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ABSTRAK 

Paradigma pemahaman nelayan selama ini mendefinisikan laut sebagai milik bersama. Laut masih 
dianggap   memiliki   kapasitas   penyediaan   produk laut.  Paradigma   bahwa potensi laut memiliki 
kemampuan memberi kesejahteraan bagi nelayan.  Namun saat ini perlu upaya untuk merubah 
paradigma   dalam   menggunakan   dan   memanfaatkan   sumber   daya   laut   yang   tersedia   bagi 
kesejahteraan   dan keberlanjutan   masyarakat pesisir.  Sumber daya laut dan ruang laut adalah 
masalah   yang   signifikan   bagi banyak   nelayan   tradisional   karena   meningkatnya   aktivitas   dan 
persaingan di lingkungan laut serta degradasi sumber ekologi laut. Bahkan terjadi kecenderungan 
semakin hilangnya akses. Akses nelayan untuk lautan harus menjadi pertimbangan prioritas di semua 
kebijakan dan proses pengambilan keputusan terkait dengan perikanan dan lautan di Indonesia. 
Makalah ini bertujuan untuk menampilkan model akses yang mampu mempengaruhi kesejahteraan 
nelayan. Narasi argumentasi yang ditawarkan dalam model ini adalah relasi peran bersama negara 
dan nelayan dalam memastikan akses secara transparan terutama terkait keberpihakan dalam setiap 
kebijakan kelautan; peningkatan kemampuan nelayan untuk mengakses dan mendapat manfaat dari 
lingkungan laut harus menjadi yang terdepan dalam semua pembahasan terkait dengan lautan. 

Kata Kunci: Paradigma, milik bersama, akses, kesejahteraan, berkelanjutan 

PENDAHULUAN 
 
Pekembangan   pengetahuan   dan pemahaman   nelayan   tentang   laut telah   berkembang   sesuai 
perubahan ekologis (Kusumah, 2016). Paradigma pemahaman klasik sangat kuat dengan pandangan 
bahwa laut adalah common property atau miliki bersama. Masalah utama dari manajemen perikanan 
adalah tidak adanya yang membatasi hak akses atas sumber daya. Semua manusia memiliki hak untuk 
menjadi nelayan. Akses sumber daya terbuka, bebas tersedia untuk siapa saja. 
 
Sektor kelautan seolah menjadi katup penyelamat ekonomi alternatif, yang menyerap surplus tenaga 
kerja dari sektor lain. Masalahnya adalah bahwa, sebagai tekanan pada peningkatan sumber daya, 
penangkapan menjadi pertarungan kompetitif yang sering menyebabkan eksploitasi berlebihan dan 
konsentrasi kekuasaan wilayah penangkapan ke tangan orang-orang relatif sedikit.  Tata kelola 
perikanan laut menampilkan   eksploitasi sumber daya biologis yang pada tingkat tertentu tidak 
berdampak buruk pada persediaan (stok). Kehadiran kapal dan alat tangkap yang melebihi kapasitas 
daya   tampung   alam   tidak   akan   menghasilkan   apapun   terhadap   peningkatan   penangkapan, 
sebaliknya yang terjadi adalah persediaan (stok) menjadi semakin habis atau mengalami kelangkaan 
(Kusumah, 2014). 
 
Kusumah (2014) dalam studinya   menemukan   bahwa kerusakan   lingkungan   dipahami   nelayan 
disebabkan   oleh pengelolaan   perikanan yang tidak ramah lingkungan, rendahnya   pengelolaan 
ekologis pesisir dan pencemaran lingkungan laut yang telah sangat memprihatinkan.  Pengelolaan 
sumber daya yang buruk dengan tidak memperhatikan sustainability   sumber daya alam dan sumber 
daya ikan banyak dilakukan oleh nelayan.  Penangkapan yang bersifat overfishing dan bahkan illegal 
fishing yang mengarah pada perusakan lingkungan menjadi fenomena yang terus berlangsung dalam 
eksploitasi hasil laut. Pencemaran lingkungan laut dan kebiasaan dalam pembuangan limbah baik 
limbah domestik maupun industri menjadi keresahan melalui kesepakatan perlunya regulasi dan 
pengaturan dalam pengendalian limbah domestik dan limbah industri. 
 
