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ABSTRAK 

Assessmen sosial pemanfaatan sumberdaya ikan pada dua danau di Simeulue perlu diketahui. 
Assessmen tersebut mempelajari kemampuan masyarakat memanfaatkan potensi ikan, melalui 
struktur sosial dan jaringan sosial.  Survei pengumpulan data dilakukan pada Bulan Nopember 2015 
dan Oktober 2016.  Hasil penelitian ini menunjukkan penguasaan aset adalah pembentuk struktur 
sosial masyarakat pada dua danau itu. Di Danau Lauik Tawar (Bulu Hadek) penguasaan lahan kebun 
rata-rata 4,25 Ha dan di Danau Laulo (Desa Amabaan) 0,5 Ha per responden. Kepemilikan perahu 
masing-masing 1 unit, dan penguasaan alat tangkap di Bulu Hadek 1,3 Unit dan di Desa Amabaan 5,2 
unit. Struktur sosial masyarakat di Bulu Hadek adalah petani, nelayan dan pedagang. Di Desa 
Amabaan: nelayan dan petani. Jaringan sosial pemanfaatan potensi ikan pada dua lokasi itu, ringkas, 
kapasitasnya sangat kecil dan tidak mampu mendistribusikan ikan dalam skala komersial. Jenis ikan 
dominan yang ditangkap dari  Danau Laulo adalah “Ikan Limbat” (Clarias batracus) dan pada Danau 
Lauik Tawar adalah “Ikan Seriding” (Ambassis miop). Struktur sosialnya belum berorientasi pasar 
(subsisten). Assessmen ini merekomendasikan diperlukan pasar dengan menghadirkan pedagang, 
sehingga akan  struktur sosial akan luas dan kapasitas jaringan sosial akan meningkat dalam 
memanfaatkan sumberdaya ikan. 

Kata kunci: sumberdaya ikan, Danau, Simeulue,  struktur sosial, jaringan sosial 
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ABSTRAK 

Tulisan ini menggambarkan aspek-aspek sosial nelayan Kalibaru yang terletak di  Teluk Jakarta 
dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan yang ada. Nelayan Kalibaru merupakan nelayan skala 
kecil yang berusaha bertahan yang menghadapi permasalahan keterbatasan teknologi penangkapan, 
kelangkaan sumberdaya hingga isu politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
menggunakan metode wawancara, observasi langsung dan studi literatur. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa keterikatan kuat secara ekonomi dan historis terhadap wilayah membuat 
nelayan tetap memilih tinggal dan tetap bekerja sebagai nelayan di Kalibaru. 

Kata kunci: aspek sosial, nelayan skala kecil, nelayan Kalibaru, Teluk Jakarta 
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DI WILAYAH PAMAYANG, KABUPATEN TASIKMALAYA 
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Universitas Siliwangi, Tasikmalaya  
 

ABSTRAK 

Tasikmalaya merupakan wilayah yang mempunyai potensi wilayah laut cukup luas, hal tersebut 
terlihat dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya yang berbatasan langsung 
dengan wilayah laut, salah satunya Desa Pamayang, Kecamatan Cipatujah, diperoleh berbagai jenis 
hasil tangkapan ikan laut setiap harinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai jenis, 
distribusi pemasaran  dan potensi ikan laut yang ada di wilayah Pamayang. Metode pengumpulan 
data yang dilakukan dengan wawancara kepada Nelayan dan pengamatan langsung di tempat 
pelelangan ikan yang ada di wilayah Pamayang. Hasil penelitian pada bulan februari 2018 
mengidentifikasi 23 jenis ikan yang didaratkan ke wilayah Pamayang dan merupakan hasil dari ikan 
yang berada di wilayah tersebut. Distribusi pemasaran ikan sudah sampai ke kota Tasikmalaya, 
Garut, Bandung bahkan Jakarta. Ada juga jenis ikan yang di ekspor ke luar negeri, yaitu ikan layur 
(Trichiurus lepturus). Jenis ikan yang lebih banyak peminatnya adalah ikan tongkol, jambal roti dan 
tenggiri. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah data mengenai potensi perikanan di 
wilayah Desa Pemayang, Kecamatan Cipatujah, diharapkan dapat menjadi data dasar bagi 
pemerintah setempat dalam pengelolaannya secara lestari dan berkelanjutan.  
Kata Kunci: Distribusi pemasaran, identifikasi jenis, , potensi ikan laut, Tasikmalaya 

