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ABSTRAK 

Penelitian ini berawal dari ketertarikan peneliti terhadap fenomena cara bertahan 

hidup keluarga nelayan di tengah keterbatasan ekonomi ketika tinggal di perkotaan. Bagi 

masyarakat kota , nelayan tradsional pada umumnya masuk pada lapisan atau kelas sosial ang 

berada pada posisi terbawah terutama dari segi ekonomi. Ketidakmampuan rumah tangga 

pada ketahanan pangan juga sangat dirasakan bagi rumah tangga nelayan.Masalah-masalah 

tersebut antara lain tentang ketahanan pangan rumah tangga nelayan,kesehatan nelayan dan 

status gizi keluarga nelayan. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian bagaimana cara mekanisme bertahan hidup nelayan di Kelurahan 

Kenjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya di tengah segala polemic kehidupan nelayan 

dengan segala keterbatasannya. 

Penelitian ini menggunakan teori mekanisme survival yang dipopulerkan oleh James 

C.Scott. teori tersebut memandang bahwa dua tiga cara yang dilakukan masyarakat miskin 

untuk bertahan hidup seperti yang di ulas oleh James Scott yaitu mengikat sabuk lebih 

kencang, alternatif etika substitansi, lalu hubungan sosial dan jaringan sosial. Dalam teori 

tersebut dapat menganalisis mekanisme survival yang dilakukan keluarga nelayan. 

Setelah melalui tahapan penelitian ini pada akhirnya menemukan temuan pokok yang 

dimana cara bertahan hidup yang dilakukan keluarga nelayan dan beberapa metode cara 

bertahan hidup keluarga nelayan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keluarga para 

nelayan di Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya ditemukan beberapa variasi 

data yang dimana para nelayan melalui berbagai cara untuk bertahan hidup. 

Kata Kunci : Mekanisme Survival , Nelayan , Keluarga 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 
 This study originated from the interest of researchers to the phenomenon of 

fishermen families to survive in the midst of economic limitations when living in urban areas. 

For the people of the city, traditionally fishing in general entered the layer or social class ang 

are at the lowest position particularly in economic terms. The inability of households to food 

security is also strongly felt for households nelayan.Masalah these concerns are about the 

household food security of fishermen, fishermen health and nutritional status of families of 

fishermen. Based on this background, researchers interested in conducting research how a 

survival mechanism in the fishing village of Bulak Kenjeran District of Surabaya city in the 

midst of polemical lives of fishermen with all its limitations. 

 This study uses the theory of survival mechanism that was popularized by James 

C.Scott. The theory considers that two three ways in which poor people to survive as it is on 

the pillowcase by James Scott that bind tighter belts, alternative substitansi ethics, and social 

relationships and social networks. In theory it can analyze the mechanism of survival that do 

family fishing. 

 After going through the stages of this research has finally found the key findings in 

which to survive the family of fishermen and some methods of how to survive in the fishing 

families meet their daily needs. The families of the fishermen in the village Kenjeran District 

of Bulak Surabaya found some variation data where fishermen through various ways to 

survive. 
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Pendahuluan 

Indonesia merupakan negara agraris dengan sebagian besar penduduknya bermata 

pencaharian di bidang pertanian. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat 

Statistik (2014), jumlah petani di Indonesia mencapai 44 persen dari total angkatan kerja 

di Indonesia, yaitu sekitar 46,7 juta jiwa. Namun, Indonesia juga dikenal sebagai negara 

maritim dan tercatat sebagai negara kepulauan dengan jumah pulau sebanyak 13.466 

buah yang dikelilingi oleh garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas laut sekitar 5,8 juta 

kilometer persegi dengan Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2.78 juta km
2 

(Badan 

Informasi Geospasial, 2015). 

Berdasarkan data Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Badan Pusat Statistik, 

2013) yang diolah, diketahui bahwa hanya 2,2 persen rumah tangga di Indonesia yang 

memiliki kepala rumah tangga berprofesi sebagai nelayan. Jumlahnya sekitar 1,4 juta 

kepala rumah tangga nelayan dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga di Indonesia 

sekitar empat orang. Artinya, terdapat sekitar 5,6 juta penduduk Indonesia yang 

kehidupannya bergantung kepada kepala rumah tangga yang berprofesi sebagai nelayan. 

Sementara secara keseluruhan jumlah nelayan di Indonesia diperkirakan sebanyak 

1.975.233 di tahun 2013, turun dari 2.489.681 di tahun 2003, atau hanya 0,87 persen dari 

total tenaga kerja. Ada sekitar 700.000 lebih nelayan yang berstatus bukan sebagai 

kepala rumah tangga. Sebagian besar nelayan tinggal tersebar di 3.216 desa yang 

terkategori sebagai desa nelayan atau desa di mana mayoritas penduduknya berprofesi 

sebagai nelayan. 

Secara geografis, nelayan ada di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini tidak 

mengherankan mengingat dua per tiga wilayah Indonesia adalah lautan serta memiliki 

potensi perikanan sangat besar. Provinsi dengan jumlah nelayan paling banyak di 



 

 

Indonesia ialah Provinsi Jawa Timur dengan jumlah lebih dari 334.000 nelayan, diikuti 

Jawa Tengah dengan lebih dari 203.000 nelayan dan Jawa Barat dengan 183.000 nelayan 

(Badan Pusat Statistik, 2013). Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Aceh berturut-turut 

menjadi provinsi dengan jumlah nelayan terbanyak ke-4, ke-5, dan ke-6 di Indonesia. 

Jumlah nelayan paling sedikit ditemui di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan 

Maluku Utara. 

Kegiatan tangkap ikan di Indonesia tidak hanya dilakukan di wilayah pedesaan, 

namun juga di wilayah perkotaan. Surabaya sebagai kota metropolitan terbesar kedua di 

Indonesia adalah merupakan kota pesisir, yang sebagian masyarakatnya melakukan 

aktifitas perikanan tangkap dengan menggunakan beragam alat penangkapan ikan, serta 

mayoritas nelayan adalah berskala usaha kecil. 

Kota Surabaya memiliki wilayah pesisir yang cukup luas. Secara geografis 

Surabaya terletak pada garis Lintang Selatan antara 7
0
9’–7

0
21’ dan 112

0 
36’-112

0
57” 

Bujur Timur. Menurut data yang diperoleh dari Dinas Pertanian Kota Surabaya 

(2012), panjang garis pantai wilayah Surabaya adalah 47,4 k m
2 

dengan wilayah 

daratan seluas 33,048 ha dan luas wilayah laut seluas 19.039 ha. Wilayah Surabaya 

terdiri dari 31 kecamatan dan 163 kelurahan, ± 26,32 km. Jumlah penduduk pada tahun 

2014 sebanyak 3.324.321 jiwa. 

