tersebut 

dimaksudkan untuk menarik gerombolan 

ikan agar berkumpul disekitar rumpon, 

sehingga ikan mudah untuk ditangkap. 

Berdasarkan tabel di atas ditemukan 

bahwa untuk efektivitas rumpon terletak 

pada kriteria yang “cukup efektif” karena 

nilai rata-rata skor berada diantara ((M - 

0,5 SD)-(M + 0,5 SD)) atau (3,10 < 3,45 

< 3,90). Sehingga dapat dikatakan bahwa 

bantuan rumpon oleh pemerintah 

Kabupaten Pohuwato telah mampu 

memberikan sumbangsih positif bagi 

nelayan dalam menjalankan usahanya 

serta pengembangan produktivitas 

tangkapannya. Ditinjau dari input proses, 

ouput, outcome dan manfaatnya bantuan 
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alat ini belum efektif karena 

penggunaannya harus di laut yang dalam 

sehingga para nelayan agak kesulitan 

kemudian adanya kerumitan dalam 

penggunaan menjadi salah satu kendala. 

Sehingga untuk mencapai hasil efektif 

dari bantuan alat rumpon ini perlu adanya 

pelatihan serta upaya lain yang dilakukan 

oleh pemerintah sebagai strategi dalam 

pengembangan produktivitas nelayan. 

3. Lampu Berbahan Dasar Air Garam 

Merupakan jenis lampu penerangan 

yg berbahan bakar air asin (garam) atau 

air laut. lampu tersebut tidak 

memerlukan baterai kering atau baterai 

isi ulang atau sinar matahari. penggunaan 

yg mudah aman dan ramah lingkungan 

sangat cocok untuk kebutuhan aktifitas 

dalam dan luar ruangan disegala situasi 

dan kondisi khususnya untuk nelayan. 

karena hanya dengan mencampurkan air 

garam atau air laut dapat menghasilkan 

energi listrik untuk menyalakan LED. 

Berdasarkan tabel di atas ditemukan 

bahwa untuk efektivitas lampu berbahan 

dasar air garam terletak pada kriteria 

yang “kurang efektif” karena nilai rata-

rata skor berada diantara ((M - 1,5 SD)-

(M - 0,5 SD)) atau (3,10 < 3,20 < 3,70). 

Sehingga dapat dikatakan bahwa bantuan 

lampu berbahan bakar air garam 

merypakan suatu inovasi untuk 

meudahan nelayan dalam perengan untuk 

penagkapan ikan. Namun hal ini kurang 

efektif karena berdasarkan hasil 

wawancara, para nelayana kurang puas 

dengan penggunaan lampu berbahan 

bakar air garam, slaah satunya karena 

cepat rusak dan terlalu hati-hati dalam 

penggunaanya bahkan terdapat nelayanan 

berangapan bahwa lampu ini tidak begitu 

besar manfaatnya bagi nelayan perikanan 

tangkap di Kabupaten Pohuwato. 

 

B. Analisis Tingkat Pendapatan Nelayan 

Melalui Program Pengembangan 

Produksi Perikanan Tangkap di 

Kabupaten Pohuwato 

 

Analisis pendapatan meliputi biaya 

tetap, biaya variabel, penerimaan, 

pendapatan dan keuntungan layak atau 

tidaknya usahatani tersebut. Biaya tetap 

merupakan biaya relatif tetap setiap satu kali 

produksi sedangkan biaya variabel 

merupakan biaya yang selalu berubah-ubah 

dalam setiap satu kali produksi.  Usaha 

perikanan tangkap layak dikembangkan 

karena menguntungkan bagi nelayan yang 

berada di Kabupaten Pohuwato. Adapun 

hasil analisis pendapatan nelayan disajikan 

sebagai berikut ini. 

