
Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan IV 2018 
Swiss-Belinn, Tunjungan-Surabaya 05 September 2018 
 

192 
 

PASANG SURUT KESEJAHTERAAN NELAYAN TRADISIONAL DI PESISIR SELAT 

MADURA: PERSPEKTIF ANTROHISTORI 
Studi Kasus di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo 

Kusnadi* 

Antropolog/Pengajar di FIB-UNEJ 
dan Peneliti Institute for Maritime Studies LP2M-UNEJ 

*Corresponding author e-mail: welfarestate@yahoo.co.id 

ABSTRAK 

Modernisasi perikanan yang dilakukan pemerintah pada awal tahun 1970-an merupakan tonggak yang 
bersejarah untuk menggenjot produktivitas hasil tangkap dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
nelayan.  Akan tetapi, setelah berjalan hampir setengah abad (1970-2018), modernisasi perikanan 
tersebut  telah meninggalkan residu, berupa kelangkaan sumberdaya  perikanan yang berdampak pada 
kemrosotan produktivitas tangkapan, penurunan pendapatan nelayan, dan kelestarian  kemiskinan. 
Bagi nelayan tradisional di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, residu itu menjadi 
belenggu eksistensi mereka untuk meraih hak-hak atas kesejahteraan sosial. Selama dua dekade 
terakhir (1997-2016), tidak terjadi perkembangan  kesejahteraan yang signifikan dalam kehidupan 
rumah tangga nelayan tradisional. Mereka  harus berjuang sendiri mempertahankan kelangsungan 
hidup di tengah-tengah keterbatasan intervensi pembangunan pemerintah/negara. Karena itu harus 
ada upaya-upaya menjaga stablitas sumberdaya perikanan, mengurangi ketergantungan dari 
pendapatan melaut, dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan ganda melalui keragaman 
kegiatan ekonomi di darat. Dalam hal ini pemerintah kabupaten dan masyarakat nelayan setempat 
dapat bersinergi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. 

Kata kunci: nelayan tradisional, modernisasi perikanan, kelangkaan sumberdaya dan kesejahteraan. 
 
Pengantar  

Perairan Selat Madura merupakan lahan kehidupan bagi puluhan ribu nelayan yang bermukim di 
kawasan pesisirnya. Mereka tersebar di sejumlah kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan 
Pesisir Selat Madura, yakni Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Bangkalan, 
Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Sebagian besar Perairan Selat Madura dieksploitasi potensi 
perikanan tangkapnya, ditambang pasir lautnya untuk bahan bangunan, dikonversi lahan pesisirnya 
dan dibabat hutan mangrovenya untuk perumahan dan pertambakan, serta di beberapa tempat diambil 
terumbu karangnya untuk bahan material pembangunan rumah. Kontribusi kawasan Selat Madura tidak 
hanya berupa perikanan tangkap, tetapi juga berupa sumberdaya alam yang lain dalam rangka 
memenuhi kebutuhan masyarakat pesisirnya. Selain itu, kawasan  Selat Madura juga diposisikan 
sebagai “bejana yang luas” untuk menampung berbagai jenis limbah yang dihasilkan oleh kegiatan 
warga dan industri atau pabrik,  dari yang berskala  kecil sampai dengan industri besar. Kawasan Selat 
Madura juga dimanfaatkan sebagai penampung luapan bencana lumpur lapindo (Kusnadi, 2009:115-
124). 

Kontras dengan hal-hal di atas, sampai hari ini belum banyak upaya-upaya intensif  dari berbagai pihak 
untuk melakukan merehabilitasi sumberdaya alam yang rusak. Kalaupun ada upaya konservasi pesisir 
dengan hutan mangrove dan rehabilitasi ekosistem laut dengan terumbu karang buatan, dan 
penghentian eksploitasi pasir laut, khususnya di kawasan pulau-pulau kecil, Madura Timur, sifatnya 
sangat terbatas. Di beberapa kawasan pesisir juga ditemukan lahan-lahan tambak yang mangkrak, 
tidak beroperasi lagi dan telah mengakibatkan kerusakan ekosistem pesisir. Upaya-upaya mengatasi 
kerusakan sumberdaya lingkungan itu  sangat tidak sebanding denganlaju  kerusakan yang terjadi. 
Dampak kerusakan sumber daya  alam di kawasan Pesisir Selat Madura, tidak hanya menimbulkan 
abrasi pesisir, pencemaran laut, dan kehancuran habitat ikan, tetapi juga berakibat negatif  terhadap 
kondisi stok perikanan laut yang menjadi basis material kehidupan masyarakat nelayan. 