Secara umum keadaan topografi Kota Surabaya memiliki ketinggian tanah berkisar 

antara 0–20 meter di permukaan laut, sedangkan pada daerah pantai ketinggiannya 

bekisar antara 1–3 meter di atas permukaan air laut. Sektor perikanan di Kota Surabaya 

terdiri dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap umumnya 

dilakukan oleh masyarakat nelayan yang bermukim di wilayah pesisir Kota Surabaya 

dengan alat tangkap yang relatif sederhana. Nelayan Kota Surabaya tergolong nelayan 

tradisional yang penangkapannya dilakukan di laut dan muara sungai, sering disebut 



 

 

sebagai perikanan tangkap artisanal atau skala kecil. Aktifitas perikanan tangkap 

dilaksanakan oleh masyarakat pesisir di sembilan kecamatan, antara lain: Kecamatan 

Gunung Anyar, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Mulyorejo, 

Kecamatan Kenjeran, Kecamatan Bulak, Kecamatan Krembangan, Kecamatan Asem 

Rowo, dan  Kecamatan Benowo (Dinas Pertanian Surabaya, 2013).Wilayah yang 

mempunyai potensi perikanan terbesar di Surabaya adalah daerah pesisir yang terdiri 

dari 9 kecamatan, meliputi 24 kelurahan, seluas 87,42 km
2
. Dari total jumlah nelayan di 

Indonesia yaitu 10,6 juta orang, 1,7 juta (10,6 persen) di antaranya berada di Jawa 

Timur.  

Dari total jumlah nelayan di Jawa Timur, 0,21 persen berada di Kota Surabaya, 

yaitu sebanyak 3.724 orang.  

Menurut Dinas Pertanian Kota Surabaya (2012), wilayah kecamatan berpesisir di 

Kota Surabaya merupakan daerah perikanan tangkap yang masih cukup potensial, namun 

masyarakat nelayan menghadapi banyak permasalahan sosial dan ekonomi yang 

menyebabkan pendapatan dan standar kehidupan mereka begitu rendah, di bawah rata-

rata penduduk Kota Surabaya.  

Bagi masyarakat kota pantai, nelayan tradisional pada umumnya masuk pada 

lapisan atau kelas sosial yang berada pada posisi terbawah, terutama dari segi ekonomi. 

Banyak studi telah membuktikan bahwa, keluarga nelayan tradisional umumnya lebih 

miskin daripada keluarga petani, pengrajin dan bahkan pekerja di sektor informal 

 

Kerangka Teori 

Teori mekanisme survival yang dipopulerkan oleh James C.Scott. Teori 

tersebut memandang bahwa dua tiga cara yang dilakukan masyarakat miskin untuk 

bertahan hidup, yaitu: 1. Mengurangi pengeluaran untuk pangan dengan jalan 



 

 

makan hanya sekali sehari dan beralih ke makanan yang mutunya lebih rendah 2. 

Menggunakan alternatif subsistem yaitu swadaya yang mencakup kegiatan seperti 

berjualan kecil-kecilan, bekerja sebagai tukang, sebagai buruh lepas, atau 

melakukan migrasi untuk mencari pekerjaan. Cara ini dapat melibatkan seluruh 

sumber daya yang ada di dalam rumah tangga miskin, terutama istri sebagai 

pencari nafkah tambahan bagi suami 3. Meminta bantuan dari jaringan sosial 

seperti sanak saudara, kawan-kawan sedesa, atau memanfaatkan hubungan dengan 

pelindungnya (patron), dimana ikatan patron dan kliennya (buruh) merupakan 

bentuk asuransi dikalangan petani. Patron menurut definisinya adalah orang yang 

berada dalam posisi untuk membantu klien-kliennya. Patron dalam kehidupan 

petani adalah pemilik modal yang dapat membantu kesulitan keuangan yang 

dihadapi petani. (Scott, 1989:40)  

Scott menjelaskan  upaya yang dilakukan kelompok miskin guna 

mempertahankan hidupnya adalah, pertama, mereka dapat mengikat sabuk lebih 

kencang dengan mengurangi  frekuensi makan dan beralih ke makanan yang 

mutunya lebih rendah. Kedua, menggunakan alternatif subsistem yaitu swadaya 

yang mencakup kegiatan-kegiatan seperti berjualan kecil-kecilan, bekerja sebagai 

tukang, buruh lepas atau berimigrasi. Ketiga, menggunakan jaringan sosial yang 

berfungsi sebagai peredam kejut selama masa krisis ekonomi.  

Dalam sebuah penelitian baik kuantitatif maupun kualitatif, teori menjadi 

pisau analisis yang penting dalam membantu mengungkap secara mendalam fakta 

dibalik realitas dari suatu fenomena sosial yang ada. Dalam penelitian yang akan 

dilakukan tentang “Mekanisme Survival Keluarga Nelayan Di Pantai Kenjeran” 

akan di bahas dan dianalisa menggunakan teori mekanisme survival dari James C. 

Scott sebagai teori utama  



 

 

Kendati tekanan kemiskinan tidak sekali-dua kali menimpa keluarga miskin, 

namun kenyataan yang terjadi menunjukkan bahwa tidak sedikit keluarga miskin 

yang tetap survive, bahkan keluar dari situasi yang membelenggunya dengan 

selamat. Dalam hal ini, tak pelak mekanisme survival menjadi sesuatu yang 

penting. Dalam kehidupan sehari-hari umumnya keluarga miskin akan 

memperkecil atau memperluas lingkaran anggota keluarganya agar dapat 

memenuhi kebutuhan dan menyesuaikan diri dengan situasi sosial ekonomi yang 

berubah. Kegiatan usaha ditujukan unuk menjamin keperluan hidup keluarga 

melalui produksi subsisten, yang sekarang ini makin banyak juga melalui produksi 

tambahan untuk pasar, seperti melalui pembentukan modal di dalam usaha 

pertanian untuk memperluas dasar eksistensinya (Blankunbgerg dan Sach, 1982). 

Dari hasil kajiannya terhadap sejumlah keluarga miskin di Filipina, George 

Carner (1982) berhasil mengidentifikasi pola dan mekanisme survival yang biasa 

dikembangkan keluarga miskin untuk bertahan hidup. Pada tahap awal, sasaran 

yang di tuju oleh rumah tangga berpendapatan sangat rendah adalah menghasilkan 

atau memperoleh makan cukup. Di berbagai wilayah pedesaan, sudah bukan 

rahasia lagi bahawa akses pada lahan untuk produksi yang subsisten sedikit-banyak 

akan melindungi rumah tangga miskin itu dari biaya pangan yang meningkat , 

dengan menyediakan suatu bentuk jaminan pangan yang penting. 