Tabel 4.15 Analisis Pendapatan Nelayan 

No Uraian Jumlah (Rp) 
Rata-Rata 

(Rp) 

1 Penerimaan 741,082,500 7,410,825 

2 Total Biaya 356,915,000 3,569,150 

3 Pendapatan 384,167,500 3,841,675 

4 Margin Keuntungan 51.84 51.84 

5 R/C Ratio 2.08 2.08 

Sumber : Data diolah, 2019  
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Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat 

bahwa pengembangan usaha perikanan 

tangkap memiliki peluang yang besar untuk 

meningkatkan taraf hidup nelayan karena 

nilai R/C rasio dari usaha perikanan tangkap 

ini sebesar 2.08 artinya jumlah peneriman 2 

kali lipat dari biaya yang dikeluarkan yang 

akhirnya membuat margin keuntungan 

nelayan dalam 1 bulan mencapai 51,84% 

atau sebesar Rp 3.841.675 per bulan. Hal ini 

cukup baik karena besaran yang diterima 

oleh nelayan ini jauh lebih besar dari Upah 

Minimum Provinsi Gorontalo tahun 2018 

sebesar Rp 2.030.000 dan pendapatan 

perkapita pertahun di Kabupaten Pohuwato 

tahun 2018 sebesar ± Rp 3.200.000 per 

bulan. 

 

C. Strategi Pengembangan Usaha 

Perikanan Tangkap di Kabupaten 

Pohuwato 

 

Dalam penelitian ini berbagai faktor 

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman 

diperoleh dari penggalian persepsi dan 

wawancara dari berbagai expertpada saat 

penelitian terdahulu yang kemudian 

dikombinasikan dengan berbagai referensi 

yang terkait.  

1. Penentuan Nilai Rating  

 

Setelah faktor-faktor strategis internal 

dan eksternal strategi pengembangan usaha 

perikanan tangkap di Kabupaten Pohuwato 

diidentifikasi, suatu label nilai rating internal 

dan eksternal disusun untuk merumuskan 

faktor-faktor strategi internal dan eksternal 

tersebut dalam kerangka kekuatan (strength) 

dan kelemahan (Weaknesses), peluang 

(opportunity) dan ancaman (Threats) 

terhadap strategi pengembangan usaha 

perikanan tangkap di Kabupaten Pohuwato.  

a. Faktor Internal 

Hasil perhitungan dan analisis faktor 

internal dari strategi pengembangan usaha 

perikanan tangkap di Kabupaten Pohuwato 

disajikans ebagai berikut ini: 

Tabel 4.18 : Hasil IFAS Usaha perikanan 

tangkap di Kabupaten Pohuwato 

No Uraian 
Poin 

Aktual 
Bobot Rating Skor 

1 Potensi perairan yang luas 0.94 0.1125 4 0.4499 

2 
Wilayah penangkapan yang  

luas 
0.93 0.1120 3 0.3360 

3 Akses distribusi perikanan 0.93 0.1120 2 0.2240 

4 
Tersedianya jumlah  alat 

bantuan perikanan 
0.93 0.1118 1 0.1118 

5 

Tersedianya fasilitas alat 

pendingin perikanan  (tool 

box) 

0.93 0.1118 1 0.1118 

Jumlah Strengths   0.5600   1.2334 

1 
Alat tangkap ikan yang masih 

tradisional 
0.94 0.1125 4 0.4499 

2 Jumlah armada yang sedikit 0.92 0.1101 3 0.3302 

3 
Kelangkaan bahan bakar 

seperti solar dan premium 
0.89 0.1074 2 0.2149 

4 Minimnya akses permodalan 0.92 0.1101 3 0.3302 

Jumlah Weaknesses   0.4400   1.3252 

JUMLAH FAKTOR INTERNAL   1.0000     

SELISIH FAKTOR INTERNAL 
-

0.0918 

Sumber: Olahan Data, 2019 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan 

bahwa nilai total kekuatan 1,2334 (nilai ini 

diperoleh dari penjumlahan bobot dikalikan 

rating sehingga menghasilkan nilai total). 

