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Abstract.
This study aims to determine how the local knowledge to function as social capital in the 

resolution of conflicts Situbondo fishermen in the area and the factors influencing them achieve 
psychological well-being as it is now. The study involved six informants were able to provide a 
description of the fishing conflicts that have occurred in Situbondo and how the settlement of the 
conflict. Data collection tool in the form of general guidelines for interviewing, recording devices 
such as mobile phones, paper and stationery notes. Interview consists of questions covering 
several forms of conflict, conflict patterns, causes of conflict, and the role of local knowledge as 
social capital developed by the authors. This study used qualitative research methods. The results 
showed the six informants to provide information about the fishing conflict that occurred a few 
times in Situbondo. The conflict is a conflict that involves horizontal one group of fishermen 
denagn other groups because of job competition. The six informants mentioned that the conflict 
arose because Danay violations such as violations of fishing line, theft FADs, differences in 
fishing gear, and the lack of legal awareness in fishing Situbondo. One way to deal with conflict 
resolution that happened until now is utilizing local knowledge exists as to the formation of 
social capital that is enumerated by fishermen Fishermen Pillars Situbondo.
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Abstrak.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kearifan lokal berfungsi sebagai 

modal sosial dalam penyelesaian konflik nelayan di daerah Kabupaten Situbondo dan faktor 
yang mempengaruhi mereka mencapai kesejahteraan psikologis seperti sekarang. Penelitian 
ini melibatkan enam orang informan yang mampu memberikan keterangan mengenai konflik 
nelayan yang pernah terjadi di Kabupaten Situbondo dan bagaimana penyelesaian konflik 
tersebut. Alat pengumpul data berupa pedoman umum wawancara, alat perekam berupa 
handphone, kertas dan alat mencatat. Pedoman wawancara terdiri dari beberapa pertanyaan 
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yang mencakup bentuk-bentuk konflik, pola konflik, penyebab konflik, dan peran kearifan 
lokal sebagai modal sosial yang disusun oleh penulis. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan keenam informan memberikan keterangan 
tentang adanya konflik nelayan yang terjadi beberapa kali di Kabupaten Situbondo. Konflik 
yang terjadi merupakan konflik horisontal yang melibatkan satu kelompok nelayan dengan 
kelompok lainya karena adanya persaingan kerja. Keenam informan menyebutkan bahwa 
konflik timbul karena danay tindakan pelanggaran seperti pelanggaran jalur mencari ikan, 
pencurian rumpon, perbedaan alat tangkap, dan rendahnya kesadaran hukum pada nelayan 
di Kabupaten Situbondo. Salah satu jalan penyelesaian dalam menangani konflik yang terjadi 
selama ini ialah memanfaatkan kearifan lokal yang ada sebagai modal sosial yaitu dengan 
dibentuknya Rukun Nelayan oleh nelayan Kabupaten Situbondo. Perlu adanya kesadaran dari 
berbagai pihak terhadap dinamika sosial yang terjadi selama ini pada komunitas nelayan di 
Kabupaten Situbondo. Bagi pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan 
perlu menerapkan aturan yang telah dibentuk demi terciptanya kestabilan keamanan nelayan 
di sana.
  
Kata kunci: Kearifan Lokal, Modal Sosial, Konflik Nelayan Kabupaten Situbondo

PENDAHULUAN

Kabupaten Situbondo adalah salah satu 
kabupaten di Jawa Timur penyumbang hasil 
laut yang besar untuk provinsi Jawa Timur. 
Berdasarkan Laporan Statistik Perikanan 
Tangkap Jawa Timur tahun 2011  lalu sektor 
kelautan Kabupaten Situbondo menghasilkan 
RP 68.311.685.  Dari 17 kecamatan yang ada di 
kabupaten ini, 13 diantaranya berpantai, dan 3 
sisanya tidak berpantai (www.situbondo.go.id).

Keadaan geogarafis ini menjadikan alasan 
profesi nelayan menjadi salah satu profesi 
yang dipilih sebagian penduduk di sana. Dari 
647.619 jiwa penduduknya 14.228 diantaranya 
bermatapencaharian sebagai nelayan. Dengan 
perincian 10.113 jiwa sebagai nelayan tetap dan 127 
jiwa sisanya sebagai nelayan sambilan. (Laporan 
Statistik Perikanan Tangakap Jawa Timur Tahun 
2011).