Apabila kebutuhan pangan ternyata pada satu titik tidak dapat dipenuhi 

secara memadai, maka ada beberapa cara yang dilaksanakan rumah tangga untuk 

menanggulanginya. Pertama, yaitu para anggota keluarga rumah tangga miskin 

menganekaragamkan kegiatan-kegiatan mereka. Pekerjaan-pekerjaan yang paling 

merendahkan martabatpun diterima, meskipun bayarannya rendah. Bila kegiatan 

ini masih tidak memadai, mereka biasanya akan berpaling ke sistem penunjang 



 

 

yang ada di desa. Sanak keluarga yang lebih kaya mungkin menyediakan pinjaman 

atau sedikit lahan untuk menanam sayur-sayuran. Dalam menghadapi pendapatan 

dan peluang yang merosot, mereka yang termiskin pun bertahan dengan harapan 

para sahabat dan keluarga mereka akan membagi kelebihan apapun yang mereka 

miliki. 

Mekanisme survival dan penanggulangan lain yang biasanya dikembangkan 

keluarga miskin adalah bekerja lebih banyak dengan lebih sedikit pemasukan. 

Akhirnya, bila kemungkinan-kemungkinan untuk bertahan hidup di desa menurun 

hingga titik yang menentukan, pilihan mereka yang ambil biasanya adalah 

melakukan urbanisasi. Uang kiriman dari para anggota keluarga yang melakukan 

migrasi, seringkali memungkinkan sebuah keluarga memantapkan kembali suatu 

penghidupan minimal di desa asal mereka. Di sisi lain, bila seorang migran 

berhasil menancapkan jejak yang kokoh di daerah baru maka seluruh anggota 

keluarga miskin bergabung dengannya. (Emy Susanty 2013:25) 

Teori mekanisme survival yang dipopulerkan oleh James C.Scott. Teori 

tersebut memandang bahwa dua tiga cara yang dilakukan masyarakat miskin untuk 

bertahan hidup, Mengurangi pengeluaran untuk pangan dengan jalan makan hanya 

sekali sehari dan beralih ke makanan yang mutunya lebih rendah. Menggunakan 

alternatif subsistem yaitu swadaya yang mencakup kegiatan seperti berjualan kecil-

kecilan, bekerja sebagai tukang, sebagai buruh lepas, atau melakukan migrasi 

untuk mencari pekerjaan.  

Dalam sebuah penelitian baik kuantitatif maupun kualitatif, teori menjadi 

pisau analisis yang penting dalam membantu mengungkap secara mendalam fakta 

dibalik realitas dari suatu fenomena sosial yang ada. Dalam penelitian yang akan 



 

 

dilakukan tentang “Mekanisme Survival Keluarga Nelayan Di Pantai Kenjeran” 

akan di bahas dan dianalisa menggunakan teori mekanisme survival dari James C. 

Scott sebagai teori utama. 

 

 

 

 

IV.1. Mengikat Sabuk Lebih Kencang dengan Mengurangi Kualitas Makanan 

Pada poin pertama, James C. Scott menjelaskan bahwa dalam menjalankan 

sebuah mekanisme survival yakni mengurangi pengeluaran untuk pangan dengan jalan 

makan hanya sekali sehari dan beralih ke makanan yang mutunya lebih rendah. Atau 

dapat disebutkan dengan “Mengikat Sabuk Lebih Kencang dengan Mengurangi 

Kualitas Makanan”. Menghadapi permasalahan kemiskinan semacam ini, pengurangan 

kualitas makanan menjadi sangat perlu. Penekanan kualitas makanan dirasa lebih 

efektif, mengurangi kualitas makanan juga bukan berarti tidak makan makanan yang 

bergizi, hanya saja mengurangi lauk pauk yang ada. Ketika nelayan berada di musim 

panen, biasanya mereka bisa makan yang berlebih menggunakan lauk pauk ayam. 

Tetapi, ketika sudah mengalami krisis yang digunakan sebagai lauk pauk adalah tahu 

dan tempe. Bahkan mereka cara menekan pengeluaran biaya untuk makan dengan cara 

menggunakan ikan-ikan hasil tangkapan sebagai lauk pauk mereka. Ikan-ikan yang 

kecil digunakan mereka sebagai lauk pauk.  

Mengurangi pengeluaran untuk pangan dengan jalan makan hanya sekali sehari 

dan beralih ke makanan yang mutunya lebih rendah. Hal ini cukup terbukti peneliti 



 

 

menemukan beberapa jawaban di lapangan dengan strategi ini, ada yang biasanya 

sehari-hari makan ayam jika hasilnya sedikit diganti dengan tahu atau tempe hal ini di 

karenakan lauk pauk tahu atau tempe lebih murah dan menjadi alternatif mereka dalam 

strategi bertahan hidup. Selain mengurangi kebutuhan pangan peneliti menemukan 

jawaban lain namun dengan strategi yang lain yaitu, mengurangi uang saku anak ada 

beberapa informan yang menjawab ini, biasanya tujuh ribu rupiah jadi lima ribu rupiah 

jika sedang tidak ada penghasilan strategi ini cukup ampuh jika nelayan sedang tidak 

berpenghasilan, tetapi juga ada yang memilih hutang jika memang dari sisi kebutuhan 

pangan mereka tidak bisa dikurangi. 

Disamping itu terlihat dari pendapatan ikan yang berkurang sehingga hasil 

tangkapan nelayan sedikit. Berkurangnya jumlah ikan ini juga merupakan akibat dari 

para pengusaha yang memiliki alat tangkapan yang telah mempergunakan kemajuan 

teknologi zaman. Ketidakmampuan rumah tangga pada ketahanan pangan juga sangat 

dirasakan bagi rumah tangga nelayan. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar 

rumah tangga nelayan pada Kecamatan Bulak di pesisir Surabaya mempunyai 

ketahanan pangan yang relatif rendah.  

Rendahnya tingkat pendapatan nelayan disebabkan berbagai faktor, seperti 

kekurangan modal untuk mengembangkan usaha, menurunnya daya dukung lingkungan 

yang membuat hasil tangkapan berkurang, rendahnya kualitas sumber daya menusia, 

rendahnya mutu produk dan sebagainya. Disamping karena kondisi kesejahteraan 

masyarakat nelayan masih rendah, jumlah penduduk Indonesia yang menggantungkan 

hidup, baik dari penangkapan maupun dari budidaya ikan ini cukup besar, maka upaya 

untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan atau masyarakat pesisir ini perlu 

mendapat perhatian besar. Berbagai upaya untuk ke arah ini sudah dilakukan, terutama 

melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat nelayan atau pesisir. Namun, 



 

 

berbagai program tersebut masih perlu dipertajam lagi, baik dari sisi kualitas maupun 

kuantitas.  