Artinya, masa depan kesejahteraan masyarakat nelayan di sepanjang Pesisir Selat Madura 
dipertaruhkan. Kondisi stagnan  kesejahteraan masyarakat nelayan di Desa Pesisir, Kecamatan 
Besuki, Kabupaten Situbondo, merupakan contoh yang representatif. Perjalanan dua dekade terakhir 
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(1997-2016) dari masyarakat nelayan di Desa Pesisir menunjukkan bahwa sektor perikanan tangkap 
tidak banyak berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kesejahteraan mereka (Kusnadi, 1997; 
Kusnadi dan Sumarijono, 2016).  Kawasan Selat Madura yang berada dalam ancaman kerusakan 
lingkungan dan kemiskinan masyarakatnya, saat ini  sedang menuju ke the tragedy of the commons. 
Ketidakberdayaan masyarakat nelayan di Pesisir Selat Madura menandai berakhirnya masa emas 
dalam kegiatan perikanan tangkap, seperti yang terjadi pada dekade 1970-an. 

Musibah Kehidupan 

Teori-teori modernisasi merupakan dasar terpenting dalam perumusan kebijakan pembangunan 
nasional era Orde Baru pada awal tahun 1970-an. Asumsi dasar teori ini adalah bahwa pembangunan  
di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia, hanya dapat dilaksanakan secara efektif jika 
tercipta stabilitas politik. Dengan stabilitas politik yang berkelanjutan pembangunan ekonomi yang 
dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat mencapai angka produktivitas dan pertumbuhan yang 
tinggi. Untuk mencapai produktivitas dan pertumbuhan yang tinggi, industrialisasi adalah instrumen 
yang penting. Dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kue ekonomi pembangunan 
dapat menetes ke bawah (trickle down effect), sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat 
(Moertopo, 1973).  

Asumsi teoritis di atas diterjemahkan secara teknis dan disesuaikan dengan tupoksi masing-masing 
departemen. Departemen Pertanian yang membawahi Direktorat Jenderal Perikanan menerjemahkan 
arah pembangunan nasional di atas dengan mengeluarkan kebijakan modernisasi perikanan pada awal 
tahun 1970-an. Realisasi kebijakan tersebut diwujudkan dalam bentuk motorisasi perahu (mesin 
perahu) dan modernisasi alat tangkap. Tujuan utama kebijakan ini adalah meningkatkan produktivitas 
hasil tangkap perikanan rakyat, sehingga diharapkan kesejahteraan nelayan meningkat (Kusnadi, 
2000:2). Jadi, orientasi produktivitas sangat dominan. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah 
mendirikan KUD-KUD Mina di seluruh desa-desa nelayan yang potensial agar memudahkan nelayan 
memperoleh pinjaman modal usaha. Akan tetapi, nasib akhir KUD Mina tersebut tidak seindah cita-cita 
pada saat awal pendiriannya. 

Di Kabupaten Situbondo, motorisasi perahu dilakukan pada tahun 1970-an. Nelayan payang (atau 
disebut glatheh, jaring paling canggih ketika itu) dan nelayan-nelayan tradisional (nelayan pancingan 
ikan pelagis dan nelayan jaring udang/ikan dasar) di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki mulai 
mengadopsi teknologi tersebut untuk melajukan perahu. Sebelumnya, mereka secara dominan 
menggunakan dayung dan layar agar perahu melaju. Jaring atau pancing yang mereka gunakan adalah 
yang tradisional. Menurut nelayan setempat, sebelum menggunakan  mesin, tingkat pendapatan 
mereka dalam sekali melaut sudah lumayan, sehingga tidak perlu sampai ke tengah laut. Ketika perahu 
sudah menggunakan mesin, tingkat penghasilannya juga semakin besar. Mereka cukup melaut di 
perairan pantai (majeng dhereq) saja dan penghasilan yang didapat sudah lebih dari cukup. 