 
 

SATUS KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN WADUK JATILUHUR 
BERDASARKAN DIMENSI SOSIAL, EKONOMI, EKOLOGI DAN KELEMBAGAAN 

PERIKANAN 
 

Ina Restuwati1, Ani Leilani1, Aan Hermawan1 
1Jurusan Penyuluhan Perikanan - Sekolah Tinggi Perikanan 

  restuina@gmail.com 
 

ABSTRAK 
 

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis status keberlanjutan pengelolaan Waduk Jatiluhur dilihat 
dari sisi multidimensi keberlanjutan sosial, ekonomi, ekologi dan kelembagaan. Analisis 
menggunakan Rapfish yang didasarkan pada teknik ordinasi dengan menempatkan nilai (skor) pada 
atribut yang terukur dengan menggunakan Multi Dimensional Scaling (MDS) yaitu dimensi  sosial, 
ekonomi, ekologi dan kelembagaan.  Penelitian dilakukan dari bulan Oktober  sampai  dengan 
Desember 2017, dengan responden penelitian sejumlah 40 orang dari enam kecamatan lokasi yang 
melingkupi Waduk Jatiluhur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi dimensi sosial 
pengelolaan waduk berada pada kategori cukup berlanjut, sedangkan dimensi ekonomi, dimensi 
ekologi serta dimensi kelembagaan berada pada kategori kurang berlanjut. Nilai Indeks 
keberlanjutan dimensi Sosial pengelolaan waduk sebesar 55,02 (Status Cukup Berlanjut), Nilai  
Indeks  masing-masing  untuk dimensi ekonomi sebesar 30,21 (status kurang), dimensi ekologi 
sebesar 29,74 (status kurang) serta dimensi kelembagaan sebesar 40,26 (status kurang).  Status 
keberlanjutan dimensi sosial dapat menjadi faktor penggerak yang cukup kuat untuk dimensi 
ekonomi dan dimensi ekologi, sedangkan dimensi kelembagaan mempunyai peluang yang baik 
sebagai pendorong dimensi sosial, ekonomi dan ekologi untuk keberlanjutan pengelolaan Waduk 
Jatiluhur yang lebih optimal. 
 
Kata kunci: MDS, Rapfish, status keberlanjutan, pengelolaan, Waduk Jatiluhur. 
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ABSTRAK 

 

Paper ini  merupakan upaya awal untuk melihat lebih jauh praktek penangkapan ikan di komunitas 
nelayan dengan menggunakan alat tangkap kelong apung. Penelusuran jaringan dan aktor ini dilakukan di 
Pulau Bintan, dimulai dari Desa Pengudang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan metode 
analisis berdasarkan acuan teori teori Actor Network Theory (ANT) untuk menelusuri praktik sehari-hari 
yang ditimbulkan dari suatu kegiatan dan memberikan gambaran mengenai keterkaitannya dengan 
pengembangan praktik penangkapan ikan dengan kelong apung di Pulau Bintan. 
 
Kata kunci: Kelong Apung, Pulau, Actor Network Theory  
 
 
STUDI TENTANG SISTEM PEMASARAN IKAN NILA DI WADUK SAGULING JAWA 
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ABSTRAK 