Kualitas makanan ditekan, tetapi kuantitas tidak. Kuantitas disini bisa dilihat dari 

porsi makanan dan intensitas makan yang dilakukan oleh keluaga nelayan. Mereka 

lebih memilih untuk makan seadanya dibandingkan harus dengan mengurangi intensitas 

makanan atau mengurangi porsi makanan. Hal ini terjadi pada nelayan sendiri selaku 

pencari nafkah yang memiliki aktvitas lebih banyak dan memerlukan tenaga yang lebih 

besar. Mereka sudah terbiasa untuk makan 2-3 kali sehari, dengan menu makanan 

apapun. Porsi makanan pun tidak dapat dikurangi. Mereka lebih memilih makan dengan 

menggunakan nasi yang lebih banyak untuk menjaga kekenyangan perut supaya tidak 

ada keinginan untuk jajan di luar rumah yang mengakibatkan pengeluaan lebih banyak. 

Bagi mereka, yang terpenting adalah ada yang bisa dimakan sehari-hari itu sudah lebih 

dari cukup. 

Apabila dilihat dari poin pertama ini, mekanisme survival yang dilakukan oleh 

nelayan hampir sama seperti yang dilakukan oleh keluarga miskin dengan profesi 

lainnya. Penekanan nilai tambah atau kualitas makanan menjadi hal yang paling bisa 

dilakukan daripada harus tidak makan sama sekali. Asumsinya adalah, dengan 

mengurangi kualitas makanan yang ada, bisa lebih menekan angka pengeluaran yang 

ada, ata mengeluarkan nilai yang sama setiap harinya. Yang mereka jaga adalah porsi 

makanannya dan intensitas makanannya.  

Sebagai istri nelayan, paham betul bagaimana cara untuk menjaga stabilitas 

keuangan dapur untuk urusan kebutuhan sandang setiap harinya. Ketika masa panen 

mereka dapat mengkonsumsi ayam dengan intensitas makan tiga kali sehari, dengan 

nilai Rp 25.000,- per orang setiap harinya. Maka ketika tidak memiliki uang lebih, istri 



 

 

nelayan akan lebih memilih tahu, tempe, ikan hasil tangkapan atau kerupuk untuk menu 

makanannya untuk bisa makan setiap harinya. Mereka bisa berhemat Rp 5.000,- sampai 

Rp 10.000,- untuk setiap menu yang dimakan setiap harinya dengan menu makanan 

yang seperti itu. Atau dengan menambah jumlah pasokan beras supaya makan nasi 

lebih banyak, dan mengurangi intensitas makan menjadi dua kali sehari. Makan nasi 

lebih banyak dianggap sebagai penekan nafsu lapar, jadi jumlah pengeluaran untuk 

menu makanan menjadi lebih rendah. 

 

 

IV.2. Menggunakan Alternatif Subsisten Swadaya 

Poin kedua dari James C. Scott, menggunakan alternatif subsistem yaitu swadaya 

yang mencakup kegiatan seperti berjualan kecil-kecilan, bekerja sebagai tukang, 

sebagai buruh lepas, atau melakukan migrasi untuk mencari pekerjaan. Ini terbukti 

dengan jawaban informan dengan strategi tersebut yaitu beliau mencari pekerjaan 

sampingan tetapi tidak keluar dalam konteks nelayan yaitu di pantai dengan cara 

menyewakan perahunya untuk pariwisata di pantai kenjeran karena sudah beberapa 

bulan tidak mendapatkan hasil ikan ini di lakukan bertujuan untuk menutupi 

kekurangan pendapatan selama berbulan-bulan mereka juga mesti menafkahi 

keluarganya yang bisa dibilang cukup banyak, pada periode waktu tertentu nelayan 

melaut karena angin kencang, gelombang besar dan arus laut yang kuat. 

Kondisi alam ini kerapkali disebut musim paceklik yaitu suatu musim dimana 

nelayan tidak beraktivitas sama sekali. Guna mencukupi kebutuhan hidupnya, mereka 

umumnya mengutang pada juragan yakni pemilik kapal dan alat tangkap. Masalah 



 

 

sosial mulai timbul karena perbedaan pendapatan (ekonomi) pada masyarakat nelayan. 

Namun masalah bukan hanya terjadi pada faktor ekonomi saja, faktor lainnya seperti 

semakin meningkatnya kelangkaan sumber daya perikanan, kerusakan ekosistem pesisir 

dan laut, serta keterbatasan kualitas dan kapasitas teknologi penangkapan, rendahnya 

kualitas sumber daya manusia, ketimpangan akses terhadap sumber daya perikanan, 

serta lemahnya proteksi kebijakan dan dukungan fasilitas pembangunan untuk 

masyarakat nelayan masih menjadi faktor yang menimbulkan persoalan (Kusnadi, 

2003: 18-20). 

Musim kemarau panjang yang terjadi setiap tahun tidak hanya menganggu 

produksi kegiatan pertanin, namun dampaknya terjadi juga pada masyarakat nelayan 

yang kerepotan dalam menjaga kelangsungan hidup keluarganya. Masa demikian 

disebut masa “paceklik”. Sebaliknya ketika musim hujan yang merupakan pertanda 

awal berlangsungnya musim-musim penangkapan ikan sehingga masyarakat nelayan 

dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan keluarganya. Kendala lain diungkap oleh 

salah satu narasumber bahwa rata-rata nelayan Surabaya tidak mau menangkap di laut 

lepas, rata-rata hanya dibawah 1 mil dengan waktu kira-kira 2-3 jam dan tidak dalam 

kurun waktu 1 bulan (maksimal bekerja selama 20 hari). Terkadang masyarakat 

nelayan menyesuaikanya dengan adanya  pasang surut air laut. Masyarakat nelayan 

umumnya mengenal 2 musim yang menjadi landasan melaut: musim perapu (musim 

tangkap ikan) dan musim paceklik (Bagong Suyanto, 2011:8). 

Masyarakat nelayan juga mengalami kesulitan ketika sedang mengalami musim 

paceklik. Jika musim ini terjadi maka masyarakat nelayan akan berusaha untuk 

memenuhi kehidupan keluarganya dengan jalan lain selain menjadi nelayan dan 

menangkap ikan. Masyarakat nelayan akan berusaha mencari pekerjaan lain seperti 

menjadi nelayan wisata yang seperti peneliti dapat di lapangan,buruh pabrik, dan 



 

 

pekerjaan kasar lainnya.Nelayan adalah suatu pekerjaan yang bergantungpada 

kemurahan alam, ketika alam memberikan sumberdaya nya sudah sepatutnya kita harus 

bersyukur dan menjaganya untuk keperluan berikutnya.  