Masa emas produksi ikan di Desa Pesisir berlangsung sepanjang dekade 1960-1970-an, meskipun 
mereka menggunakan alat tangkap tradisional. Baik nelayan payang, maupun nelayan-nelayan 
tradisional merasakan kondisi tersebut. Memasuki dekade 1980-an, meski  penghasilan masih ada, 
tetapi kuantitasnya berangsur-angsur mulai merosot. Awal 1980-an merupakan titik tolak untuk  
memahami penurunan kesejahteraan masyarakat nelayan di Desa Pesisir. Hasil riset Sawit (1988) 
menunjukkan bahwa pada tahun 1970-an, Pantai Utara Jawa dan Selat Madura sudah dalam keadaan 
lebih tangkap (overfishing). Bagaimanapun disadari bahwa ketika semua jenis perahu/jukung dan alat 
tangkap di Desa Pesisir sudah mengadopsi mesin untuk kegiatan melaut, orientasi produktivitas 
nelayan meningkat. Kemudian, operasi melaut tidak hanya berlangsung di perairan pantai, tetapi juga 
di perairan lepas pantai. Kalau mereka harus melaut cukup jauh, hal ini tidak menjadi persoalan karena 
perahu sudah menggunakan mesin. Akibatnya, pemerataan eksploitasi perikanan tangkap meluas dan 
tentu saja produktivitasnya juga meningkat. 

Pada tahun 1990, jaring sleret (purse seine) mulai beroperasi di perairan Kabupaten Situbondo. Perahu 
sleret ini menggantikan posisi perahu payang. Pada awal tahun 1990-an, di Desa Pesisir hanya  
beberapa orang memiliki perahu sleret yang dibeli dari Muncar. Jumlah itu terus bertambah dan pada 
tahun 1996 mencapai 87 unit. Penambahan jumlah tersebut menunjukkan bahwa pengoperasian jaring 
sleret telah membantu nelayan meningkatkan produktivitas tangkapan. Secara keseluruhan, 
produktivitas tangkapan di Kabupaten Situbondo meningkat berkat pengoperasian perahu sleret. Akan 
tetapi, seiring dengan eksploitasi yang intensif melalui operasi perahu sleret,  pengurasan sumberdaya 
perikanan di perairan Kabupaten Situbondo, terus berlangsung akseleratif. Tekanan penduduk 



Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan IV 2018 
Swiss-Belinn, Tunjungan-Surabaya 05 September 2018 
 

194 
 

terhadap sumberdaya perikanan meningkat karena “menjadi nelayan” adalah akses pekerjaan yang 
mudah dimasuki oleh angkatan kerja di desa-desa nelayan. 

Akibat yang terasakan dari kegiatan penangkapan yang eksploitatif adalah  timbulnya persaingan yang 
meningkat antarnelayan tradisional dan antara nelayan tradisional dengan nelayan modern. Akibat lain 
adalah semakin langkanya sumberdaya perikanan di perairan Desa Pesisir dan kondisi demikian 
sangat terasa sejak awal tahun 2000-an yang terus berlangsung sampai dengan dekade 2010-an. 
Kelangkaan sumberdaya perikanan menjadikan persaingan yang ketat untuk memperoleh hasil 
tangkapan. Untuk memenangi persaingan itu, sebagian nelayan tradisional mengoperasikan alat 
tangkap yang merusak ekosistem laut, seperti jaring eret (minitrawl), dengan harapan dapat 
memperoleh hasil tangkapan yang banyak. Penangkapan demikian telah mengundang konflik sosial 
dengan nelayan-nelayan yang mengoperasikan alat tangkap tradisional. Akibatnya, sejak paroh 
pertama  dekade 1990-an hingga dekade 2000-an, konflik antarnelayan tradisional terjadi di berbagai 
wilayah Perairan Selat Madura hingga ke Pantai Utara  Gresik, Lamongan, dan Tuban. 

