BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan temuan dan pembahasan mengenai Profil Masyarakat
Nelayan Perahu Lore Dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup di Jorong
Pondok Kenagarian Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten
Pasaman Barat di bagian terdahulu maka di ambil kesimpulan sebagai
berikut :
1. Pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dari dari kondisi sosial
ekonomi nelayan di ungkapkan bahwa, 1) Mampu memenuhi
kebutuhan pangan (100%) mengkosumsi beras, (50,84%) makanan
pendamping berupa ikan laut dan mengkosumsi sayur-sayuran
(50,84%) kadang-kadang. 2) pemenuhan kebutuhan sandang terdiri
dari pemenuhan kebutuhan pakaian keluarga 1 dan 2 kali setahun
(98,30%) dan 2 kali hanya (1,69%). Tempat memenuhi kebutuhan
pakaian di pasar (79,66%) dan 3) pemenuhan kebutuhan papan, jenis
rumah yang di miliki oleh nelayan perahu lore kebanyakan sebahagian
besar semi permanen (76,27%), rumah milik sendiri (86,44%).
2. Sarana dan prasarana nelayan menggunakan kapal penangkap ikan
berupa perahu lore (100%) dan sedikit menggunakan mesin, alat
penangkap ikan yang di pakai adalah jaring insang (udang)/lore
(100%), kepemilikan kapal umumnya milik sendiri (100%)
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3. Tingkat pendapatan nelayan umumnya rendah (57,6%) Rp500.000 –
Rp1.000.000,.
4. Pendidikan nelayan kebanyakan tingkat SD (54,2%) dan juga ada yang
mempunyai pendidikan informal (18,6%).
5. Kepemilikan aset nelayan hanya perahu lore (54,2%) dan sebagian kecil
memiliki ladang/kebun sawit dan juga toko.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yg di kemukakan di atas
maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :
1. Nelayan perahu lore di Jorong Pondok di harapkan untuk lebih
meningkatkan

pendidikan

memperhatikan pendidikan

para
anak

nelayan
supaya

perahu
tidak

lora

dan

juga

terpengaruh oleh

lingkungan, karna pendidikan merupakan salah satu investasi jangka
panjang dalam keluarga.
2. Pemerintah setempat dan Dinas Kelautan dan Perikanan hendaknya dapat
mendorong masyarakat nelayan perahu lore dalam memenuhi kebutuhan
hidupnya agar dapat lebih harmonis dan mampu bersaing di sektor
perikanan yang di tekuninya dengan melakukan itu para nelayan bisa
meningkatkan pendapatan keluarga yang lebih maksimal lagi.
3. Dan juga di harapkan kepada para nelayan perahu lore di Jorong Pondok
untuk lebih memperhatikan sarana dan prasarana perikanan sehingga bisa
meningkatkan hasil tangkap yang lebih memuaskan bagi para nelayan
perahu lore.