Sedangkan nilai total faktor kelemahan 

hanya 1,3252 (nilai ini diperoleh dari 

penjumlahan bobot dikalikan rating sehingga 

menghasilkan nilai total). Keadaan ini 
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menunjukkan bahwa faktor kekuatan untuk 

strategi pengembangan usaha perikanan 

tangkap di Kabupaten Pohuwato lebih kecil 

dari faktor kelemahan sebagai penghambat 

strategi pengembangan usaha perikanan 

tangkap di Kabupaten Pohuwato.  

b. Faktor Eksternal 

Hasil perhitungan dan analisis faktor 

eksternal dari strategi pengembangan usaha 

perikanan tangkap di Kabupaten Pohuwato 

disajikans ebagai berikut ini: 

Tabel 4.19 : Hasil EFAS Usaha perikanan 

tangkap di Kabupaten Pohuwato 

N

o 
Uraian 

Poin 

Aktual 
Bobot Rating Skor 

1 Pembangunan pabrik es 0.98 0.1058 4 0.4231 

2 
Tersedianya Solar Packed 

Dealer Nelayan (SPDN) 
0.81 0.0880 1 0.0880 

3 Pembangunan dermaga 0.84 0.0906 3 0.2718 

4 Keberadaan regulasi perikanan 0.82 0.0886 2 0.1773 

5 
Tersedianya fasilitas tempat 

pelelangan ikan (TPI) 
0.97 0.1049 4 0.4196 

6 
Tersedianya kelembagaan 

ekspor perikanan 
0.85 0.0917 2 0.1834 

Jumlah Opportunities   0.5696   1.5631 

1 
Masuknya kapal dari luar 

Pohuwato secara illegal 
0.55 0.0594 1 0.0594 

2 Maraknya ilegasl fhising 0.56 0.0607 1 0.0607 

3 

Belum adanya regulasi yang 

dibuat  khusus menjamin 

 kestabilan harga ikan 

0.67 0.0724 2 0.1448 

4 
Belum optimalnya organisasi 

nelayan 
0.71 0.0772 3 0.2315 

5 
Rusaknya biota dan ekosistem  

laut 
0.73 0.0793 3 0.2380 

6 Cuaca buruk 0.75 0.0815 4 0.3260 

Jumlah Threats 260.8696 0.4304   1.0603 

JUMLAH FAKTOR EKSTERNAL   1.0000     

JSELISIH FAKTOR EKSTERNAL 0.5028 

Sumber: Olahan Data, 2019 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan 

bahwa nilai total faktor peluang 1,5631 lebih 

besar dari pada total nilai ancaman yaitu 

1,0603 (nilai ini diperoleh dari hasil 

penjumlahan bobot dikalikan rating sehingga 

menghasilkan nilai total). Keadaan ini 

menunjukkan bahwa faktor peluang untuk 

strategi pengembangan usaha perikanan 

tangkap di Kabupaten Pohuwato lebih besar 

dari faktor ancaman sebagai penghambat 

strategi pengembangan usaha perikanan 

tangkap di Kabupaten Pohuwato.  

2. Diagram Analisis SWOT 

Setelah didapatkan hasil dari 

masing-masing rating faktor internal 

(dan faktor eksternal, maka untuk 

mengetahui strategi pengembangan 

usaha perikanan tangkap di Kabupaten 

Pohuwato dengan menggunakan 

diagram analisis SWOT yang dapat 

digambarkan dibawah ini : 

 
Gambar 4.1: Diagram Analisis SWOT  

 

Berdasarkan Gambar diatas, 

diketahui bahwa strategi pengembangan 

usaha perikanan tangkap di Kabupaten 

Pohuwato yakni pada strategi turn around 

atau strategi WO yakni meningkatkan 

peluang untuk mengatasi berbagai 

kelemahan dalam usaha perikanan tangkap 

sehingga dengan strategi ini dapat 

2

1

-2 -1 1 2

-1

-2

Kelemahan Kekuatan

Peluang

Ancaman

Kuadran 1 Strategi AgresifKuadran 3 Strategi Turn Around

Kuadran 2 Strategi DiversifikasiKuadran 4 Strategi Defensif

(-0,0918 . 0,5028)



ANALISIS BANTUAN PERIKANAN TANGKAP MELALUI PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUKSI 

PERIKANAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN NELAYAN DI KABUPATEN POHUWATO 
8 

 

meningkatkan produksi dan pendapatan 

nelayan. 