Akibat berikutnya dari kelangkaan sumberdaya perikanan adalah terjadinya penurunan pendapatan 
nelayan. Nelayan-nelayan tradisional (pancingan dan jaring) di perairan Desa Pesisir harus melaut 
hingga ke tengah, bahkan mendekati kawasan perairan Pantai Selatan Pulau Madura untuk 
memperoleh hasil tangkapan. Konsekuensinya, biaya melaut semakin besar. Kegiatan melaut di sekitar 
perairan pantai memiliki spekulasi yang tinggi. Artinya, risiko tidak akan memperoleh hasil tangkapan 
sangat besar. Penurunan pendapatan berakibat kepada pembatasan akses rumah tangga nelayan 
terhadap pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari, seperti pangan-sandang-perumahan, kesehatan, 
dan pendidikan. Pergulatan nelayan untuk memenuhi kebutuhan subsistensi  terus berlangsung hingga 
sekarang. Musibah kehidupan ini berawal dari kebijakan nasional tentang modernisasi perikanan dan 
berakhir dengan kesulitan hidup yang melilit masyarakat nelayan secara berkepanjangan. 

Respons Terbatas 

Sebenarnya, kesulitan memperoleh hasil tangkap tidak hanya dialami oleh nelayan-nelayan tradisional, 
tetapi juga oleh nelayan perahu sleret. Sekarang ini,  dalam sehari sangat sedikit perahu sleret yang 
melaut dan kalaupun melaut, belum tentu memperoleh hasil tangkapan. Sebagian besar perahu sleret 
tidak bekerja. Keberangkatan melaut bagi perahu sleret sangat ditentukan oleh kepastian informasi 
tentang kondisi potensi perikanan. Jika belum ada kejelasan informasi tentang kondisi perikanan 
secara meyakinkan, pemilik perahu sleret tidak akan memerintahkan juragan perahu berangkat melaut. 
Untuk memutuskan melaut diperlukan pasokan informasi yang akurat bahwa ketika perahu melaut, 
penghasilan akan diperoleh. Prinsip kehati-hatian ini diterapkan karena sekali melaut biaya yang 
dikeluarkan pemilik perahu sleret sekitar Rp 1.000.000. Kalau tidak, nelayan akan menanggung 
kerugian karena ternyata operasi itu tidak mendapat hasil tangkapan. 

Jika sebagian besar perahu sleret tidak melaut setiap hari, baik pemilik perahu, maupun nelayan yang 
menjadi awak perahu sleret tidak memperoleh penghasilan. Ini artinya sebagai suatu kerugian karena 
biaya investasi dan pemeliharaan perahu sleret itu sangat mahal. Kalau sering tidak melaut, maka 
besaran kerugian semakin berlipat ganda karena tiadanya pemasukan. Untuk mempertahankan 
pemilikan dan pemeliharaan, pemilik perahu sleret akan menggunakan sumber-sumber lain karena 
perahu tidak memberi pemasukan. Bagi awak perahu, jika tidak melaut berarti mereka tidak 
memperoleh penghasilan. Kondisi demikian sangat menyulitkan nelayan memenuhi kebutuhan dasar 
kehidupan. Nelayan perahu sleret umumnya hanya bermodal jasa tenaga dan tidak memiliki alat-alat 
produksi, seperti halnya nelayan tradisional. Jika mereka tidak bekerja di sektor  off-fishing kondisi 
kesejahteraan rumah tangganya lebih berat daripada nelayan tradisional. 

Bagi nelayan-nelayan tradisional, dampak yang kini dirasakan akibat kelangkaan sumberdaya 
perikanan adalah ketidakpastian pendapatan dan fluktuasi nilai rupiah yang diperoleh semakin tinggi. 
Pengertian “ketidakpastian” adalah bahwa pendapatan yang diperoleh setiap kali melaut belum tentu 
ada. Hari ini melaut tidak ada jaminan bakal memperoleh hasil tangkapan. Pengertian “fluktuasi” terkait 
dengan nilai pendapatan yang diterima sekali melaut bisa berubah-ubah. Jika hari ini melaut 
memperoleh penghasilan Rp 75.000, besok pagi melaut lagi hanya memperoleh pendapatan Rp 
50.000. Sifat pendapatan yang demikian dirasakan oleh semua nelayan. Pada masa lalu, sebelum 
adanya kebijakan modernisasi perikanan sifat pendapatan nelayan juga seperti itu, tetapi untuk masa 
sekarang keadaannya lebih spekulatif dan intensif. 
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Tabel 1. Contoh ketidakpastian dan fluktuasi pendapatan  seorang nelayan tradisional, Pak Udin (56) 
di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, yang mengoperasikan jaring udang  adalah sebagai berikut 
(Kusnadi dan Sumarijono, 2016:58-59). 