Berdasarkan data yang dihimpun oleh 
Dinas Perikanan dan Kelautan Indonesia bahwa 

meskipun Indonesia memiliki potensi sumber 
daya perikanan tangkap yang sangat besar baik 
dari segi kuantitas maupun keanekaragamannya. 
Beberapa sumber daya perikanan laut di wilayah 
pesisir dan lautan telah mengalami over exploitasi.  
Kondisi overfishing ini tidak hanya disebabkan 
karena tingkat penangkapan yang melampaui 
potensi lestari sumberdaya perikanan, tetapi 
juga disebabkan karena kualitas lingkungan 
laut sebagai habitat hidup ikan mengalami 
penurunan atau kerusakan akibat pencemaran 
dan degradasi fisik ekosistem perairan sebagai 
tempat pemijahan, asuhan, dan mencari makan 
bagi sebagian besar biota laut tropis.

Keadaan ini membuat para nelayan terpaksa 
berpindah ke wilayah perairan lain dalam mencari 
ikan, yang sebenarnya wilayah tersebut ialah 
hak dari nelayan lain. Dari data yang diperoleh 
peneliti, nelayan di daerah Kabupaten Situbondo 
sering melakukan pencarian ikan di wilayah desa 
lain dan ini berakibat pada munculnya konflik 
antar nelayan. Seperti kasus yang terjadi di 
Tongas, Probolinggo. Nelayan di pesisir kecamatan 
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Tongas Kabupaten Probolinggo dibuat kesal oleh 
penggunaan jaring jenis trawl. Jaring tersebut 
kini masih banyak digunakanoleh para nelayan 
dari luar Probolinggo. “Nelayan dari Pasuruan 
yang banyak pakai jaring itu,” Timbul, seorang 
nelayan asal Dusun Jalit menyatakan bahwasanya 
banyak nelayan dari Pasuruan sering melakukan 
pencarian ikan di perairan Probolinggo dengan 
memakai jaring trawl (Radar Bromo). Hal inilah 
yang pada akhirnya menyebabkan timbulnya 
konflik antar nelayan.

De Dreu dan Gelfand (2008) menyatakan 
bahwa konflik merupakan proses yang mulai 
ketika individu atau kelompok mempersepsi 
terjadinya perbedaan atau oposisi antara dirinya 
dengan individu atau kelompok lain mengenai 
minat dan sumber daya, keyakinan, nilai atau 
praktik-praktik lainnya. Pada kelompok-
kelompok nelayan di Indonesia munculnya konflik 
ditengarai karena adanya perebutan sumber daya 
yang memang menjadi unsur terpenting dalam 
pekerjaan mereka.

Pada dasarnya konflik baik internal 
maupun eksternal akan menimbulkan dampak 
negatif bagi pelakunya. Hal ini jika tidak 
diakomodasi dengan benar, maka akan mengarah 
pada perilaku agresi. Jika ditelusuri lebih jauh, 
konflik melibatkan persepsi individu. Dimana 
pada nelayan biasanya memiliki persepsi teritorial 
tentang wilayah mencari ikan dan apabila wilayah 
mereka dilanggar oleh nelayan lain hal  ini 
akan menimbulkan konflik. Menurut Bell dkk, 
(dalam Agus 1998) kepemilikan teritorialitas 
ditentukan oleh persepsi orang lain atau orang 
yang menggunakanya, yaitu kehendak untuk 
menguasai dan mengontrol suatu tempat

Selama ini konflik yang timbul dan 
diselesaiakn melalui jalur hukum seolah tidak 
mampu mendatangkan efek jera pada nelayan 
yang kerap melanggar peraturan. Dari sininpatut 
dipertanyakan apakah sebenarnya yang menjadi 

penyebabnya dan seberapa efektifkah selama 
ini hukum menyelesaikan konflik yang ada. Bila 
memang hukum yang berlaku kurang efektif 
dalam menangani konflik nelayan yang selama 
ini terjadi dibutuhkan sebuah solusi alternatif 
yang harus dilakukan pihak-pihak terkait. Lewat 
pemanfaatan kearifan lokal yang ada sebagai 
modal sosial. Dari sinilah peneliti ingin menggali  
kearaifan lokal apa sajakah yang sekiranya 
terdapat di Kabupaten Situbondo.