 

3. Matriks SWOT 

Matriks SWOT adalah alat yang 

dipakai untuk menyusun faktor-faktor 

strategi perusahaan. Strategi WO yaitu 

dengan memanfaatkan peluang-peluang (O) 

yang dimiliki oleh petani dan pemerintah 

yang kemudian dapat mereduksi berbagai 

kelemahan yang berpotensi menurunkan 

pendapatan dan produksi. Strategi stabil ini 

sangatlah tergantung pada peran pemerintah 

yakni dalam pemberian bantuan kepada 

nelayan yang kemudian didukung oleh suatu 

langkah yakni (1) meningkatkan regulasi 

dalam perikanan tangkap, (2) memberikan 

subsidi penggunaan biaya variabel (bahan 

bakar) kepada nelayan, (3) pelatihan teknis 

bagi nelayan perikanan tangkap, (4) 

pengadaan bantuan yang lebih modern bagi 

nelayan, (5) pembangunan TPI dengan 

fasilitas pendukung lebih optimal dan (6) 

pemberdayaan kelembagaan nelayan 

 

D. Pembahasan 

1. Tingkat Efetivitas Bantuan Perikanan 

Tangkap Terhadap Pengembangan 

Produksi Perikanan Tangkap di 

Kabupaten Pohuwato 

 

Salah satu aspek penting dalam 

agribisnis perikanan tangkap yakni 

pemerintah dengan berbagai programnya 

untuk peningkatan taraf hidup nelayan, yang 

salah satunya dilakukan dengan pemberian 

bantuan. Hasil analisis mengenai bantuan 

ditemukan bahwa tingkat efetivitas bantuan 

perikanan tangkap terhadap pengembangan 

produksi perikanan tangkap di Kabupaten 

Pohuwato memiliki rata-rata skor sebesar 

40,33 satuan dimana nilai ini berada pada 

rentang ((M - 0,5 SD)-(M + 0,5 SD)) yang 

artinya terletak pada kriteria yang “Cukup 

Efektif”. Hal ini menunjukan bahwa bantuan 

yang diberikan oleh pemerintah dalam usaha 

perikanan tangkap sudah cukup efektif 

karena dengan bantuan ini dapat memberikan 

kontribusi bagi peningkatan produksi 

nelayan sehingga nelayan akan memiliki 

kesejahteraan untuk menutupi kebutuhan 

harian dan pendapatan rumah tangga 

nelayan. Apabila bantuan ini terus 

dikembangkan maka akan menjadi faktor 

yang meningkatkan pendapatan perkapita 

masyarakat nelayan. Sehingga dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa bantuan 

perikanan tangkap yang diberikan sudah 

cukup efektif yang dapat meningkatkan 

kekuatan dan peluang usaha perikanan 

tangkap dan menurunkan kelemahan dan 

ancaman yang menghambat keberhasilan 

usaha perikanan tangkap. 

Belum begitu efektifnya bantuan alat 

perikanan tangkap karena nelayan masih 

sangat membutuhkan sarana dan prasarana 

dalam usaha perikanan tangkap. 

Sebagaimaan diketahui pada Kabupaten 
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Pohuwato adanya ketersediaan sarana dan 

prasarana yang cukup memadai dari segi 

kuantitas, namun dari kualitas terdapat aspek 

sarana dan prasarana yang masih perlu untuk 

perbaikan atau renovasi untuk baiknya 

dukungan sarana dan prasarana tersebut. 