No. Hari/tanggal Aktivitas Pendapatan 
bersih (Rp) 

1. Senin, 8-8-2016 Libur melaut karena angin kencang dan 
gelombang tinggi, berbahaya bagi 
nelayan. 

0 

2. Selasa, 9-8-2016 s.d.a 0 

3. Rabu, 10-8-2016 s.d.a 0 

4. Kamis, 11-8-2016 s.d.a 0 

5. Jumat, 12-8-2016 s.d.a 0 

6. Sabtu, 13-8- 2016 s.d.a 0 

7. Minggu, 14-8-2016 Melaut 50.000 

8. Senin, 15-8-2016 Melaut 90.000 

9. Selasa, 16-8-2016 Melaut 0 

Sumber: Data Lapangan, Agustus 2016 

Dari sembilan hari kerja itu, Pak Udin hanya memperoleh penghasilan Rp 140.00. Menurut Bu Udin 
(51), sebagian dari penghasilan itu dipotong untuk membayar utang ketika tidak melaut dan untuk 
konsumsi keluarganya pada hari itu. Padahal, rata-rata biaya konsumsi setiap hari untuk keluarga Pak 
Udin sekitar Rp 50.000. Jika dihitung secara cermat, pendapatan Rp 140.000 tidak mencukupi untuk 
memenuhi kebutuhan hidup selama 9 hari, sehingga Bu Udin harus memutar otak untuk mencari 
utangan. Tabel di atas juga menunjukkan adanya  karakteristik pendapatan pada nelayan, yaitu tidak 
pasti dan fluktuatif. Nelayan-nelayan tradisional di Desa Pesisir mengalami hal serupa. Akibat 
lanjutannya adalah beban kehidupan meningkat dan kesejahteraan semakin menjauh. 

Dalam mengatasi perolehan pendapatan yang  menurun dan tidak pasti, sebagian isteri-isteri nelayan 
tradisional bekerja di sektor publik agar pemenuhan kebutuhan hidup rumah tangganya terjaga. Mereka 
bekerja apa saja yang bisa dilakukan asalkan dapat memperoleh pemasukan. Pekerjaan-pekerjaan 
yang sering dijalani adalah membuka warung makanan, toko sembako, pedagang ikan, pemilik usaha 
kecil menengah, pekerja di industri pengolahan, dan pembantu rumah tangga. Pekerjaan-pekerjaan itu 
dilakukan dengan mengurus rumah tangganya. Sebagian istri nelayan yang tidak bekerja lebih 
berkonsentrasi  mengurus tanggung jawab domestik. Para istri nelayan juga menyiapkan segala 
perbekalan yang dibutuhkan suaminya ketika melaut. 

Baik istri yang bekerja di sektor publik, maupun yang tidak, jika penghasilan suaminya sebagai nelayan 
tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, ia akan meminjam uang kepada kerabat 
atau tetangga yang memiliki kemampuan ekonomi. Istri nelayan juga ngebon barang natura ke pemilik 
warung/toko sembako dan jika suaminya mendapatkan penghasilan, utang-utang tersebut akan 
dibayar. Menjadi istri  nelayan harus kreatif pikirannya dan melakukan suatu tindakan ekonomi yang 
diperlukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan rumah tangga. Dalam hal ini, istri nelayan memiliki 
peran yang penting sebagai tulang punggung atau penanggung jawab kelangsungan hidup rumah 
tangga nelayan. 