Ikan Nila merupakan salah satu komoditas perikanan potensial di Waduk Saguling. Bisnis budidaya 
Ikan Nila ini didukung oleh lebih dari 70 industri rumah tangga. Kecamatan Cililin merupakan salah 
satu kecamatan di Bandung Barat  yang  berpotensi sebagai pusat pemasaran ikan nila yang 
diproduksi dari keramba Jaring apung di Waduk Saguling. Sehubungan dengan hal tersebut, maka 
diperlukan beberapa fungsi tataniaga seperti: fungsi pertukaran (exchanged function),fungsi fisik 
(fhysical function), dan  fungsi penunjang (facilitating function) agar kondisi ikan tersebut sampai 
kepada konsumen dalam kondisi segar dan harga yang sesuai.  Penelitian ini bertujuan mengetahui: 
1). Struktur pasar, perilaku pasar dan kinerja pasar Ikan Nila di Waduk Saguling dan  2). Menganalisis 
efisiensi sistem pemasaran Ikan Nila di Waduk Saguling.   Metode penelitian adalah deskriptif dan 
studi kasus. Analisis struktur, perilaku dan kinerja pasar Ikan Nila dieksplorasi dengan analisis 
Structure Conduct Performance (SCP). Hasil penelitian ini adalah 1). Struktur pasar Ikan Nila di 
Waduk Saguling merupakan  persaingan  pasar  tidak sempurna, 2). Sistem pemasaran Ikan Nila di 
Waduk Saguling cenderung tidak efisien.  Berdasarkan hasil penelitian, alternatif solusi untuk 
meningkatkan sistem pemasaran di Waduk Saguling adalah 1). Meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia di Waduk Saguling khususnya di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, 2). 
Melakukan koordinasi strategis antara Instansi Industri Perikanan, Dinas Perdagangan dan Balai 
Besar Perencanaan Kabupaten Bandung Barat guna peningkatan infrastruktur transportasi terutama 
perbaikan jalan yang rusak yang dapat menghambat kelancaran distribusi hasil perikanan dari 
waduk. 
 
Kata kunci: Ikan Nila, Waduk Saguling, fungsi tataniaga, struktur perilaku dan kinerja pasar. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan mengetahui kondisi sosial ekonomi dan pendidikan keluarga nelayan di 
Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan adalah 
deskriptif. Teknik pengambilan sampel dengan cara quota  sampling yaitu pengambilan sampel 
secara acak dengan jumlah populasi yang tidak diperhitungkan tapi diklasifikasikan dalam beberapa 
kelompok (Puspitawati, 2013). Jumlah responden yang digunakan sebanyak 30 orang. Pengumpulan 
data dengan teknik observasi, wawancara terstruktur, dan teknik dokumentasi. Analisis data dengan 
tabulasi dan persentase, sebagai dasar interprestasi dan deskripsi. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa: sebagian besar pendidikan keluarga nelayan (suami, istri dan anak) adalah Sekolah Dasar 
(SD) dengan presentase masing-masing 70%, 80% dan 42%. Presentase jumlah anak tertinggi (23,3 
%) adalah 2 dan 3 anak. Semua istri responden memiliki pekerjaan dan berkontribusi terhadap 
pendapatan keluarga. Mayoritas (46,7%)  pendapatan keluarga nelayan  berada pada kisaran antara 
Rp. 2.500.000- Rp. 5.000.000. Biaya pengeluaran keluarga persentase tertinggi (50%) adalah ≤ 
Rp.2.500.000.  Sebagian besar responden memiliki rumah sendiri (96,7%) dengan kondisi rumah 
permanen (40%), berlantai keramik (63,3%) dan ukuran rumah 50 – 100 m2 (40%). 
 
Kata kunci: sosial ekonomi, pendidikan, nelayan 
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ABSTRAK 

Ekspor ikan hias dalam rentang tahun 2010 – 2016 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 
13,82% per tahun. Indonesia menempati posisi tiga besar dunia setelah Singapura dan Jepang. 
Provinsi Jawa Timur merupakan penyumbang terbesar terhadap nilai produksi ikan hias air tawar 
yang mencapai 20% dari total produksi nasional. Penelitian ini bertujuan mengetahui seberapa jauh 
peningkatan daya saing dan pengembangan industri ikan hias air tawar  di Indonesia saat ini, 
serta mendapatkan strategi kebijakan yang tepat dalam mengembangkan ikan hias air tawar, ditinjau 
dari berbagai aspek ekonomi, potensi pasar, legalitas usaha, dan komitmen para pelaku usahanya. 
Metodologi yang digunakan adalah  metode deskriptif analisis, selanjutnya data-data yang diperoleh 
selanjutnya menginterpretasikan dengan kondisi yang ada. Hasil kajian menunjukkan bahwa untuk 
meningkatkan nilai ekspor dan memperbaiki sistem perdagangan yang ada, diperlukan peningkatan 
sarana dan prasarana pendukung yang handal, seperti menyiapkan infrastruktur (fasilitas karantina 
ikan hias, transportasi, dan lainnya), dan yang paling penting adalah mencari dan mengembangkan 
varietas baru ikan hias yang berpotensi dapat diterima pasar.  Disisi lain, untuk meningkatkan daya 
saing, produksi ikan hias harus sesuai dengan permintaan pasar, budidaya dilakukan dalam 
suatu kawasan terpadu dan terkontrol, meminimalisisr tumpang tindih perijinan ekspor, 
penguatan jejaring pemasaran, peluasan pasar ekspor, dan penguatan branding serta 
promosi dagang. 
 
