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BAB IV 

ANALISIS  

4.1. Analisis Karakteristik Masyarakat Nelayan Desa Tablolong 

4.1.1. Analisis Karakteristik Ekonomi Masyarakat 

Potensi kegiatan unggulan pada Desa Tablolong pada umumnya terdapat pada 

sektor Kelautan dan Perikanan (Rumput Laut,Penangkapan ikan) dimana pada 

umumnya masyarakat Desa Tablolong adalah nelayan Budidaya dan Tangkap. 

Sebagai potensi unggulan masyarakat setempat juga memerlukan informasi – 

informasi yang dapat membantu memberikan pengarahan, pelatihan untuk dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diperlukan kerja sama antara 

pemerintah Desa dan pemerintah Kabupaten guna mendukung setiap potensi yang 

ada pada masyaraklat Desa Tablolong. 

Selain itu potensi Kelautan dan Perikanan terdapat juga potensi tanaman pangan 

yang merupakan produksi utama bagi ketahanan pangan pada umumnya dan 

kesejahteraan petani pada khususnya, karena bagi mayoritas keluarga petani 

ketersediaan dan keteraksesan pangan serta kebutuhan hidup penting lainnya 

bergantung pada ketersediaan produksi pangan untuk konsumsi keluarga dan untuk 

diperjualbelikan guna memperoleh uang tunai. Terkait dengan hal tersebut, 

berbagai upaya dan kecenderungan perbaikan yang diintrodusir melalui program 

pemerintah antara lain ekstensifikasi maupun intensifikasi serta diversifikasi yang 

tercermin dari informasi luas areal dan produksi tanaman pangan sumber 

karbohidrat (padi, jagung,dan Kacang).   

4.1.2. Analisis Karakter Sosial dan Budaya Masyarakat 

Penduduk asli Desa Tablolong pada mulanya adalah masyarakat nelayan Rote 

Timor dan Alor yang datang berlayar dan mencari ikan di pesisir Desa Tablolong. 

Selain itu pengaruh sosial budaya desa tablolong juga dipengaruhi Jepang yang 

mendarat di pulau Timor. Untuk memberikan Kesan serta Citra Pada Desa Nelayan 

Tablolong maka perlu dipertahakan Budaya masyarakat Tablolong. 
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Gambar 4.1 

Tempat 

Tinggal 

Penduduk 

Asli Desa 

Tablolong 

Gambar 4.2 

Tempat 

Peritirahatan Penduduk Asli Desa Tablolong 

 

4.2. Analisis Tapak Permukiman 

4.2.1. Analisa Pola Dan Tata Letak Permukiman Nelayan 

Pada mulanya pola permukiman nelayan desa Tablolong pada mulanya mengikut 

garis pantai (linear) terdapat perletakan pusat aktivitas yaitu tambatan perahu atau 

dermaga, ruang penjemuran. Namun setelah berkembangnya permukiman dan 

masyarakat yang mulai beralih profesi dari nelayan mulai menyebar mengikuti 

jalur Jalan menuju ke Kota. Selain itu juga pola permukiman juga berpusat pada 

ruang-ruang penting seperti tempat peribadatan, penjemuran, ruang terbuka umum 

dan sebagainya. Maka kesimpulan pola permukiman pada desa tablolong adalah 

pola permukiman face to face. 
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Gambar 4.3 

Pola Permukiman Desa Tablolong mengikuti garis pantai (linear) 

 

Gambar 4.4 

Pola Permukiman Desa Tablolong mengikuti Jalan 

Sebagaimana diketahui bahwa sebagian besar kawasan studi dimanfaatkan untuk 

kawasan permukiman. Pertumbuhan permukiman ini terjadi secara incremental. 

Tumbuh secara natural tanpa adanya pengendalian secara spatial. Oleh karena itu 

hunian tersebut tumbuh dan berkembang tidak merata. Sedangkan di sekelilingnya 

tumbuh perumahan-perumahan baru yang cukup pesat  dan kawasan perdagangan. 

Hal ini menyebabkan kawasan studi sangat potensial untuk menjadi kumuh, apabila 

tidak segera dicari pemecahan untuk pengendalian.  

Dari pengamatan lapangan didapat gambaran umum kondisi permukiman sebagai 

berikut: 

 Permukiman di kawasan studi merupakan perkampungan yang belum 

mengalami kepadatan bangunan. 
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 Kondisi fisik bangunan pada daerah permukiman masih ada beberapa 

bangunan yang non permanent. 

 Pola pertumbuhan permukiman kurang teratur dan tidak merata. 