Secara umum, pilihan-pilihan pekerjaan bagi istri nelayan sangat terbatas. Meskipun Desa Pesisir 
dekat dengan Pasar Besuki, tetapi peluang kerja di sektor perdagangan yang dapat dimasuki oleh istri 
nelayan juga tidak mudah. Pekerjaan demikian membutuhkan modal,  ketrampilan kewirausahaan, dan 
jaringan sosial. Hal yang sama juga menghadang nelayan jika mereka  berusaha mencari pekerjaan di 
luar sektor  kenelayanan ketika tidak melaut dalam beberapa hari. Peluang-peluang kerja yang tersedia 
di lingkungannya belum tentu dimanfaatkan nelayan sebagai sumber-sumber penghasilan yang baru 
selain menangkap ikan. Hal ini terkait dengan ketidakmudahan bagi nelayan menekuni pekerjaan baru 
selain melaut. Proses penyesuaian memasuki pekerjaan baru membutuhkan keseriusan, pengetahuan, 
dan keyakinan bahwa pekerjaan itu memberikan sumbangan positif terhadap pemenuhan kebutuhan 
dasar rumah tangga nelayan. 

Bagi istri nelayan yang memiliki pekerjaan sampingan yang sudah mapan dan memberikan pendapatan 
tambahan bagi rumah tangganya setidak-tidaknya hal ini dapat mengatasi atau meringankan beban 
kehidupannya. Sekurang-kurangnya dapat memenuhi kebutuhan subsistensi harian. Rumah tangga 
nelayan yang demikian atau yang sejahtera hidupnya karena bertambahnya sumber-sumber 
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pendapatan rumah tangga tidaklah banyak. Sumber-sumber pendapatan ganda merupakan kunci 
stabilitas ekonomi rumah tangga nelayan. Dengan memperhatikan kondisi rumah dan fasilitas yang 
dimiliki, secara umum, rumah tangga nelayan tradisional dalam keadaan terbatas di segala hal. Selama 
dua dekade terakhir tidak banyak kontribusi sektor perikanan tangkap untuk mengangkat kesejahteraan 
masyarakat nelayan. Dengan kata lain, masyarakat nelayan tradisional di Desa Pesisir dalam dua 
dekade terakhir mengalami kemrosotan kesejahteraan. 

Peran Pemerintah Kabupaten 

Penurunan kesejahteraan yang menimpa masyarakat nelayan tidak dapat diabaikan begitu saja. 
Negara, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Situbondo, harus berperan untuk ikut  mengatasinya. Jika 
kemrosotan kesejahteraan itu sudah berlangsung cukup lama, hal ini menunjukkan kurang adanya 
perhatian (dan kebijakan) pembangunan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada 
masyarakat nelayan setempat. Strategi mengatasi penurunan kesejahteraan nelayan harus bertumpu 
pada program-program: (1) perbaikan manajemen sumberdaya perikanan dan menjaga eksistensinya, 
(2) peragaman sektor usaha di kawasan pesisir, dan (3) peningkatan pengetahuan dan kemampuan 
berusaha masyarakat pesisir. Ketiga hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut. 

Pertama, di sektor hulu terkait dengan tujuan menjaga stabilitas potensi sumberdaya perikanan 
tangkap dan dikelola secara berkelanjutan, sehingga dapat menghidupi masyarakat nelayan dalam  
jangka panjang. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sektor ini adalah melakukan rehabilitasi 
ekosistem terumbu karang yang rusak, reboisasi hutan mangrove, melarang penggunaan alat tangkap 
yang merusak lingkungan (destructive fishing), pelarangan pembiusan ikan, penghormatan terhadap 
aturan-aturan lokal yang terkait dengan pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap, dan sosialisasi 
tentang hukum laut/perikanan. 

Kedua, peragaman sektor usaha merupakan rekayasa sosial-ekonomi yang dapat dilakukan oleh 
rumah tangga nelayan sehingga terbangun sumber-sumber pendapat ganda. Tujuannya untuk 
mengurangi ketergantungan rumah tangga nelayan dari pendapatan melaut dan mengembangkan 
ketrampilan berusaha dalam menghasilkan suatu produk ekonomi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan 
adalah pelatihan pengembangan produk olahan berbasis ikan, pelatihan pengemasan produk yang 
higienis, pelatihan pembuatan kuliner khas pesisir, pelatihan ekonomi kreatif berbasis kerajinan rakyat, 
dan pelatihan pengembangan keahlian  jasa-jasa kelautan.  