Adanya ketersediaan sarana dan prasarana 

yang baik maka akan menunjang baiknya 

proses usaha perikana tangkap yang dampak 

akhirnya tentu pada peningkatan pendapatan 

dari nelayan. Hal ini sebagaimaan dikuatkan 

oleh Hal ini sebagaimana dikatakan oleh 

Septifitri, (2018) bahwa kebutuhan sarana 

dan prasarana perikanan untuk 

pengembangan perikanan tangkap berbasis 

komoditas unggulan dilakukan 

berbadasarkan perhitungan kebutuhan 

masingmasing sarana. Alokasi sarana pokok 

yang dihitung antara lain kebutuhan 

pelabuhan perikanan, tempat pelelangan 

ikan, pabrik jaring, galangan kapal dan unit 

pengolahan produk. Alokasi sarana yang 

tepat akan mengoptimalkan pemanfaatan 

potensi sumberdaya ikan yang ada di 

Kabupaten Pohuwato 

Sehingga dengan demikian, untuk 

kedepannya pemerintah perlu untuk 

melakukan sosialisasi dan memberikan 

bantuan kepada nelayan alat tangkap yang 

ramah leingkungan dan lebih modern. Hal ini 

sebagaimana menurut Monintja (2000) 

menyatakan bahwa, Jenis alat tangkap yang 

masuk kategori ramah lingkungan adalah ; 

Pole and line, pukat simbulak/jaring insang 

hanyut; pancing tonda; pancing tangan; 

pancing cumi; rawai dasar; bubu labuh; 

rawai cucut dan Purse Seine, kedelapan jenis 

alat tangkap ini secara teoritis dapat 

memenuhi seluruh kriteria yang ditentukan 

yaitu; tingkat selektifitas tinggi, tidak 

merusak habitat, kualitas hasil tangkapan 

baik, aman bagi nelayan, hasi tangkapan 

tidak membahayakan konsumen, hasil 

tangkapan sampingan kecil, dampak 

terhadap keragaman spesies rendah, tidak 

menangkap ikan yang dilindungi dan dapat 

diterima secara sosial. Sesuai dengan trend 

pengembangan teknologi penangkapan ikan 

saat ini yang menekankan pada teknologi 

penangkapan ikan ramah lingkungan 

(Environment Friendly Fishing Technology) 

dengan harapan dapat memanfaatkan 

sumberdaya perikanan secara berkelanjutan. 

Teknologi penangkapan ikan ramah 

lingkungan adalah suatu alat tangkap yang 

tidak memberikan dampak lingkungan, tidak 

merusak dasar perairan (benthic 

disturbance), kemungkinan hilangnya alat 

tangkap kecil, serta kontribusinya terhadap 

polusi rendah. Permasalahan sumberdaya 

maupun lingkungan yang sedang dihadapi 

saat ini telah menjadi dasar dan alasan 

penting bagi pengembangan teknologi 

penangkapan ikan dimasa mendatang dengan 

menitik beratkan pada kepentingan 

konservasi sumberdaya  
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2. Pendapatan Nelayan Melalui Program 

Pengembangan Produksi Perikanan 

Tangkap di Kabupaten Pohuwato 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 

pengembangan usaha perikanan tangkap 

memiliki peluang yang besar untuk 

meningkatkan taraf hidup nelayan karena 

nilai R/C rasio dari usaha perikanan tangkap 

ini sebesar 2.08 artinya jumlah peneriman 2 

kali lipat dari biaya yang dikeluarkan yang 

akhirnya membuat margin keuntungan 

nelayan dalam 1 bulan mencapai 51,84% 

atau sebesar Rp 3.841.675 per bulan. Hal ini 

cukup baik karena besaran yang diterima 

oleh nelayan ini jauh lebih besar dari Upah 

Minimum Provinsi Gorontalo tahun 2018 

dan pendapatan perkapita pertahun di 

Kabupaten Pohuwato tahun 2018. Sehingga 

dengan meningkatkan strategi stabil atau 

mengoptimalkan peluang dalam mereduksi 

kelemahan akan membuat usaha perikanan 

tangkap menjadi lebih optimal dan 

memberikan dampak kesejahteraan bagi 

nelayan di Kabupaten Pohuwato. 