Tingkat eksploitasi nelayan terhadap laut sangatlah besar. Dimana setiap hari 

mereka datang ke laut dengan harapan mendapat hasil tangkapanyang 

melimpah.(Bagong Suyanto, 2011:14). Selain eksploitasi terhadap hasil laut nelayan, 

dan pada saat hasil tangkapan sedang tidak baik atau pada saat musim paceklik, untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seringkali para nelayan meminjam uang kepada 

juragan atau saudara. Jika nelayan tidak ada hasil tangkapan dan juga tidak memiliki 

uang simpanan maka sangat disesalkan sekali jika mereka harus menjual barang-barang 

mereka untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan penghasilan diatas rata-rata nelayan 

tradisional mereka dapat membelanjakan apa yang mereka anggap perlu meskipun 

terkadang bukan berupa kebutuhan pokok sehari-hari. 

Pekerjaan alternatif menjadi penting bagi nelayan Kenjeran ketika laut tidak lagi 

menyediakan ikan untuk ditangkap, karena pada kenyataannya pekerjaan sebagai 

nelayan bergantung kepada kemurahan alam (laut) dalam menyediakan sumber 

dayanya. Pekerjaan alternatif atau pekerjaan sampingan diperlukan semua orang 

khususnya bagi nelayan tradisional dalam upaya meningkatkan pendapatannya (Bagong 

Suyanto:2011:9). Faktanya tidaklah mudah bagi nelayan tradisional untuk melakukan 

suatu pekerjaan lain yang lebih menjanjikan bila pendidikan tertinggi yang pernah 

ditempuh pada umumnya hanya tamat Sekolah Dasar (SD). Bagi nelayan tradisional 

yang hanya memiliki ijazah tamatan SD, bisa dibayangkan apa yang bisa mereka 

lakukan dengan ijazah tersebut di zaman sulit mencari pekerjaan seperti saat ini, malah 

yang sarjana pun belum tentu dapat dengan mudah mendapat pekerjaan yang layak, dan 



 

 

bagi mereka yang berpendidikan rendah, selain menjadi buruh kasar dan bahkan bisa-

bisa mereka terperangkap menjadi pengangguran. 

James C. Scott menyebutkan tentang “Menggunakan Alternatif Subsisten 

Swadaya seperti Usaha Kecil-Kecilan”. Alternatif subsistem yaitu swadaya yang 

mencakup kegiatan-kegiatan seperti berjualan kecil-kecilan, bekerja sebagai tukang, 

buruh lepas atau berimigrasi. Bekerja menjadi seorang nelayan saja yang dapat 

dikatakan sebagai profesi musiman yang mana tidak memiliki penghasilan yang tetap. 

Jika musim panen ikannya datang, nelayan bisa meraup keuntungan Rp 100.000,- 

sampai Rp 300.000,- setiap harinya. Bahkan mereka bisa berlayar lebih lama jika 

musimnya sedang bagus. Beberapa hari sekali atau seminggu sekali. Rute pelayaran 

mereka pun tidak hanya di perairan Surabaya saja, tetapi sampai pada peraian yang ada 

di wilayah Kabupaten Sidoarjo juga. Profesi nelayan ini akan tetap menjadi profesi 

pokok yang terus dilakukan oleh nelayan-nelayan tersebut. Mereka tidak berkeinginan 

untuk meninggalkan profesi tersebut, tetapi lebih memilih menambah atau diselingi 

dengan pekerjaan yang lain. Bahkan ada nelayan yang berasal dari pensiunan Tentara 

Nasional Indonesia (TNI) juga memilih bekerja menjadi nelayan, karena nelayan sudah 

menajdi profesi yang turun temurun. Dalam rumah tangga nelayan miskin, kontribusi 

ekonomi perempuan yang bekerja sangat signifikan.  

Istri nelayan yang terlibat dalam aktivitas mencari nafkah merupakan pelaku aktif 

perubahan sosial-ekonomi masyarakat nelayan. Bagi keluarga nelayan, peran istri dan 

anak umumnya sangat strategis dan merupakan sumber penghasilan keluarga yang 

penting. Hasil tangkapan ikan yang cenderung tidak menentu dan seringkali pula 

paceklik, menyebabkan peran istri dan anak yang bekerja disektor publik mampu 

memberikan sumbangan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang makin 

membebani (Kusnadi,2002:35) 



 

 

Istri dan anak nelayan juga menjadi subjek yang utama dalam mencukupi 

kebutuhan ekonomi keluarga. Selain nelayan yang menjadi pencari nafkah utama dan 

memiliki pekerjaan sampingan juga, tetapi peran istri nelayan juga tidak dapat 

dibiarkan begitu saja. Bagi keluarga nelayan, peran istri dan anak juga sangat strategis 

dan merupakan sumber penghasilan keluarga yang penting. Ketika nelayan tidak 

memiliki penghasilan, maka peran istri dan anak-anak keluarga nelayan yang sudah 

bekerja juga menjadi penting posisinya sebagai pencari nafkah keluarga. 

Mengandalkan penghasilan sebagai nelayan saja dapat dipastikan sangat kurang 

untk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Belum lagi ditambah dengan peraturan-

peraturan baru yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan yang mana membuat nelayan 

semakin sulit untuk mencari ikan. Mencari pekerjaan sampingan seperti menjdi kuli 

batu, kuli bangunan, dan nelayan wisata menjadi beberapa profesi yang dilakukan oleh 

hampir sebagian besar masyarakat nelayan di Kenjeran. Penghasilan sebagai kuli batu 

atau kuli bangunan memang tidak ada setiap harinya, tetapi mampu mencukupi 

kebutuhan makanan sehari-hari apabila tidak mendapatkan ikan. Penghasilan yang 

didapatkan antara Rp 80.000,- sampai Rp 100.000,- sehari didapatkan oleh para nelayan 

tersebut dengan bekerja sebagai kuli batu atau kuli bangunan.  

Adanya tempat wisata Kenjeran pun juga membantu mereka untuk menambah 

penghasilan melalui profesi nelayan wisata. Kapal yang sedang tidak diperasikan untuk 

berlayar kemudian disewa-sewakan pada pengunjung Pantai Kenjeran yang digunakan 

untuk menyeberang menuju Pantai Pasir di seberang Pesisir Pantai Kenjeran tersebut. 