 Sarana aksebilitas yang ada berupa jalan tanah selebar 6  

 meter sebagai jalan utama. 

4.2.2. Analisis Rumah Ke Dermaga Nelayan 

Belum tersedianya dermaga nelayan sebagai tempat tambatan perahu, maka perlu 

direncanakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. Analisis Jarak dari Rumah Ke Tempat Penjemuran 

Tempat penjemuran ikan pada lokasi perencanaan di kualifikasikan ke dalam dua 

jenis yaitu tempat penjemuran ikan secara umum yaitu, tempat penjemuran ikan 

milik masyarakat yang bekerja secara umum dan tempat penjemuran ikan secara 

Gambar 4.5 

Jarak Rumah Penduduk Ke Tambatan Perahu 
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pribadi yaitu, tempat penjemuran ikan milik suatu keluarga yang digunakan untuk 

kepentingan keluarga itu sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Analisis Sarana Dan Prasarana Penunjang Kegiatan Nelayan 

5.3.1. Analisis Sarana Penunjang Kegiatan Nelayan 

Sarana lingkungan yang terdapat di kawasan perencanaan saat ini belum dapat 

mencukupi kebutuhan penduduk. Karena itu terdapat beberapa peluang 

pengembangan yaitu: 

 

 

1. Sarana Pendidikan 

a. Taman kanak-kanak (TK) 

Diperuntukkan untuk anak-anak usia 5 – 6 tahun. Minimum penduduk yang 

dapat mendukung sarana ini adalah 1000 penduduk, di mana kanak-kanak 

Keterangan : 

Tempat jemuran ikan milik pribadi 

Tempat jemuran ikan milik umum 

Gambar 4.6 

Jarak Rumah Penduduk Ke Tambatan Perahu 
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usia 5-6 tahun sebanyak 8%. Lokasi sebaiknya di tengah-tengah kelompok 

keluarga dan dekat dengan taman-taman bermain di lingkungan. Radius 

pencapaian dari area yang dilayani di usahakan jangan lebih dari 500 m  

b. Sekolah Dasar (SD) 

Diperuntukkan untuk anak usia 6 – 12 tahun. Minimum penduduk yan dapat 

mendukung sarana ini adalah 1600 penduduk. 

Lokasi sebaiknya tidak menyeberang jalan lingkungan. Radius pencapaian 

dari area yang dilayani maximum 1000 m. 

c. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 

Sekolah ini untuk melayani anak-anak lulusan SD. Minimum penduduk yang 

dapat mendukung sarana ini adalah 4800 penduduk. Lokasinya dapat 

digabung dekat dengan lapangan olah raga dan dapat juga digabung dengan 

sarana-sarana pendidikan yang lain, tidak harus di pusat-pusat lingkungan. 

d. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 

Sekolah ini untuk melayani kelanjutan dari SLTP. Minimum penduduk yang 

dapat mendukung sarana ini adalah 4800 penduduk. Lokasinya sama dengan 

SLTP. 

2. Sarana Kesehatan 

Sarana kesehatan ini berfungsi untuk mengendalikan 

perkembangan/pertumbuhan penduduk 

a. Balai Pengobatan 

Minimum penduduk yang dapat mendukung sarana ini adalah 3000 

penduduk (1 RW). Radius pencapaiannya tidak boleh lebih dari 1000 m. 

 

b. Puskesmas 

Minimum penduduk yang dapat mendukung sarana ini adalah 30.000 

penduduk 1 lingkungan. Lokasi sebaiknya di pusat lingkungan dekat dengan 

pelayanan pemerintahan. 

c. BKIA dan Rumah bersalin 
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Minimum penduduk yang dapat mendukung sarana ini adalah 10.000 

penduduk (4 RW). Lokasinya di tengah-tengah lingkungan keluarga. Radius 

pencapaian maximum 2000 m. 

d. Tempat Praktik Dokter 

Minimum penduduk yang dapat mendukung sarana ini adalah 5000 

penduduk. Lokasi tempat praktek dokter ini harus di tengah-tengah 

kelompok keluarga. 

e. Apotik 

Minimum penduduk yang dapat mendukung sarana ini adalah 10.000 

penduduk. Lokasi sebaiknya tersebar di antara kelompok keluarga dan 

terletak di pusat-pusat RW atau pusat lingkungan. 

3. Sarana Peribadatan 

a. Islam 

Untuk Langgar; Kelompok penduduk yang dapat mendukung sarana ini 

adalah 2500 (RW) sedangan untuk Masjid; Kelompok penduduk yang 

mendukung sarana ini adalah 30.000 (lingkungan). 

b. Kristen (Katolik dan Protestan) 

Bagi umat Katolik dan protestas tidak terdapat adanya ketentuan khusus 

mengenai keberadaan tempat ibadah. 