Meski memiliki pendapatan yang 

cukup besar namun nelayan perikanan 

tangkap di Kabupaten Pohuwato masih 

sangat perlu mendapatkan sentuhan dari 

pemerintah. Hal ini karena hasil umumnya 

mereka nelayan tradisional atau berskala 

kecil sehingga daerah tangkapnya (fishing 

ground) terbatas tidak jauh dari pantai, serta 

pendapatan yang rendah disebabkan biaya 

operasional tinggi dan harga jual ikan  di TPI 

berfluktuasi, maka pembuat kebijakan harus 

mencari alternatif untuk menangani 

rendahnya penerimaan nelayan 

kecil/tradisional dan juga mengelola 

perikanan secara lestari. Untuk memperbaiki 

kesejahteraan nelayan perlu ditingkatkan 

pendapatannya, melalui peningkatan 

produktifitas efisiensi pemakaian input 

produksi berbagai jenis perahu dan alat 

tangkap perikanan.. Faktor-faktor produksi 

(input) yang ada pada tahun terakhir 

mengalami kenaikan harga sehingga dengan 

hasil tangkapan yang cenderung tidak pasti, 

menyebabkan pendapatan para nelayan  

Sehingga untuk lebih meningkatkan 

hasil produksi dan pendapatan maka perlu 

dilakukan pendekatan sistem oleh 

pemerintah dan nelayan dalam perikana n 

tangkap. Hal ini sebagaimana menurut 

Eriyatno (1999), menyatakan pendekatan 

system memberikan metode yang logis untuk 

penanganan masalah dan merupakan alat 

yang memungkinkan untuk 

mengidentifikasikan, menganalisis, 

mensimulasi serta mendesain system 

keseluruhan. Selanjutnya disebutkan bahwa 

metode untuk memecahkan masalah yang 

dilakukan melalui pendekatan system terdiri 

dari beberapa tahap proses. Tahap-tahap 

tersebut meliputi ; evaluasi kelayakan, 

menyusun model abstrak, implementasi 
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rancangan serta implementasi dan operasi 

system. Selanjutnya disebutkan bahwa yang 

dinamakan pendekatan system adalah 

merupakan cara penyelesaian persoalan yang 

dimulai dengan dilakukannya identifikasi 

terhadap adanya sejumlah kebutuhan-

kebutuhan sehingga dapat menghasilkan 

suatu operasi dari system yang dianggap 

efektif. 

Hasil ini secara keseluruhan sejalan 

dengan pernyatan Triarso (2012) bahwa 

pembangunan perikanan tangkap pada 

hakekatnya ditujukan untuk 

meningkatkankesejahteraan masyarakat, 

khususnya nelayan dan sekaligus untuk 

menjaga kelestarian sumberdaya ikan serta 

lingkungannya. Tujuan tersebut dewasa ini 

diperluas cakupannya sehingga tidak hanya 

untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan 

dan menjaga kelestarian sumberdaya ikan, 

tetapi juga untuk meningkatkan kontribusi 

Sub Sektor Perikanan Tangkap terhadap 

pembangunan perekonomian nasional (pro 

growth), dan membantu mengatasi krisis 

multidimensi yang sedang melanda 

negarakita, baik dalam bentuk penyediaan 

lapangan kerja (pro job), penerimaan devisa 

melalui ekspor, penerimaan negara bukan 

pajak, maupun untuk pengentasan 

kemiskinan (pro poor).  