Ketiga, peningkatan pengetahuan dan kemampuan manajemen usaha masyarakat pesisir. Program 
ketiga ini diwujudkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: pelatihan pengelolaan keuangan 
usaha ekonomi, pengurangan dan antisipasi risiko usaha, manajemen simpan-pinjam/lembaga 
keuangan mikro, mengembangkan strategi pemasaran produk usaha yang efektif, dan peningkatan 
kapasitas kewirausahaan.  

Berbagai ragam kegiatan pada ketiga program di atas dapat direalisasikan dalam kebijakan 
pembangunan kabupaten pada setiap tahunnya. Instansi teknis yang tupoksinya terkait dengan 
kegiatan-kegiatan di atas dapat mengusulkan ke dalam APBD. Pemerintah kabupaten memiliki 
kewenangan kebijakan, penganggaran, eksekusi, dan pelaksanaan kegiatan. Karena itu, pemerintah 
kabupaten memegang peranan yang besar untuk membangun masyarakat dan wilayahnya. Program 
dan kegiatan tersebut dapat terealisasi secara efektif jika kontekstual dengan kebutuhan nyata warga 
masyarakat. Hal akan mempermudah nelayan memperluas sumber-sumber pendapatan tambahan. 

Memotong ketergantungan masyarakat nelayan pada pendapatan “dari melaut” memiliki relevansi 
dengan kondisi sumberdaya perikanan yang semakin langka. Ini tidak berarti menjauhkan masyarakat 
nelayan dari ”laut”. Laut dan ekosistemnya sebagai habitat seumberdaya perikanan dan lahan 
kehidupan masyarakat nelayan tetap harus dipelihara dan diinvestasi dengan tindakan-tindakan nyata 
yang konstruktif. Mengelola potensi laut secara baik dan tepat merupakan penghormatan terhadap para 
leluhur yang telah meletakkan dasar-dasar kehidupan bahari bagi masyarakat nelayan. Dengan 
mengelola laut secara baik, nelayan memiliki tugas penting dalam kehidupan berbangsa, yaitu 
menyediakan kebutuhan pangan (protein hewani ikan) bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. 
Tugas penting itu tidak boleh terputus oleh kelangkaan sumberdaya perikanan. 

Oleh sebab itu, eksistensi laut harus menyatu dengan aktivitas nelayan. Sumberdaya laut dan pesisir 
harus diposisikan sebagai basis kegiatan ekonomi masyarakat pesisir. Biasanya jika usaha-usaha 
tersebut masih berkaitan dengan laut tidak ada hambatan dimasuki oleh nelayan. Misalnya, budidaya 
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rumput laut yang bisa ditangani oleh nelayan dan istrinya. Demikian juga, jasa-jasa kelautan dalam 
kegiatan wisata bahari, seperti pemancingan dan menyelam untuk menikmati pemandangan bawah 
laut, nelayan bisa mengantar dan melatih warga yang memiliki hobi memancing atau menyelam ke 
suatu tempat di tengah laut. Tentu saja jika menjadi pemandu wisata, nelayan harus menambah 
pengetahuan keahliannya itu secara profesional. Dalam hal ini menjadi penting untuk dilaksanakan 
pelatihan bagi nelayan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi wisata bahari.  

Pekerjaan-pekerjaan yang berbasis potensi sumberdaya kelautan di luar menangkap ikan perlu 
dikembangkan untuk menciptakan sumber-sumber pendapatan ganda bagi masyarakat pesisir, dengan 
alasan sebagai berikut. Pertama, dapat membuka lapangan kerja yang luas bagi masyarakat pesisir. 
Jenis-jenis pekerjaan yang diciptakan juga beragam sehingga mampu menampung banyak tenaga 
kerja. Kedua, memiliki prospek pasar yang baik karena produk-produk itu berbasis sumberdaya laut 
yang bersifat khas, seperti krupuk ikan, krupuk rumput laut, krupuk cumi-cumi, rengginang ikan laut, 
abon ikan, trasi, dan petis khas. Ketiga, mudah dijangkau oleh warga pesisir karena adanya ikatan 
emosional dengan bahan baku produk dan pengetahuan sehingga memudahkan mereka 
mengembangkan produk usahanya.  