Setiap daerah memiliki kearifan lokal 
masing-masing sebagai modal yang dapat 
digunakan untuk menemukan penyelesaian 
konflik yang muncul. Begitu pula dengan 
Kabupaten Situbondo, daerah ini memiliki rukun 
nelayan yaitu sebuah komunitas independen yang 
terbentuk sebagai unit terkecil dari Himpunan 
Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Sebagai 
sebuah komunitas yang independen, interaksi dari 
anggota rukun nelayan ini sendiri tidak bersifat 
formal karena antusiasme terhadap pertemuan-
pertemuan formal sangat kurang. Kegiatan 
interaksi yang dilakukan secara rutin ialah gotong 
royong, melaut bersama-sama atau merakit jaring 
bersama. Dari kegiatan seperti ini pada akhirnya 
menjadi sarana bertukar pikiran. Hermawanti 
dan Rinandari (2005) mengungkapkan bahwa 
masyarakat Indonesia sebenarnya merupakan 
masyarakat komunal yang mempunyai banyak 
nilai yang dapat menguatkan modal sosial. Modal 
sosial tersebut sebenarnya merupakan salah satu 
alternatif untuk memberdayakan masyarakat. 
Modal sosial dapat digunakan sebagai sarana 
pemberdayaan masyarakat karena memberikan 
pencerahan kebersamaan, toleransi, dan 
partisipasi. 

Nelayan-nelayan di Kabupaten Situbondo 
juga masih memegang nilai atau aturan adat yang 
dulu dipegang teguh oleh pendahulu mereka 
dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Hal 
ini disampaikan oleh penyuluh nelayan wilayah 
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timur Kabupaten Situbondo. Dari gambaran ini 
menunjukan bahwa selain menerapkan hukum 
yang berlaku, nelayan di Kabupaten Situbondo 
juga masih menghargai nilai-niali lokal yang 
ditinggalkan pendahulunya.

Berdasarkan pemaparan di atas penelitian 
ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya 
kearifan lokal yang dapat dipergunakan sebagai 
modal sosial guna menyelesaikan konflik yang 
ada.

Konflik
De Dreu dan Gelfand (2008) menyatakan 

bahwa konflik merupakan proses yang mulai 
ketika individu atau kelompok mempersepsi 
terjadinya perbedaan atau opisisi antara dirinya 
dengan individu atau kelompok lain mengenai 
minat dan sumber  daya, keyakinan, nilai 
atau praktik-praktik lainnya. Pada kelompok-
kelompok nelayan di Indonesia munculnya konflik 
ditengarai karena adanya perebutan sumber daya 
yang memang menjadi unsur terpenting dalam 
pekerjaan mereka.

Konflik dapat terjadi ketika usaha suatu 
kelompok dihambat oleh kelompok lain sehingga 
kelompok ini mengalami frustrasi (Robbins, 2001 
dalam Suryanto, 2012). Dari frustasi ini selanjutnya 
muncul benturan-benturan antar individu atau 
kelompok. Pihak-pihak yang terlibat konflik ini 
sering kali akan melakukan negosiasi mengenai 
penyelesian konflik yang mereka hadapi, yang 
pada akhirnya ditemukan ksepakatan bersama 
diantara pihak-pihak itu.

Dengan demikian konflik dalam kehidupan 
sosial berarti terjadinya benturan kepentingan, 
pendapat, harapan yang harus diwujudkan 
dan sebagainya yang paling tidak melibatkan 
dua pihak atau lebih, dimana tiap-tiap pihak 
dapat berupa perorangan, keluarga, kelompok 
kekerabatan, satu komunitas, maupun satu 

organisasi sosial pendukung ideologi tertentu, 
satu organisasi politik, suku bangsa maupun satu 
pemeluk agama tertentu.

