
1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kota Ternate 95,2% luas wilayahnya didominasi oleh laut menjadikan kota 

ini memiliki potensi perikanan tangkap yang berlimpah. Perikanan tangkap di Kota 

Ternate merupakan salah satu kegiatan ekonomi andalan dan menjadi sektor 

unggulan karena kontribusinya yang cukup besar bagi produksi perikanan daerah. 

Kegiatan perikanan tangkapnya menghasilkan berbagai jenis hasil tangkapan dan 

merupakan ikan konsumsi yang bernilai ekonomis penting. Dengan demikian 

perikanan tangkap di Kota Ternate mempunyai prospek dalam meningkatkan 

kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat maupun kontribusi terhadap peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rommy dkk, (2011). 

Struktur perikanan tangkap di Kota Ternate lebih didominasi oleh nelayan 

skala kecil dengan menggunakan armada tangkap berupa perahu bermotor ≤ 5GT, 

motor tempel, bahkan perahu tanpa motor Rommy dkk, (2011).. Berdasarkan Data 

Dinas Perikanan Kota Ternate tahun 2018 terdapat 5009 RTP yang tersebar pada 

seluruh kecamatan di Kota Ternate. Sayangnya, jumlah RTP tersebut tidak 

sebanding dengan jumlah armada tangkap yang digunakan. Tercatat, tahun 2018 

jumlah armada tangkap perahu tanpa motor 1546 unit, perahu dengan motor tempel 

sebanyak 218 unit, dan kapal motor sebanyak 322 unit Said dkk, (2020). Besar 

kecilnya armada tangkap yang digunakan berbanding lurus dengan kemampuan 

menjangkau fishing ground dan kemampuan bertahan dari kondisi alam yang 

ekstrim. Studi tentang sosial ekonomi masyarakat juga dapat dipahami dengan 

mempelajari sistem nafkah. Berbagai penelitian tentang sistem nafkah termasuk 



pada masyarakat perikanan khususnya nelayan telah banyak dilakukan di 

Indonesia.  

Nafkah nelayan biasanya rentan terhadap berbagai tekanan baik iklim 

maupun non iklim (Dharmawan dan Nissa, 2020) Permasalahan sosial ekonomi 

yang dihadapi nelayan kecil khususnya di Kota Ternate salah satunya aktivitas 

melaut yang sangat bergantung terhadap alam. Nelayan kecil mempunyai armada 

yang terbatas sehinga terbatas daya jangkau ke fishing ground yang lebih jauh 

volume produksi yang relatif kecil serta frekuensi melaut yang sangat bergantung 

pada kondisi alam. Hal ini berimplikasi pada pendapatannya dari hasil melaut 

serta pengeluaran rumah tangganya. Purnomo et al, (2015) menyatakan bahwa 

besar skecilnya pendapatan tentunya berpengaruh pada kehidupan masyarakat 

pesisir dan usaha perikanan khususnya di Indonesia (Purnomo et al, 2015).  

Kota Ternate berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 

2015-2018 yakni 111.93 merupakan daerah dengan potensi bencana kategori 

sedang. Potensi ancaman bencana alam diantaranya gempa bumi, tsunami, banjir, 

letusan gunung berapi, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, 

gelombang ekstrim, abrasi dan cuaca ekstrim(Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana, 2018). Beberapa ancaman bencana yakni tsunami, gelombang ekstrim, 

abrasi, dan cuaca ekstrim berdampak langsung terhadap aktivitas melaut nelayan 

kecil. Sejalan yang dikemukakan oleh Yuliayana et al, (2016) bahwa variabilitas 

iklim merupakan salah satu faktor yang turut memberikan dampak langsung 

terhadap dinamika kehidupan keluarga nelayan khususnya mata pencahariannya. 



Perubahan ekologi di laut mengakibatkan intensitas melaut nelayan menjadi 

berkurang. Padahal pola nelayan sangat tergantung pada aktifitas melaut.  

Rentannya nafkah nelayan kecil akibat faktor alam menjadikan mereka 

melakukan berbagai adaptasi untuk tetap bisa bertahan hidup. Adaptasi yang 

dilakukan diantaranya melakukan pola nafkah ganda, diversifikasi alat tangkap, 

pengalokasian anggota keluarga untuk bekerja, ataupun mengatur pengeluaran 

konsumsi rumah tangga. Kemampuan rumah tangga nelayan dalam beradaptasi 

terhadap nafkahnya menunjukkan tingkat resiliensi nafkah. 

Kelurahan Rua merupakan salah satu kelurahan di Pulau Ternate yang berada 

di pesisir pantai. Sumber nafkah masyarakat yang mendiami kelurahan ini berasal 

dari perkebunan dan perikanan. Khususnya di sektor perikanan tangkap, kelurahan 

Rua merupakan salah satu kelurahan dengan persentase nelayan terbanyak di Kota 

Ternate. Sayangnya, nelayan di kelurahan Rua masih didominasi oleh nelayan kecil 

dengan armada tangkap berupa perahu motor tempel 15 PK. Hanya beberapa nelayan 

yang telah menggunakan armada tangkap semi modern (skala komersil) yakni 

Pajeko. Kondisi cuaca seperti curah hujan, tinggi gelombang, dan kecepatan angin 

dapat mempengaruhi jumlah hari melaut nelayan di Kelurahan Rua sehingga 

mempengaruhi hasil tangkapan. Belum tersedianya informasi terkait resiliensi 

nafkah nelayan menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Tingkat Resiliensi Nafkah Rumah Tangga Tangkap Nelayan di 

Kelurahan Rua Pulau Ternate”. 



1.2. Rumusan Masalah 

Nelayan tangkap di kelurahan Rua dalam aktivitas melautnya sangat 

bergantung terhadap kondisi alam. Cuaca ekstrim, gelombang tinggi, abrasi dan 

ancaman bencana lainnya berdampak langsung terhadap mata pencaharian mereka. 

Ancaman tersebut menjadikan nelayan tangkap di kelurahan Rua harus melakukan 

berbagai adaptasi untuk tetap bertahan hidup. Berbagai adaptasi dilakukan yang 

dengan pola nafkah ganda, diversifikasi alat tangkap, alokasi tenaga kerja anggota 

keluara, bahkan mengatur pengeluaran konsumsi rumah tangga. Kemampuan untuk 

beradaptasi inilah yang menunjukkan tingkat resiliensi nafkah.   

Kemampuan beradaptasi berbeda-beda berdasarkan sumber daya yang 

dimiliki dan dimanfaatkan setiap rumah tangga. Oleh karena itu komposisi 

pengeluaran dan pendapatan rumah tangga dapat dijadikan sebagai indikator untuk 

resiliensi penduduk.  

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan adaptasi nafkah oleh rumah tangga nelayan tangkap di 

Kelurahan Rua Kota Ternate.  

2. Menganalisis tingkat resiliensi nafkah rumah tangga nelayan tangkap di 

kelurahan Rua Kota Ternate. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat 

mengenai resiliensi nelayan dan juga institusi pendidikan yang ingin melakukan 

penelitian lanjutan.  