4. Sarana Kebudayaan 

a. Kelompok penduduk di lingkungan terkecil (RT/RW), sarana yang 

dibutuhkan sesuai dengan aktifitas kebudayaan yaitu balai pertemuan dengan 

standar 0,12 m2/penduduk. 

b. Kelompok penduduk 30.000 (lingkungan).  Sarana yang dibutuhkan yaitu 

gedung serbaguna dan gedung bioskop. 

 

 

5. Sarana Taman Olah Raga dan Ruang Terbuka 

a. Taman 

Untuk 250 penduduk dibutuhkan minimal 1 taman dan tempat bermain 

anak-anak yang luasnya sekurang-kurangnya 250 m2. Untuk kelompok 
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penduduk 2500 penduduk, diperlukan sekurang-kurangnya 1 daerah terbuka 

di samping daerah terbuka yang telah ada pada tiap kelompok 250 

penduduk. Daerah terbuka sebaiknya berupa taman yang juga dapat 

digunakan untuk aktifitas-aktifitas olah raga. Luas area yang diperlukan 

yaitu 1250 m2. 

b. Jalur Hijau 

Di samping taman dan lapangan olah raga, masih harus disediakan jalur-

jalur hijau sebagai cadangan/sumber-sumber alam. Besarnya jalur hijau 

adalah 15 m2/penduduk. Lokasinya bisa menyebar dan sekaligus merupakan 

filter lingkungan 

5.3.2. Analisis Prasarana Penunjang Kegiatan Nelayan 

1) Dermaga 

Dalam lingkup kegiatan perikanan tingkat desa, dermaga merupakan tempat 

menyandarkan perahu saat istirahat dan tempat para nelayan mendaratkan 

ikan hasil tangkapannya untuk dijual atau dilelang.Prasarana ini biasanya 

dibuat dari konstruksi beton atau kayu. Pada lokasi perencanaan belum 

memiliki dermaga sebagai tambatan perhu untuk itu perlu dilakukan 

perencanaan dermaga sebgai tambatan perahu. 

Persyaratan Umum Prasarana Tambatan Perahu ini direncanakan untuk 

dapat menampung beban lantai Tambatan sebesar 500 kg/m2 dan untuk 

melayani perahu dengan bobot mati maksimum 2 ton Tipe Tambatan Perahu 

tergantung pada kondisi tepi laut dan perbedaan muka air pasang dan surut. 

Analisis tipe tambatan perahu yang akan dilakukan  pada  

 

2) Tambatan perahu 

Adalah tempat perahu-perahu nelayan bersandar/parkir sebelum dan 

sesudah bongkar muat ikan. 

3) Tanggul dan pemecah gelombang 

4) Jaringan listrik harus dapat menjangkau seluruh areal permukiman 

5) Jaringan jalan 
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a) Jalan lingkungan, yaitu jalan yang menghubungkan suatu kelompok 

rumah ke kelompok rumah yang lain, atau dari kelompok rumah ke 

fasilitas lingkungan atau menuju tempat sarana bekerja. 

b) Jalan setapak, yaitu jalan yang menghubungkan antar rumah didalam 

kelompok perumahan nelayan secara konstruktif. Jalan ini tidak dapat 

dilalui oleh kendaraan beroda empat, hanya dapat dilalui oleh 

kendaraan bermotor dan becak. Ukuran jalan setapak 1,2 -1,5 m jika 

mungkin ditambah jalur kerikil 0,5 m 

4.4. Analisis Utilitas Penunjang Kegiatan Pelayanan 

4.4.1. Distribusi Air Bersih 

Untuk penyediaan air bersih di kawasan perencanaan belum baik karena air sering 

mengalami macet/tersendat ,yang telah dimanfaatkan oleh PDAM yaitu mata air 

dari oenesu. Selain itu penduduk juga memanfaatkan sumber air dari sumur gali 

untuk memenuhi kebutuhan air bersih. 

Kualitas air minum yang dianggap layak dikonsumsi adalah yang memenuhi 

persyaratan sebagai berikut : 

a. Syarat Fisik 

Tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna. 

b. Syarat Kimia 

Tidak mengandung unsur kimia yang bersifat toksin/racun. 

c. Syarat Biologis 

Tidak mengandung mikro organisme baik pathogen maupun bakteri 

apathogen. 

d. Syarat Radioaktif 

Tidak mengandung unsur radioaktif di atas ambang batas. 