Kondalkar (2007) yang mengutip 
pendapat Thomas menyatakan bahwa proses 
konflik bermula ketika satu partai mempersepsi 
bahwa partai lain memiliki afeksi (perasaan) 
negatif. Perspesi-persepsi antar kelompok 
dapat menimbulkan kecemburuan sosial dalam 
lingkungan masyarakat. Oleh karena itu sumber-
sumber dari kecemburuan sosial inilah yang perlu 
diminimalisir agar tak mengakibatkan adanya 
kecemburuan (Kondalkar, 2007 dalam Suryanto 
2012).

Konflik merupakan ketidaksetujuan 
(disagreement) antara dua atau lebih individu atau 
kelompok yang mana masing-masing individu 
atau kelompok tersebut mencoba untuk bisa 
diterima pandangan atau tujuannya oleh individu 
atau keompok lain. Inilah bukti adanya proses-
proses penyamaan persepsi pada kelompok-
kelompok masyarakat, selanjutnya penerimaan 
atau penolakan akan ditentukan oleh kelompok 
lainya (Kondalkar, 2007 dalam Suryanto 2012).  

Dari pendapat tersebut di atas dapat 
disimpulkan bahwa konflik adalah suatu hasil 
persepsi individu ataupun kelompok yang masing-
masing kelompok merasa berbeda dan perdebaan 
ini menyebabkan adanya pertentangan dalam 
ide ataupun kepentingan, sehingga perbedaan 
ini menyebabkan terhambatnya keinginan 
atau tujuan pihak individu atau kelompok 
lain.  Dalam Penelitin ini konflik nelayan dapat 
dimaknai sebagai pertentangan dalam ide 
maupun kepentingan sehingga perbedaan ini 
dapat menyebabkan keinginan kelompok nelayan 

tertentu tidak tercapai.
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode 
pendekatan kualitatif deskriptif interpretif 
(Poerwandari, 2005:25). Jadi dapat disampaikan 
bahwa pendekatan kualitatif mencoba 
menerjemahkan pandangan-pandangan dasar 
interpretatif dan fenomenologis yang antara lain 
: (1) realitas sosial adalah sesuatu yang subjektif 
dan diinterpretasikan, bukan sesuatu yang lepas 
di luar individu-individu ; (2) manusia secara 
tidak sederhana disimpulkan mengikuti hukum-
hukum alam di luar diri, melainkan menciptakan 
rangkaian makna menjalani hidupnya ; (3) ilmu 
didasarkan pada pengetahuan sehari – hari, 
bersifat induktif, idiografis dan tidak bebas nilai, 
serta (4) penelitian bertujuan untuk memahami 
kehidupan sosial (Sarantakos, 1993, dalam 
Poerwandari 2005 : 25).

HASIL DAN BAHASAN

Konflik nelayan di daerah Kabupaten 
Situbondo selama ini terjadi dalam berbagai 
bentuk tindakan kekerasan masa. Peneliti 
berusaha mencari informasi tentang apa saja 
tindak kekerasan yang pernah terjadi tersebut. 
Mengingat konflik nelayan telah terjadi dari 
beberapa tahun sebelumnya, pastinya telah 
banyak kejadian yang selama ini berlangsung di 
Kabupaten Situbondo. 

Konflik antar nelayan yang terjadi di daerah 
Kabupaten Situbondo didasari oleh persaingan 
ekonomi antar nelayan. Konflik melibatkan 
nelayan besar dan nelayan kecil, persaingan kerja 
yang tidak sehat membuat mereka bersitegang. 
Tidak jarang semua itu berujung pada kekerasan. 
Selama ini kekuatan permodalan menjadi 
penentu siapa yang mampu mengatur alur bisnis 
hasil laut dan harga hasil tangkapan.

Berdasarkan keterangan informan selaku 
penyuluh nelayan daerah Panarukan yang 
berlangsung di kantor Dinas Kelautan Dan 
Perikanan, beliau memang membenarkan adanya 
konflik nelayan yang terjadi beberapa kali di 
Situbondo. Beliau menegaskan bahwa memang 
konflik kerap tejadi antara nelayan besar dan 
nelayan kecil.