Kata kunci: daya saing, ekspor, ikan hias air tawar, strategi pengembangan 
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan  ekonomi  produktif pasca pelatihan pengolahan hasil 
perikanan di kelompok wanita pesisir”. Yang difokuskan pada wanita (ibu rumah tangga) yang bekerja 
mencari nafkah, khususnya untuk menunjang perekonomian keluarga nelayan yaitu  (a) kurikulum 
pelatihan yang telah diberikan pada wanita pesisir yang memiliki ativitas pekerjaan rumah tangga; dan 
(b) penambahan  pendapatan wanita/ibu rumah tangga pada aktivitas pekerjaan mencari nafkah untuk 
menunjang pendapatan keluarga.  Metode pengamatan yang digunakan adalah metode Studi kasus 
dengan responden isteri nelayan yang tergabung dalam.  Kelompok wanita pesisir sebagai  peserta 
pelatihan pengolahan hasil perikanan yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Perikanan Medan yang berasal 
dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau. Pemilihan lokasi asal peserta pelatihan didasarkan pada 
keterwakilan wilayah kerja Balai Diklat Perikanan Medan yang meliputi 8 (delapan) provinsi di Pulau 
Sumatera.  Data di kumpulkan menggunakan kuisioner dari sampel yang di pilih secara acak (purposive 
sampling). Data yang terkumpul di analisis dengan menggunakan metode dekriftif kuantitatif.  Hasil 
penelitian. menunjukan  bahwa sebanyak 71,2 % responden menyatakan bahwa materi pelatihan sangat 
bermanfaan dan dapat diterapkan dalam usaha pengolahan ikan, sebanyak 78,4 % memberikan  ekonomi 
produktif berupa adanya kenaikan pendapat di atas rata-rata UMR provinsi tahun 2017 (rata-rata 
pendapatan  wanita pesisir Prov Aceh Rp.2.791.000 dengan UMR Rp. 2.500.000, Prov Sumatera Utara Rp. 
2.152.500 dengan UMR Rp. 1.961.354, dan Prov Riau 2.825.200 dengan UMR Rp. 2.318.454),  dan 
sebanyak 69,7 % sudah memanfaatkan kelembagaan perbankan. Partisipasi wanita pesisir secara 
ekonomi  mampu meningkatkan taraf hidup dan pendapatan keluarga, dan dapat membuka usaha 
produktif  bersama.  
Kata kunci: ekonomi produktif, pasca pelatihan,wanita pesisir  
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ABSTRAK 

Perikanan bagan merupakan salah satu pekerjaan masyarakat Desa Saramaake, Halmahera Timur. 
Kegiatan edukasi pelestarian sumberdaya dan lingkungan ini dilaksanakan pada Juni dan September 2018, 
bertujuan untuk memberikan edukasi pemahaman tentang pelestarian sumberdaya dan lingkungan di 
desa tersebut. Metode yang digunakan adalah penyuluhan, diskusi dan monitoring dan evaluasi. Sasaran 
kegiatan merupakan nelayan dan istri nelayan yang merupakan anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) 
atau Koperasi.  Beberapa kegiatan yang telah dilakukan a.l. penyuluhan tentang perikanan bagan, 
penyuluhan tentang konservasi lingkungan dan sumberdaya dan kegiatan monitoring dan evaluasi. Dari 
hasil kegiatan dapat diketahui bahwa secara umum masyarakat nelayan telah mengetahui dan 
mengimplementasikan kegiatan perikanan yang baik, dan menjaga kondisi lingkungannya dengan lebih 
baik, dengan tidak membuang sampah di laut, tidak melakukan penebangan hutan pantai, tidak mengubur 
ikan by catch di pantai, dan mengingatkan pada sesama nelayan, keluarga dan aparat pemerintah untuk 
tetap menjaga lingkungan laut. 
 