Dengan tarif Rp 15.000,- sampai Rp 20.000,- per orangnya, merkea bisa membawa 

uang Rp 100.000,- per hari jika di hari-hari biasa. Ketika di musim liburan panjang 

mereka bisa mendapatkan 2-3 kali lipat dikurangi dengan kebutuhan solar yang 

digunakan untuk menjalankan kapalnya.  



 

 

Memenuhi kebutuhan rumah tangga, bukan hanya menjadi beban salah satu 

anggota keluarga saja atau dibebankan kepada kepala rumah tangga saja. Sebagian istri 

nelayan yang ada di perkampungan nelayan juga bekerja untuk menambah penghasilan 

keluarganya. Ada yang bekerja di luar bidang nelayan, tetapi ada juga yang bekerja 

tidak jauh dari bidang nelayan atau perairan. Ada yang bekerja menjadi buruh pabrik, 

ada yang bekerja menjadi asisten rumah tangga. Di samping itu, istri nelayan juga ada 

yang memanfaatkan bidang pariwisata juga, ada yang berjualan topi, makanan dan 

minuman ringan. Yang berkecimpung langsung dengan dunia nelayan adalah istri yang 

bekerja tidak jauh dari dunia perikanan. Mereka ada yang menjual ikannya langsung 

tanpa harus ke tengkulak karena untungnya lebih banyak, juga menjadi profesi istri 

nelayan. Pekerjaan-pekerjaan itulah yang dijadikan penghasilan tambahan untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Penghasilan istri-istri nelayan ini lebih tetap dibandingkan dengan suaminya yang 

berprofesi menjadi nelayan dan suami yang memiliki profesi lebih dari satu. Hal ini 

terjadi karena istri-istri nelayan tersebut memiliki pekerjaan yang lebih tetap. Sebagian 

ada yang berpenghasilan tetap juga seperti menjadi buruh dan asisten rumah tangga. 

Sebagian juga ada yang memiliki pekerjaan tetap sebagai pedagang, tetapi 

penghasilannya tidak menentu. Tetapi, pada dasarnya yang selalu memiliki penghasilan 

adalah istri nelayan dibandingkan dengan nelayannya sendiri. Penghasilan istri inilah 

yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, terutama untuk makan 

dan kebutuhan anak sekolah (bagi nelayan yang masih memiliki anak usia sekolah). 

Sedangkan penghasilan yang didapatkan oleh nelayan sendiri atau suami, lebih sering 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan berlayar (seperti solar, jaring, rokok, dan lain-

lain), untuk membayar hutang dan jika ada kelebihan disimpan oleh istri sebagai 

tabungan. 



 

 

Kendati tekanan kemiskinan tidak sekali-dua kali menimpa keluarga miskin. 

Namun kenyataan yang terjadi menunjukkan bahwa tidak sedikit keluarga miskin yang 

tetap survive, bahkan keluar dari situasi yang membelenggunya dengan selamat. Dalam 

hal ini, tak pelak mekanisme survival menjadi sesuatu yang penting. Dalam kehidupan 

sehari-hari umumnya keluarga miskin akan memperkecil atau memperluas lingkaran 

anggota keluarganya agar dapat memenuhi kebutuhan dan menyesuaikan diri dengan 

situasi sosial ekonomi yang berubah. Kegiatan usaha ditujukan unuk menjamin 

keperluan hidup keluarga melalui produksi subsisten, yang sekarang ini makin banyak 

juga melalui produksi tambahan untuk pasar, seperti melalui pembentukan modal di 

dalam usaha pertanian untuk memperluas dasar eksistensinya (Emy Susanti, 2013:24). 

Dari hasil kajiannya terhadap sejumlah keluarga miskin di Filipina, George 

Carner (1982) berhasil mengidentifikasi pola dan mekanisme survival yang biasa 

dikembangkan keluarga miskin untuk bertahan hidup (Emy Susanti,2013:25). Pada 

tahap awal, sasaran yang dituju oleh rumah tangga berpendapatan sangat rendah adalah 

menghasilkan atau memperoleh makan cukup. Di berbagai wilayah pedesaan, sudah 

bukan rahasia lagi bahwa akses pada lahan untuk produksi yang subsisten sedikit-

banyak akan melindungi rumah tangga miskin itu dari biaya pangan yang meningkat, 

dengan menyediakan suatu bentuk jaminan pangan yang penting. 

Apabila kebutuhan pangan ternyata pada satu titik tidak dapat dipenuhi secara 

memadai, maka ada beberapa cara yang dilaksanakan rumah tangga untuk 

menanggulanginya. Pertama, yaitu para anggota keluarga rumah tangga miskin 

menganekaragamkan kegiatan-kegiatan mereka. Pekerjaan-pekerjaan yang paling 

merendahkan martabatpun diterima, meskipun bayarannya rendah. Bila kegiatan ini 

masih tidak memadai, mereka biasanya akan berpaling ke sistem penunjang yang ada di 

desa. Sanak keluarga yang lebih kaya mungkin menyediakan pinjaman atau sedikit 



 

 

lahan untuk menanam sayur-sayuran. Dalam menghadapi pendapatan dan peluang yang 

merosot, mereka yang termiskin pun bertahan dengan harapan para sahabat dan 

keluarga mereka akan membagi kelebihan apapun yang mereka miliki. 

 

IV.3. Meminta Bantuan kepada Sanak Saudara, Kawan atau Memanfaatkan 

Hubungan dengan Pelindungnya 

Poin ketiga dari James C. Scott menyebutkan bahwa dalam kondisi yang krisis 

nelayan dapat “Meminta Bantuan kepada Sanak Saudara, Kawan atau Memanfaatkan 

Hubungan dengan Pelindungnya”. Dalam konteks ini menjelaskan bahwa 

menggunakan jaringan sosial yang berfungsi sebagai peredam kejut selama masa krisis 

ekonomi. Peredam kejut merupakan satu bentuk peristiwa, kejadian atau kondisi 

dimana problem (konteksnya adalah kemiskinan atau kekurangan) terjadi hingga 

mempengaruhi kondisi ekonomi. Disebutlah krisis ekonomi karena memang keadaan 

perekonomian dalam kondisi yang terjepit dan semua hal yang berhubungan dengan 

ekonomi mengalami kekurangan.  