Konflik nelayan di daerah Kabupaten 
Situbondo ditengarai, terjadi tidak hanya karena 
satu hal, akan tetapi selama ini beberapa penyebab 
pernah diketahui oleh oknum-oknum keamanan 
laut. Dari hasil wawancara informan, akhirnya 
dapat dihimpun beberapa informasi mengenai 
penyebab konflik.

Salah satu  informasi tentang penyebab 
konflik nelayan di daerah Kabupaten Situbondo 
ialah pelanggaran jalur tangkapan oleh para 
nelayan. Hal ini disampaikan oleh salah satu 
informan, selaku pengawas nelayan. Ditegaskan 
bahwa memang ada batas-batas atau jalur 
tangakapan bagi nelayan, artinya para nelayan 
tidak bisa seenaknya sendiri melaut tanpa 
memperthatikan jalur-jalur yang ada.

Dalam usaha menyelesaikan konflik 
nelayan yang ada di Kabupaten Situbondo 
pemerintah tidak serta merta memberi solusi 
secara sepihak, tetapi pihak nelayan pun sebagai 
warga asli yang juga memegang nilai-nilai lu hur 
daerahnya sendiri, nilai-nilai yang diwariskan dari 
orang-orang terdahulu, berhak menyelesaikan 
secara adat, hal ini disampaikan oleh Bapak 
A. Memang ketika langkah penyelesaian yang 
bersifat kompromi atau melibatkan penengah 
tidak bisa menyelesaikan perselisihan, langkah 
terakhir yang ditempuh ialah melalui hukum yang 
berlaku. Hal ini dikenal dengan istilah competing, 
dimana ketika strategi penenganan konflik tidak 
dapat bekerja dengan baik langkah ini akan 
berguna. Kekuatan hukum dapat digunakan 
sehingga penyelesaian segera didapat.
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Penyelesaian konflik nelayan di Kabupaten 
Situbondo selama ini dilakukan melalui kegiatan-
kegiatan musyawarah antar kelompok nelayan 
yang berselisih. Dari kegiatan musyawarah 
tersebut akan dihasilkan kesepakatan tentang 
sanksi yang akan diterima oleh pihak pelanggar. 
Apabila lewat musyawarah tidak juga ditemuakn 
sebuah solusi permasalahan maka langkah yang 
selanjutnya diambil ialah jalur hukum yang 
dilakukan oleh pihak kepolisian setempat.

Ada beberapa kearifan lokal Kabupaten 
Situbondo yang merupakan warisan leluhur dan 
masih tetap dilaksanakan hingga saat ini oleh 
masyarakat nelayan di sana. Peneliti mencoba 
mencari kearifan lokal tersebut, salah satunya 
ialah tradisi Ojung. Ojung ialah sebuah tradisi 
berupa atraksi saling memukul dengan rotan 
yang dipotong pendek menyerupai pedang 
dan dilakukan oleh dua orang. Tradisi ini 
wajib diadakan oleh setiap kepala desa di sana, 
karena Ojung dipercaya dapat menghindarkan 
bencana dan terhindar dari carok. Tradisi ini 
sangat bermanfaat bagi para nelayan untuk 
meningkatkan kerukunan diantara mereka. 
Ojung diawali dengan arak-arakan yang membawa 
makanan dan sesaji dan akhirnya berkumpul 
di satu tanah yang lapang, di sinilah lalu Ojung 
dilaksanakan.

Ojung melibatkan nelayan, akan tetapi 
selain nelayan yang terlibat dalam kegiatan 
ini para ibu-ibu juga terlibat dalam membuat 
masakan-masakan untuk konsumsi orang-
orang yang betarung dalam kegiatan itu. Anak-
anak juga diikutkan dalam Ojung meskipun 
hanya sebatas menyaksikan. Keterlibatan semua 
elemen masyarakat dalam tradisi Ojung ini 
menunjukan bahwa secara tidak langsung terjalin 
jaringan sosial antara semua elemen dan mampu 
menyatukan pemahaman mereka.