3. Strategi Pengembangan Usaha 

Perikanan Tangkap di Kabupaten 

Pohuwato 

 

Berdasarkan hasil analisis ditemukan 

bahwa strategi pengembangan usaha 

perikanan tangkap di Kabupaten Pohuwato 

yakni pada strategi turn around (stabil) atau 

strategi WO yakni meningkatkan peluang 

untuk mengatasi berbagai kelemahan dalam 

usaha perikanan tangkap sehingga dengan 

strategi ini dapat meningkatkan produksi dan 

pendapatan nelayan. Strategi WO yaitu 

dengan memanfaatkan peluang-peluang (O) 

yang dimiliki oleh petani dan pemerintah 

yang kemudian dapat mereduksi berbagai 

kelemahan yang berpotensi menurunkan 

pendapatan dan produksi. Strategi stabil ini 

sangatlah tergantung pada peran pemerintah 

yakni dalam pemberian bantuan kepada 

nelayan yang kemudian didukung oleh suatu 

langkah yakni meningkatkan regulasi dalam 

perikanan tangkap, hal ini menjadi pentging 

karena dapat memberikan kebebasan dan 

pengaturan terhadap para nelayan agar tidak 

melakukan penyimpangan bahkan dapat 

meningkatkan produksinya. Regulasi 

sangatlah penting karena kontrol yang 

diberikan oleh pemerintah tidak selalu 

dilakukan namun melalui regulasi akan 

menjadi sebuah pengikat bagi nelayan untuk 

dapat meningkatkan hasil tangkpannya. 

Selain itu perlunya perhatian bagi 

nelayan untuk usaha ini dengan 

mengoptimalkan kemampuan dan 

keterampilan serta berkomitmen tidak 

melakukan penyimpangan dalam usaha. 
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engembangan penangkapan ikan pada 

hakekatnya berarah pada pemanfaatan 

sumberdaya ikan secara optimal dan rasional 

bagi kesejahteraan masyarakat pada 

umumnya dan nelayan khususnya, tanpa 

menimbulkan kerusakan sumberdaya ikan itu 

sendiri maupun lingkungan. UU No. 31/2004 

tentang perikanan juga mengamanatkan 

bahwa pengelolaan perikanan, termasuk 

kegiatan perikanan tangkap harus dilakukan 

berdasarkan asas manfaat, keadilan, 

kemitraan, pemerataan, keterpaduan, 

keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang 

berkelanjutan. 

Hasil ini sesuai dengan pernyataan 

dari Puansalaing, dkk (2012) bahwa Strategi 

W-O merupakan strategi yang disusun untuk 

mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan 

peluang yang ada. Pelatihan untuk 

peningkatan kemampuan manajemen; 

strategi ini untuk mengatasi kelemahan 

berupa pengelolaan usaha yang masih 

tradisional, minimnya permodalan dalam 

penyediaan kapal dan alat tangkap, 

pengetahuan manajemen usaha masih 

terbatas. Kelemahan tersebut dapat diatasi 

dengan memanfaatkan peluang-peluang yang 

ada berupa pasar ekspor tersedia, dan 

pengembangan pelabuhan perikanan. Adakan 

kerjasama dengan lembaga keuangan; 

Strategi ini untuk mengatasi kelemahan 

berupa minimnya permodalan dalam 

penyediaan kapal dan alat tangkap, 

keterbatasan kemampuan mengakses 

permodalan dari lembaga keuangan rakyat. 

Kelemahan tersebut dapat diatasi dengan 

memanfaatkan peluang-peluang yang ada 

seperti kerjasama investasi dengan pihak 

lain. Penyediaan data yang baik untuk 

evaluasi usaha; Strategi ini untuk mengatasi 

kelemahan berupa sulitnya mengakses 

permodalan dari lembaga keuangan. 

Kelemahan tersebut dapat diatasi dengan 

memanfaatkan peluang kerjasama investasi. 

Peluang kerjasama investasi dapat terjalin 

dengan baik asalkan ada pencatatan data 

yang baik. 