Pertanyaan yang kemudian mengedepan adalah terkait pengelolaan laut ini dimana dan bagaimana 
posisi daya tawar dan kekuasaan nelayan dalam menjalankan usaha penagkapan.  Apakah nelayan 
memiliki daya kekuatan untuk menampilkan dirinya sebagai pemilik lautan? Ataukah akan berlanjut 
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terus kekalahan demi kekalahan dan aktifitas produksi kelautan bagi nelayan?  Dengan demikian artikel 
ini bertujuan   lebih untuk mengangkap   narasi tekstual   posisi kuasa nelayan   ini dalam pengelolaan    
sistem   produksi    kenelayanan.    Kuasa   nelayan    atas   laut   harus   mampu    pula menumbuhkan 
kepedulian nelayan akan keberlanjutan potensi SDA dan SDI. Pengelolaan laut yang berkenjautan 
adalah sebuah ideologi yang berbasis pada hadirnya kepedulian dan rasa tanggung jawab dari para 
pelaku. 

MATERI DAN METODE 

Penelitian untuk artikel ini merupakan kelanjutan dari riset desertasi yang dilakukan di Muncar 
Banyuwangi.  Dengan tetap menggunakan lokasi yang sama tetapi penelitian lanjutan ini diarahkan 
pada produksi pengetahuan tentang kuasa atas laut. Adapun penelitian tersebut mempergunakan 
metode PO (participant observation). 
 
Penelitian menggunakan tiga sumber informasi yang bertujuan untuk melakukan pengujian data atau 
komparasi   informasi   tiga   sumber (metode   trianggulasi), yaitu   data   primer   yang   berasal   dari 
Masyarakat Pesisir Pantai, informasi dari Pemerintah Daerah serta data-data sekunder pendukung. 
Sejalan dengan itu maka Masyarakat Pesisir Pantai menjadi sumber data utama dari penelitian ini. 
Penelusuran sumber data (informan) mempergunakan teknik snowball.  Teknik “bola salju” dipakai 
untuk melakukan identifikasi-indentifikasi atas kasus-kasus yang diminati atau permasalahan yang 
tengah dikaji dari informan kunci untuk menelusuri tentang Masyarakat Pesisir Pantai (yang kemudian 
dijadikan informan juga) yang kaya informasi tentang kasus-kasus yang tengah dikaji. Informasi dari 
pemerintah daerah dipakai sebagai upaya melakukan cross-check dengan informasi dari Masyarakat 
Pesisir Pantai. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Indonesia memiliki pantai terpanjang di dunia, dengan garis pantai lebih 81.000km.  dari desa di 
indonesia, kurang   lebih   9.261   desa   di   kategorikan   sebagai   desa   pesisir.   Sebagian   besar 
penduduknya   miskin, desa-desa   pesisir   adalah   kantong-kantong    kemiskinan   struktural   yang 
potensial. Hal ini juga tidak terlepas dari kurangnya perhatian pemerintah terhadap potensi laut, 
pemerintah   lebih   banyak   terfokus   pada   hasil   pertanian   selama   ini,   namun   seiring   dengan 
terbentuknya  Departemen  Kelautan  dan Perikanan  dan dilaksanakannya  otonomi  daerah,  semakin 
terbaca   secara luas berbagai persoalan serius yang terkait dengan kehidupan masyarakat nelayan 
atau  masyarakat  pesisir,  mulai  dari  kemskinan  yang  menimpa  masyarakat  nelayan,  konflk  yang 
terjadi dan masih banyak hal lainnya. 
 
Kemiskinan merupakan kata yang melekat dengan kehidupan nelayan, kesulitan mengatasi masalah 
kemiskinan di desa-desa pesisir telah menjadikan penduduk di kawasan ini harus menaggung beban 
kehidupan yang tidak dapat di pastikan kapan masa berakhirnya kerawanan di bidang sosial ekonomi 
dapat menjadi subur bagi timbulnya kerawanan-kerawanan di bidang kehidupan lain. 
 