Ojung dilaksanakan antar kelompok-
kelompok nelayan dalam satu desa. Tradisi ini 

diikuti oleh para pria dewasa di sana. Biasanya 
Ojung dilaksanakan pada pagi hari hingga siang 
menjelang sore. Ratusan nelayan akan ikut terlibat 
dalam tradisi ini, demi memupuk rasa solidaritas 
diantara mereka.

Ada satu kegiatan yang serupa dengan 
selamatan yang rutin dilaksanakan oleh 
masyarakat nelayan yaitu tradisi ‘Petik Laut’. 
Kegiatan ini biasanya dilaksanakan di pantai 
lepas dengan melarungkan sesaji. Ini dilakukan 
sebagai wujud syukur atas hasil laut yang 
telah diberikan oleh Tuhan kepada masyarakat 
nelayan. Perbedaan antara selamatan dengan 
Petik Laut ialah waktu pelaksanaanya, selamatan 
dilaksanakan setiap seminggu sekali sedangkan 
Petik Laut dilaksanakan setiap setahun sekali. 

Esensi dari kearifan-kearifan lokal 
seperti ini mungkin belum benar-benar disadari 
oleh para nelayandi Kabupaten sebelumnya. 
Dalam aspek psikologis diharapkan ketika 
mereka semakin menyadari akan pentingnya 
kearifan lokal yang dapat dipergunakan sebagai 
modal sosial dalam penyelesaian konflik dapat 
memunculkan perubahan sosial (social capital) 
dalam lingkungan nelayan. 

Hermawati dan Rinandari (2005) 
berpendapat, masyarakat Indonesia adalah 
masyarakat komunal yang mereka memiliki begitu 
banyak nilai yang dapat dipergunakan sebagai 
modal sosial. Modal sosial dapat dipergunakan 
sebagai sarana pemberdayaan masyarakat karean 
adari hal ini mampu member pandangan baru 
tentang kebersamaan, toleransi, dan partisipasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan pada bab 
sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut. Bentuk konflik antar nelayan di 
Kabupaten Situbondo selama ini ialah persaingan 
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kerja baik antar nelayan kecil dengan nelayan 
besar dan antara nelayan besar dengan nelayan 
besar pula, dengan kata lain konflik yang terjadi 
selama ini terjadi antara tiga pihak. Penentuan 
pemimpin masyarakat berdasarkan kemampuan 
ekonomi, menimbulkan satu persaingan baru 
yang pada akhirnya menjadikan sebuah bnetuk 
konflik lain dalam hal pemilihan pemimpin di 
lingkungan masyarakat. 

Penyebab konflik nelayan di Kabupaten 
Situbondo ialah munculnya beberapa pelanggaran 
seperti pelanggaran jalur melaut dan pelanggaran 
wilayah mencari ikan, maraknya pencurian 
rumpon di tengah laut, perdebatan masalah 
pemakaian alat tangkap yang masih ada perbedaan 
persepsi diantara nelayan, berkurangnya hasil 
tangkapn karena musim paceklik, dan faktor 
ekonomi yang mendesak mereka melakukan 
pelanggaran-pelanggaran tersebut. Rendahnya 
kesadaran akan hukum pemerintah yang berlaku 

juga menjadi penyebab timbulnya konflik antar 
nelayan di Kabupaten Situbondo, kendati Dinas 
Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Situbnnondo 
telah sering mdelakukan kegiatan sosialisasi dan 
sidak baik ke perkampungan nelayan yang ada 
dan ke laut tempat biasa nelayan mencari ikan.

Dalam penyelesaian konflik - konflik 
yang timbul, Terdapat kearifan lokal sebagai 
modal sosial berupa tradisi adat seperti upacara 
Ojung dan Petik Laut, yang bertujuan untuk 
merekatkan relasi dan toleransi antar nelayan 
di Kabupaten Situbondo. Sebagai modal sosial 
dalam menyelesaikan konflik nelayan yang terjadi 
sendiri ada sebuah kearifan lokal yang bersifat 
kelembagaan yaitu Rukun Nelayan, sebuah 
lembaga bentukan nelayan lokal yang terbentuk 
dan dikelola tanpa campur tangan pemerintah.  
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