Dapat dikatakan bahwa air minum yang dikonsumsi oleh penduduk di kawasan 

perencanaan (baik itu dari PAM maupun dari sumur gali) umumnya aman 

dikonsumsi. Kebutuhan air bersih sesuai standar perencanaan berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kupang 

a. Kebutuhan domestik 

Rumah tangga 100 liter/orang/hari 
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b. Kebocoran 

10% dari kebutuhan domestik  

c. Cadangan pemadam kebakaran 

10% dari kebutuhan domestik 

d. Kebutuhan maksimum/hari 

1,25 x total kebutuhan air tiap hari 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat diperhitungkan perkiraan kebutuhan 

air minum/bersih pada kawasan perencanaan hingga tahun 2017. 

 

 

Tabel 4.1 

Perkiraan Kebutuhan Air Bersih Pada Kawasan Perencanaan  Tahun 

2011 – 2016 

Tahun 

Perkiraan 

Jml.Pendudu

k 

Kebutuhan 

Air 

(liter/hari) 

Cadangan 

Kebakaran/Kebocora

n 

(liter/hari) 

Total 

kebutuhan Air 

(liter/hari) 

Kebutuhan 

Max./hari 

2011 1.076 107.600 10.760 118.360 147.950 

2012 1.092 109.200 10.920 120.120 150.150 

2013 1.108 110.800 11.080 121.880 152.350 

2014 1.128 112.800 11.280 124.080 155.100 

2015 1.144 114.400 11.440 125.840 157.300 

2016 1.164 116.400 11.640 128.040 160.050 

    Sumber : Hasil Olah Data Tahun 2018 

 

4.4.2. Sistem Drainase 

Sistem drainase di kawasan perencanaan belum ada saluran/got yang ada untuk 

pengaliran air hujan saat ini, Selain itu untuk sistem drainase dari rumah tangga 

juga belum memiliki saluran limbah rumah tangga yang berupa air cucian dari 

kamar mandi hanya dialirkan begitu saja di pekarangan, sedangkan untuk sistem 

pembuangan dari WC hanya disediakan septictank. 

Belum terdapat drainase pada lokasi.sehingga air hujan yang jatuh langsung 

diresapkan ke tanah dan Air limbah dari rumah tangga yang dialirkan ke sembarang 

tempat. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 
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Drainase Limbah 

Gambar 4.7 

Masalah Drainase dan Limbah 

 

Peluang pengembangan drainase di kawasan perencanaan yaitu sebagai berikut :  

1) Membuat saluran/got pada jalan utama 

2) Membuat saluran/got pembuangan baru sepanjang jalan. 

3) Menyarankan penduduk setempat agar menyediakan saluran pembuangan 

yang  baik dari km/wc berupa septictank dan bak peresapan. 

4) Menyediakan saluran pembuangan air hujan berupa got yang terdapat di 

sekitar bangunan. 

Perencanaan sistem drainase menurut (PERDA), pada dasarnya dipengaruhi oleh 2 

(dua) faktor yakni : 

1) Debit air buangan/limbah rumah tangga dan fasilitas lainnya 

diperhitungkan sebesar 70% dari jumlah pemakaian air. 

2) Debit air permukaan yang ditimbulkan oleh hujan pada kondisi puncak 

(diperkirakan ketika curah hujan berturut-turut dalam 3 hari. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat diperkirakan debit air buangan pada 

kawasan perencanaan hingga akhir tahun 2017. 

Tabel. 4.2 

Perkiraan Drainase Pada Kawasan Perencanaan Tahun 2011 – 2016 

Tahun 
Perkiraan 

Jml.Penduduk 

Kebutuhan Total Air 

(liter/detik) 

Volume Air Buangan 

(liter/detik) 

2011 1.076 118.360 82.852 

2012 1.092 120.120 84.084 

2013 1.108 121.880 85.316 

2014 1.128 124.080 86.856 
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2015 1.144 125.840 88.088 

2016 1.164 128.040 89.628 

          Sumber : Hasil Olah Data Tahun 2018 

 

 

4.4.3. Sistem Persampahan 

Dapat dilihat sistem persampahan yang terdapat di kawasan perencanaan 

saat ini kurang baik karena sampah-sampah dari rumah tangga di buang di 

sembarang tempat terutama di buang ke arah laut sehingga menimbulkan bau 

tidak sedap dan pencemaran lingkungan. Hal ini disebabkan karena tidak 

terdapat koordinasi yang baik dari RT setempat. Permalahan yang terjadi 

yakni; Sampah yang dibuang di sembarang tempat dikarenakan Tidak memiliki 

Tempat pembuangan sampah sementara dan akhir  di kawasan perencanaan. 