 

SIMPULAN  

 Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

dapat ditarik beberapa simpulan sebagai 

berikut : 

1. Tingkat efetivitas bantuan perikanan 

tangkap terhadap pengembangan 

produksi perikanan tangkap di 

Kabupaten Pohuwato berada pada 

kriteria yang “Cukup Efektif”. Bantuan 

ini dapat memberikan kontribusi bagi 

peningkatan produksi nelayan sehingga 

nelayan akan memiliki kesejahteraan 

untuk menutupi kebutuhan harian dan 

pendapatan rumah tangga nelayan.  

2. Pendapatan rata-rata nelayan yang 

diterima tiap bulan sebesar Rp 3.841.675. 

usaha tersebut layak untuk dilanjutkan 
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dimana nilai R/C rasio sebesar 2,08. 

Sehingga setiap pengorbanan biaya yang 

dikeluarkan (dibayarakan) oleh nelayan 

sebesar Rp 1 maka akan menghasilkan 

Rp 2.08. 

3. Strategi pengembangan usaha perikanan 

tangkap di Kabupaten Pohuwato yakni 

pada strategi Turn Around (mengubah 

strategi yang telah ada atau restrategi) 

atau strategi WO yakni meningkatkan 

peluang untuk mengatasi berbagai 

kelemahan dalam usaha perikanan 

tangkap sehingga dengan strategi ini 

dapat meningkatkan produksi dan 

pendapatan nelayan. Pengembangan 

produksi perikanan tangkap dengan 

strategi ini sangatlah tergantung pada 

peran pemerintah yakni dalam pemberian 

bantuan kepada nelayan, peningkatan 

intensitas penyuluhan dan sosialisasi 

serta pengadaan sarana dan prasarana 

pendukung dan regulasi pemasaran yang 

lebih baik. 

 

SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian dan 

simpulan yang telah diuraikan di atas, maka 

saran penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Diperlukan kebijakan pemberdayaan 

ekonomi yang bersifat berkelanjutan, 

artinya seperti dalam kebijakan 

modernisasi alat tangkap ikan seharusnya 

ada penyuluhan kepada nelayan agar 

dapat menggunakan alat tangkap ikan 

tersebut secara maksimal dan cara 

menggunakan alat tangkap tersebut agar 

tidak cepat rusak. 

2. Subsektor perikanan merupakan sektor 

basis ekonomi untuk itu perlu dikelolah, 

dikembangkan dan ditangani lebih serius 

dengan tata kelolah yang baik dan 

kelembagaan yang kuat. Hal yang perlu 

dilakukan yakni pengembangan produksi 

perikanan tangkap, di  samping dengan 

pendekatan secara teknis perlu pula 

diadakan pendekatan psikologis terutama 

kepada nelayan tentang peranannya 

dalam  menaikkan  produksi perikanan. 

Kegiatan penyuluhan merupakan cara 

guna  merangsang mereka untuk 

mengelola operasi penangkapan ikan 

sebagai suatu bisnis dan bukan sekedar 

sebagai suatu mata pencaharian semata-

mata. 

3. Perlunya bagi pemerintah untuk 

mempertimbangkan bantuan yang 

diberikan kepada nelayan dimana bila 

memungkinkan anggaran yang ada perlu 

untuk dibuatkan suatu kelompok nelayan 

untuk diberikan bantuan kapal kecil yang 

hasilnya jelas akan lebih optimal untuk 

nelayan yang kemudian hal ini disertai 

dengan pendampingan baik pada teknis 

usaha perikanan maupun pengaturan 

perikanan melalui penyuluhan yang 

sistematis dan berkelanjutan. 
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4. Bagi nelayan, sebaiknya 

mengembangkan kemampuan dan 

keterampilan untuk membentuk suatu 

kelompok dalam usaha atau industri kecil 

menengah berbasis olahan pangan 

dengan bahan baku ikan. Sehingga hasil 

produksi dari perikanan tangkap lebih 

optimal digunakan untuk usaha lain. Hal 

ini perlu dilakukan untuk diversifikasi 

dan peningkatan pendapatan rumah 

tangga bagi istri nelayan. 
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