Selama ini sebagian warga masyarakat di Desa Pesisir sudah mengembangkan usaha-usaha seperti 
di atas, seperti krupuk ikan dan petis. Beberapa warga juga memiliki usaha produk rengginang, tetapi 
belum dikembangkan  menjadi “rengginang ikan laut”. Yang kurang dari produk-produk tersebut dan 
harus ditingkatkan agar memiliki kompetisi pasar adalah aspek kualitasnya, tingkat higienitasnya, dan 
desain pengemasan yang menarik. Usaha-usaha kecil seperti ini belum dibina secara intensif oleh 
pemerintah kabupaten atau lembaga-lembaga swasta yang lain. Selain itu, program-program CSR 
perusahaan besar juga belum secara intensif membantu pengembangan usaha-usaha ekonomi 
kerakyatan yang berbasis sumberdaya laut tersebut, sehingga produk yang dihasilkan memiliki daya 
saing pasar. Semestinya, pemerintah kabupaten dengan kewenangan kebijakan yang dimiliki sangat 
bisa membantu pengembangan ekonomi kerakyatan di kawasan pesisir dalam rangka mengatasi 
penurunan kesejahteraan masyarakatnya yang sudah berlangsung cukup lama. 

Kesimpulan  

Kebijakan modernisasi perikanan yang dimulai pada awal 1970-an di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, 
telah menuai hasil akhir berupa: kemrosotan kesejahteraan masyarakat nelayan. Kemrosotan 
kesejahteraan ini sudah berlangsung hampir setengah abad (awal 1980-an s.d. 2018). Pengenalan 
motorisasi perahu dan modernisasi alat tangkap telah mendorong peningkatan secara intensif dan 
ekstensif eksploitasi sumberdaya perikanan di Perairan Selat Madura. Akibat yang ditimbulkan adalah 
kelangkaan sumberdaya perikanan dan penurunan pendapatan, sehingga membatasi mobilitas rumah 
tangga nelayan memperoleh kesejahteraan. Kasus ini memberi pelajaran kepada kita bahwa 
penggunaan teknologi untuk mengeksploitasi sumberdaya  perikanan yang lamban pemulihannya 
karena kondisi ekosistem yang kurang mendukung dan disertai dengan meningkatnya tekanan 
penduduk terhadap sumberdaya tersebut justru akan menghancurkan sumberdaya perikanan dan 
menghambat kesejahteraan para pengguna sumberdaya tersebut, khususnya masyarakat nelayan. 

Di Perairan Desa Pesisir yang kondisi sumberdaya perikanannya sudah terbatas tidak dapat lagi 
dioperasikan teknologi penangkapan yang lebih canggih dari alat tangkap purse seine untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Kecanggihan alat tangkap justru akan mempercepat 
kerusakan sumberdaya. Yang harus dilakukan adalah mengurangi eksploitasi, menstabilkan kondisi 
stok perikanan dengan menggalakkan konservasi ekosistem laut dan pesisir, melegalisasi sistem 
norma lokal yang menjamin pemanfaatan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan melalui 
peraturan desa, dan mengembangkan kegiatan ekonomi lokal berbasis sumberdaya laut untuk 
memotong ketergantungan dari pendapatan melaut. Penciptaaan sumber-sumber pendapatan ganda 
rumah tangga nelayan akan berperan penting untuk memperkuat basis ekonomi sehingga tidak 
menyulitkan mereka memenuhi kebutuhan dasar kehidupan sehari-hari. 

Dengan kondisi sumberdaya perikanan yang semakin langka, matapencaharian sebagai nelayan 
sudah tidak dapat lagi diharapkan sebagai satu-satunya sumber pendapatan untuk mencapai 
kesejahteraan. Sebagai upaya mengatasi kemrosotan kesejahteraan masyarakat nelayan, sinergi 
peran antara Pemerintah Kabupaten Situbondo dan masyarakat nelayan setempat sangat besar. 
Pemerintah kabupaten dengan kewenangan politik yang dimiliki dan pemilikan anggaran pembangunan 
daerah yang memadai dapat merancang program dan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk 
menciptakan lapangan kerja baru dan  mengembangkan sumber-sumber pendapatan ganda bagi 
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rumah tangga nelayan sehingga berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat nelayan. 
Upaya-upaya tersebut juga untuk menjaga agar laut tetap menjadi sumber kehidupan yang bermakna 
dalam kehidupan masyarakat pesisir. 
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