Berikut dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 

Masalah Persampahan 

 

Peluang pengembangan untuk mengatasi hal tersebut yaitu : 

a. Menyediakan tempat pembuangan di dekat hunian atau lingkungan yang 

mudah dijangkau oleh gerobak sampah untuk di buang ke tempat 

pembuangan sementara di sekitar kantor desa. 
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b. Menyediakan sirkulasi ke dalam internal kawasan agar mudah dijangkau 

oleh mobil pengangkut sampah. 

c. Meningkatkan pelayanan kebersihan di dalam kawasan perencanaan 

dengan cara menambah jumlah truk sampah. 

Berdasarkan PERDA , produksi sampah untuk 1 orang/hari yaitu 

0,01m3/hari (1 TPS = 5m3). Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diperkirakan 

produksi sampah di kawasan perencanaan hingga akhir tahun 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.3 

Perkiraan Volume Sampah Pada Kawasan Perencanaan  

Tahun 2011 – 2016 

 

Tahun 

Perkiraan 

Jumlah 

Penduduk 

Perkiraan 

Sampah  

(m3/hari) 

Kebutuhan 

 TPS 

2011 1.076 10.76 3 

2012 1.092 10.92 3 

2013 1.108 11.08 3 

2014 1.128 11.28 3 

2015 1.144 11.44 3 

2016 1.164 11.64 3 

                Sumber : Hasil Olah Data Tahun 2018 

 

4.4.4. Jaringan Listrik 
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Untuk jaringan listrik di kawasan perencanaan kurang baik karena penerangan 

listrik hanya untuk perumahan sedangkan untuk penerangan di jalan masih belum 

ada. Karena itu perlu adanya pengembangan jaringan listrik di lingkungan hunian 

yaitu dengan memasang lampu jalan. Menurut PERDA, standar perencanaan listrik 

adalah sebagai berikut : 

a Kebutuhan listrik domestik 

Rumah Tangga = 240 VA/jiwa atau 1200 kk 

b Kebutuhan travo 

1 travo = 10 KVA 

Berdasarkan hal di atas dapat diperkirakan kebutuhan listrik pada kawasan 

perencanaan hingga akhir tahun 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.4 

Perkiraan Kebutuhan Listrik Pada Kawasan Perencanaan 

Tahun 2011 – 2016 

 

Tahun 

Perkiraan 

Jumlah 

Penduduk 

Jumlah 

kebutuhan 

(VA/jiwa) 

Total 

kebutuhan 

(KVA) 

2011 1.076 258.240 258 

2012 1.092 262.080 262 

2013 1.108 265.920 265 

2014 1.128 270.720 270 

2015 1.144 274.560 274 

2016 1.164 279.360 279 

             Sumber : Hasil Olah Data Tahun 2018 
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Jumlah tersebut dianggap dapat mencukupi kebutuhan daya listrik untuk kawasan 

perencanaan karena tenaga listrik yang diproduksi PLN saat ini adalah sebesar 

946.753 KWH. Untuk sistem jaringan listrik yang ada sudah baik karena telah 

menggunakan sistem kabel tertutup. 

4.4.5. Jaringan Telepon 

Jaringan telepon yang terdapat di kawasan perencanaan sudah baik karena sudah 

memilki tower dari Telkom.sehingga jaringan dapat terhubung ke desa. 

Karena penyediaan kebutuhan akan sarana komunikasi di kawasan perencanaan 

sudah baik (berkaitan dengan jaringan telepon), maka untuk pengembangan 

kawasan di masa mendatang perlu disediakan usaha jasa telekomunikasi, baik itu 

yang di tempatkan di eksternal kawasan maupun di internal kawasan agar dapat 

melayani kebutuhan penduduk akan sarana komunikasi. 

4.4.6. Sistem Pemadaman Kebakaran 

Untuk sistem pemadam kebakaran kurang baik. Setiap terjadi kebakaran, 

kendaraan pemadam yang datang tidak dapat menjangkau seluruh kawasan karena 

masalah sirkulasi. 

Untuk mencegah terjadinya kebakaran di kawasan perencanaan, maka perlu adanya 

hidran lingkungan yang di tempatkan pada sudut-sudut tertentu di sekitar 

bangunan. Selain itu perlu disediakan bak penampung untuk cadangan air. 

Berikut dapat divisualisasikan tentang prasarana di kawasan perencanaan. 

 

 

 

Keterangan 

: Jaringan air bersih 

: Jaringan listrik 

: Jaringan telepon 

: Jaringan drainase 

: Tempat sampah 
 