Selain karena tidak bisa menabung, kesulitan untuk memperoleh modal usaha 

juga disebabkan oleh tidak adanyaakses nelayan tradisional kepada lembaga 

perkreditan yang ada seperti Bank Perkreditan dan Koperasi Simpan Pinjam. Salah satu 

kendala yang dihadapi oleh nelayan tradisional untuk memperoleh pinjaman modal 

usaha adalah sebelum mendapatkan pinjaman nelayan tradisional diwajibkan 

menyerahkan jaminan kepada Bank Perkreditan atau Koperasi Simpan Pinjam untuk 

menyerahkan jaminan berupa akte tanah dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor 

(BPKB). Sementara jaminan tersebut tidak dimiliki oleh nelayan tradisional. 



 

 

Faktanya nelayan tradisional di Pantai Kenjeran tidak memiliki modal untuk 

pengembangan usaha, sehingga mereka tidak dapat melakukan peningkatan hasil 

produksi baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Tidak dapat melakukan 

peningkatan hasil produksi mengakibatkan rendahnya produktivitas nelayan tradisional 

dan hal ini berakibat pada rendahnya pendapatan yang diterima. 

Meminta bantuan dari jaringan sosial seperti sanak saudara, kawan-kawan sedesa, 

atau memanfaatkan hubungan dengan pelindungnya (patron). Peneliti menemukan 

strategi tersebut di lapangan bahkan banyak yang menggunakan metode ini jika 

penghasilan mereka kurang yaitu ada yang berhutang kepada sanak saudara mereka 

kepada koperasi simpan pinjam dan juga ke tengkulak. 

Fenomena yang terjadi adalah pada umumnya masyarakat nelayan di Desa 

Kenjeran masih berada pada keadaan miskin bahkan ketika musim paceklik (sepi ikan) 

tidak jarang para nelayan harus berhutang kepada saudara dekat atau kepada tetangga 

dekat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dan ketika mereka tidak pinjaman 

atau ketika musim paceklik tiba tradisi menjual barang-barang rumah tangga pun 

mereka lakukan agar dapat memenuhi kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu tingkat 

pendidikan nelayan tradisional dan keluarganya juga tergolong rendah dimana 

pendidikan terakhir mayoritas Nelayan dan keluarganya mampu tamat SD (sekolah 

Dasar). Tingkat pendidikan sebagai salah satu indikator dari kualitas Sumber Daya 

Manusia, indikator ini sangat menentukan seseorang atau sekelompok orang berstatus 

golongan masyarakat miskin atau bukan miskin. Dimanamereka yang berpendidikan 

rendah, produktivitasnya rendah. Rendahnya produktifitas akan berpengaruh pada 

rendahnya pendapatan. Sedangkan rendahnya tingkat pendapatan merupakan salah satu 

ciri dari penduduk miskin. Hal ini disesuaikan dengan penelitian yang dilakukan oleh 



 

 

Sudarso (2008:7) yang menyatakan bahwa nelayan khususnya nelayan tradisional, pada 

umumnya mereka mempunyai ciri yang sama yaitu berpendidikan rendah.  

Bagi nelayan pekerjaan melaut tidak memerlukan latar belakang pendidikan yang 

tinggi, mereka beranggapan sebagai seorang nelayan tradisional sedikit banyak 

merupakan pekerjaan kasar yang lebih banyak mengandalkan otot dan pengalaman 

bukan pemikiran, maka setinggi apapun tingkat pendidikan nelayan itu tidaklah akan 

mempengaruhi kemampuan melaut mereka. Dengan tingkat pendidikan rendah yang 

mereka miliki atau bahkan tidak lulus SD, maka, kondisi tersebut akan mempersulit 

nelayan tradisional memilih atau memperoleh pekerjaan lain selain menjadi nelayan. 

Nelayan yang miskin umumnya belum banyak tersentuh teknologi modern, 

kualitas sumber daya manusia rendah dan tingkat produktivitas hasil tangkapannya juga 

sangat rendah. Tingkat pendidikan nelayan berbanding lurus dengan teknologi yang 

dapat dihasilkan oleh para nelayan, dalam hal ini teknologi di bidang penangkapan dan 

pengawetan ikan. Ikan cepat mengalami proses pembusukan dibandingkan dengan 

bahan makanan lain disebabkan oleh bakteri dan perubahan kimiawi pada ikan. Oleh 

karena itu, diperlukan teknologi pengawetan ikan yang baik. Selama ini, nelayan hanya 

menggunakan cara yang tradisional untuk mengawetkan ikan. Hal tersebut salah 

satunya disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan pengusaaan nelayan 

terhadap teknologi. 

Sebenarnya nelayan di Kenjeran terkadang memiliki simpanan uang ketika 

mereka memperoleh hasil tangkapan yang cukup besar, akan tetapi ketika mereka tidak 

memperoleh hasil dan terjadinya kerusakan pada alat tangkap mereka harus 

menggunakan kembali uang simpanan itu. Sehingga mereka tidak bisa menabung. Hal 

ini juga disebabkan oleh karena sifat bisnis nelayan yang sangat tergantung pada musim 



 

 

dan cuaca. Selain karena tidak bisa menabung, kesulitan untuk memperoleh modal 

usaha juga disebabkan oleh tidak adanya akses nelayan tradisional kepada lembaga 

perkreditan yang ada seperti Bank Perkreditan dan Koperasi Simpan Pinjam. Salah satu 

kendala yang dihadapi oleh nelayan tradisional untuk memperoleh pinjaman modal 

usaha adalah sebelum mendapatkan pinjaman nelayan tradisional diwajibkan 

menyerahkan jaminan kepada Bank Perkreditan atau Koprasi simpan Pinjam untuk 

menyerahkan jaminan berupa akte tanah dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor 

(BPKB). 

Sementara jaminan tersebut tidak dimiliki oleh nelayan. Hal ini banyak di 

temukan peneliti bahwa para nelayan tersebut memang memiliki simpanan jika hasil 

mereka banyak untuk kebutuhan di masa depan, disini juga narasumber mengatakan 

keuntungan sebagai nelayan yaitu bisa me-manage kebutuhan atau pemasukan yang 

masuk untuk disimpan di masa depan jika membutuhkan uang. Latar belakang 

informan juga bervariasi ada yang pekerjaan turun temurun dari orang tuanya mayoritas 

mereka hanya tamatan pendidikan SD. Kurangnya pendidikan ini yang membuat 

mereka mengambil pekerjaan nelayan, namun ada yang sedikit unik dari salah satu 

informan yaitu ada yang lulusan SMA namun pekerjaan nelayan ini bukanlah pekerjaan 

pertamanya beliau telah mencoba beberapa pekerjaan meliputi angkatan laut di tahun 

1987 namun beliau keluar dan mencoba wirausaha dan akhirnya mengalami pailit dan 

nelayan lah sebagai pekerjaan terakhirnya yang digiati sejak tahun 1997. 