Kata Kunci: Edukasi, pelestarian, lingkungan, Desa Saramaake, Halmahera Timur. 
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ABSTRAK 

Taman Nasional Sebangau (TNS) merupakan ekosistem gambut yang tersisa di Kalimantan dan 
menyimpan 2.3 GT karbon. Di masa lalu, untuk kepentingan eksploitasi hutan telah dibangun kanal.  
Pembangunan kanal meningkatkan arus  penggelontoran air keluar dari ekosistem gambut TNS dan  
berdampak pada penurunan permukaan air tanah, degradasi dan dekomposisi gambut.  Lahan 
menjadi kering pada musim kemarau dan mudah terbakar. Sejak tahun 2005 telah dilakukan 
program penabatan kanal untuk mengurangi dampak tersebut, namun program ini dikeluhkan oleh 
nelayan lokal karena produktivitas perikanan kanal menurun. Pada tahun 2017 telah dilakukan 
penelitian guna mendapatkan metode untuk meyakinkan nelayan bahwa penabatan 
menguntungkan, baik untuk ekosistem maupun nelayan lokal. Selama penelitian telah dilakukan 
pengamatan lapang di kanal yang telah ditabat dan belum ditabat dalam DAS Sebangau,  diskusi 
mendalam dengan tokoh masyarakat dan diskusi kelompok dengan masyarakat termasuk nelayan. 
Penelitian ini menunjukan secara jelas perlunya pembentukan skema pemantauan partisipatif, untuk 
memantau dinamika perikanan kanal dalam DAS Sebangau. Hasil analisis dalam penelitian ini 
mengidentifikais sejumlah elemen yang diperlukan untuk membangun kelembagaan bagi sistem 
pemantauan partisipatif,  yaitu : (1) pemangku kepentingan yang terlibat, (2) objek dan cara 
pemantauannya, (3) waktu, (4) lokasi dan (5) kebutuhan infrastruktur untuk kegiatan pemantauan.  
 
Kata kunci : DAS  Sebangau, kanal, kelembagaan, pemantauan partisipatif, penabatan. 
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ABSTRAK 

Sebagian masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan menggantungkan kehidupannya 
pada kegiatan usaha penangkapan ikan.  Kabupaten Nunukan merupakan salah satu wilayah yang 
menjadi sentra produksi perikanan di Propinsi Kalimantan Utara. Penelitian ini bertujuan 
menganalisis tata niaga ikan di wilayah perbatasan kabupaten Nunukan.  Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa aliran pemasaran ikan dari Kabupaten Nunukan ke Pasar Tawau Malaysia 
mencapai sekitar 1099 ton per tahun. Penjualan ikan ke pasar Tawau Malaysia dilakukan oleh 
pedagang pengumpul yang berada di Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik.  Kualitas ikan dari 
Kabupaten Nunukan yang dipasarkan ke Tawau Malaysia adalah yang terbaik dan dengan ukuran 
tertentu.  Setelah menjual ikan ke Tawau Malaysia, pedagang pengumpul Nunukan membeli dan 
membawa ikan dari pasar Tawau Malaysia dengan kualitas rendah untuk di jual di pasar lokal 
Nunukan.  Jumlah ikan dari Tawau Malaysia yang diperdagangkan di pasar lokal Nunukan 
diperkirakan mencapai 543 ton per tahun atau sekitar 51% dari total jumlah ikan yang ada di pasar 
lokal Nunukan.  Jumlah ikan yang diperdagangkan di perbatasan Kabupaten Nunukan lebih besar 
mengalir menuju pasar Tawau dibandingkan ke pasar lokal Nunukan. 

Kata kunci:  ikan, pasar, perbatasan, Nunukan, Tawau 
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