Dengan hanya mengandalkan pada perahu tradisional dan alat tangkap ikan yang 

sederhana, jelas para nelayan tradisional ini tidak akan pernah mampu bersaing dengan 

nelayan modern yang didukung perangkat yang serba canggih dan kapal besar yang 

memiliki daya jangkau yang jauh lebih luas. Bagi nelayan, musim kemarau yang 

panjang bukan saja sama dengan memperlama masa kesulitan mereka dalam 



 

 

memperoleh hasil tangkapan, tetapi juga menyebabkan kehidupan mereka menjadi 

makin miskin, dan mereka terpaksa masuk dalam perangkap utang yang tidak 

berkesudahan. Dengan datangnya musim kemarau otomatis para nelayan di Kenjeran 

ini mengalami paceklik, bisa dikatakan pendapatan mereka kurang jadi para nelayan ini 

menyiasatinya dengan berhutang kepada koperasi atau ke saudara terdekat mereka atau 

bahkan menggadaikan surat kendaraan. 

Keterbatasan kemampuan nelayan-nelayan tradisional dalam berbagai aspek, 

khususnya penguasaan alat tangkap yang serba terbatas adalah hambatan potensial bagi 

mereka untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengatasi kemiskinan 

yangmembelit mereka selama ini (Kusnadi 2003:98).  

Dalam banyak kasus, nelayan tradisional yang miskin umumnya lebih memilih 

menerima nasib dan berusaha beradaptasi dengan kondisi kemiskinan yang 

membelenggunya daripada berusaha menyiasatinya. Bagi kelompok nelayan miskin, 

kerabat dan patron memiliki fungsi positif untuk mengeliminasi tekanan ekonomi atau 

masa krisis yang datang tiba-tiba dan tidak bisa diatasi secara mandiri. Mekanisme 

survival yang banyak dikembangkan keluarga nelayan miskin umumnya berpola 

konsentrik. Untuk mengatasi masa krisis atau tekanan ekonomi yang dialami, keluarga 

nelayan miskin pertama-tama selalu berusaha terlebih dahulu mengatasinya secara 

mandiri. Beberapa usaha mandiri yang dilakukan biasanya adalah mengetatkan 

pengeluaran atau konsumsi sehari-hari dan mendayagunakan anggota keluarga baik itu 

anak maupun istri untuk ikut mencari penghasilan tambahan.  

Di lingkungan desa pantai, baik anak laki-laki maupun anak perempuan sudah 

biasa turut aktif bekerja membantu orang tuanya, bahkan terkadang dalam usia yang 

tergolong dini. Anak laki-laki biasanya ikut melaut ketika tidak sekolah atau membantu 



 

 

mengangkut ikan hasil tangkapan dari perahu ke daratan. Selain itu anak laki-laki 

biasanya juga terlihat meminta ikan kepada nelayan yang baru saja datang dari laut. 

Biasanya nelayan yang menjadi tempat meminta anak-anak adalah nelayan yang masih 

ada hubungan kerabat. Ikan-ikan pemberian nelayan ini kemudian dijual di pasar 

sehingga mendapatkan sedikit tambahan uang.mengurangi kadar kerentanan keluarga 

nelayan miskin dengan cara meningkatkan daya tahan dan nilai tawar dari produk yang 

mereka hasilkan.  

Di satu sisi, benar bahwa pola subsistensi yang dikembangkan keluarga nelayan 

miskin akan dapat mengurangi kadar tekanan kebutuhan hidup sehari-hari yang terus 

melambung, tetapi sebagian hasil tangkapan ikan yang lain akan lebih baik jika tidak 

dipasarkan dalam bentuk mentahan langsung sepulang dari melaut. Harga jual produk 

nelayan tradisional, niscaya akan lebih meningkat jika mereka dapat mengembangkan 

produk-produk alternatif yang berasal dari hasil pengolahan ikan mentah menjadi 

krupuk, petis, makanan alternatif, atau menjadi produk yang dapat dijadikan buah 

tangan warga masyarakat yang lain. Di samping itu, dengan memberi nilai tambah 

kepada produk hasil laut sesungguhnya juga akan bermanfaat untuk memperpanjang 

daya tahan hasil tangkapan ikan nelayan miskin, sehingga di sisi yang bersamaan akan 

dapat meningkatkan posisitawar nelayan karena produk tangkapan mereka tidak lagi 

rentan waktu.  

Dalam mempersiapkan agar nelayan miskin dapat mengembangkan diversifikasi 

produk dan pengolahan terhadap ikan hasil tangkapan mereka, tentu yang dibutuhkan 

tidak sekedarbantuan modal usaha, tetapi juga pelatihan untuk memberikan bekal 

kepada mereka agar dapat mengembangkan produk-produk alternatif hasil olahan yang 

lebih tahan lama dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Perlu disadari bahwa yang 

namanya nelayan atau komunitas desa pantai sebetulnya bukanlah kelompok yang 



 

 

homogen. Buruh nelayan, nelayan kecil dan nelayan tradisional umumnya adalah 

golongan masyarakat pesisir yang berada pada lapisan sosial paling bawah, yang dalam 

banyak hal memiliki kadar kerentanan, ketidakberdayaan, kelemahan jasmani, 

kemiskinan, dan keterisolasian yang lebih parah dibandingkan nelayan modern.  

Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah spesifikasi program, terutama program 

yang bertujuan untuk memberdayakan nelayan tradisional. Selain program-program 

yang bertujuan untuk perbaikan teknis dan manajemen usaha perikanan, yang tidak 

kalah penting bagi nelayan miskin adalah program pemberdayaan masyarakatnya atau 

program yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia 

nelayan tradisional. Dalam jangka pendek, bahkan mungkin diperlukan kebijakan serta 

program-program yang lebih memihak, dan bertujuan memberikan perlindungan sosial 

kepada nelayan tradisional agar tidak menjadi obyek eksploitasi kelompok sosial-

ekonomi yang di atasnya. 

Berbagai cara di lakukan di lingkungan komunitas pesisir adalah bagaimanauntuk 

mendorong nelayan tradisional agar dapat lebih produktif, efisien dan lebih mampu 

berkompetisi di sektor perikanan atau sektor non-perikanan yang ditekuninya. Pada satu 

titik ketika nelayan tradisional sudah makin kenyal dan memiliki beberapa alternatif 

sumber penghasilan, maka ada baiknya jika dijajagi kemungkinan mendorong mereka 

untuk bekerja lebih profesional, dan pelanpelan mulai mengakses perkembangan 

teknologi modern penangkapan ikan agar secara kuantitatif poduktivitas kerja mereka 

dapat meningkat lebih pesat dan lebih besar. 
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