Pada dasarnya, penggolongan sosial dalam masyarakat nelayan dapat di tinjau dari tiga sudut 
pandang.   Pertama, dari segi penguasaan   alat-alat   produksi   atau   peralatan   tangkap, struktur 
masyarakat nelayan terbagi kedalam kategori nelayan pemilik dan nelayan buruh. Kedua di tinjau dari 
skala investasi modal usahanya struktur masyarakat nelayan terbagi ke dalam investasi modal 
usahanya struktur masyarakat nelayan terbagi kedalam kategori nelayan besar dan nelayan kecil. 
Ketiga di pandang dari tingkat tekhnologi peralatan tangkap yang di gunakan masyarakat nelayan 
terbagi kedalam kategori nelayan modern dan nelayan tradisional. 
 
Adanya   ketimpangan-ketimpangan   di   atas   kemudian   memunculkan   ketergantungan    yang   di 
sebabkan adanya ketimpangan kepemilikan alat produksi tu sendiri. Ketimpangan bagi hasil antara 
pemilik dengan nelayan buruh lebih besar terjadi pada unit-unit penangkapan lebih canggih sehingga 
kecenderungan ini sangat merugikan nelayan buruh. 
 
Dengan demikian, nelayan selama ini selalu dihadapkan pada kekalahan terhadap alam laut, atau 
dalam bahasa lebih sederhana, nelayan mengenal musim.  Di masa paceklik nelayan relatif tidak 
memiliki tambahan pendapatan sebagai akibat dari tidak bisa melaut.  Kehadiran industri yang mampu 
mengangkat   sumber daya alam lokal dan bersifat kontinum (tidak mengenal   musim) sangatlah 
dibutuhkan.   Industri yang dikembangkanpun   haruslah tidak terikat pada pengolahan hasil   laut   
semata.   Hal lain   yang   tak kalah   menarik   adalah   daerah   pesisir (wilayah   tempat tinggal   
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nelayan) dikenal   dengan   tingkat   kemiskinan   sosial   ekonomi   menghadapi   tantangan yang   kuat   
untuk   melakukan   restrukturisasi (self   helping   propecy).   Indikasinya   terlihat   dalam pola 
bagaimana   kemampuan   nelayan   untuk mencukupi   kebutuhannya.   Research   ini ditujukan untuk   
menghasilkan    penerapan    teknologi    tepat   guna   bagi   masyarakat    pesisir   khususnya nelayan 
melalui pengembangan pengembangan teknologi bagi industri rumah tangga yang masih tradisional 
selama ini yang berkelanjutan dan lebih ramah lingkungan. 
 
Indonesia   adalah   negara   kepulauan   dengan   luas lautan   melebihi   daratan.   Secara   geografis, 
Indonesia terletak diantara dua benua dan dua samudera dengan memiliki kekayaan sumberdaya alam 
yang besar.  Sebagai negara kepulauan, harusnya Indonesia juga disebut sebagai negara maritim.  
Namun sayangnya, julukan Indonesia sebagai negara maritim dipandang belum tepat. Alasan 
mendasar yaitu mengenai hal ini dikarenakan paradigma pembangunan di Indonesia selama beberapa 
dekade bias.  Akibatnya ketimpangan pembangunan antara daratan dan lautan begitu terlihat. 
 
Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS), negara adalah satu-
satunya pemilik properti di laut dan pemerintah yang memiliki hak dan tanggung jawab hukum untuk 
menerbitkan lisensi dan izin terkait dengan penggunaan serta perlindungan laut dibawah kedaulatan 
nasional dan yurisdiksi (Jacobsson, 2009).  Kebanyakan negara, tanggung jawab ini dimulai dari garis 
pantai terutama masyarakat pesisir yang terkait dengan penangkapan   ikan, mengacu pada hak 
tradisional atas sumber daya kelautan yang hidup adalah hal biasa (Kearney et al., 2012). Protes oleh 
masyarakat nelayan setempat terhadap pelanggaran hak-hak ini sering terjadi dan kuat, misalnya 
terhadap pembatasan penangkapan ikan di kawasan lindung laut atau taman angin (Redpath et al., 
2015). 
 
Kemaritiman adalah peradaban dunia karena kepentingan negara-negara di dunia akan sangat 
ditentukan bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan laut untuk kemakmuran maupun keberlanjutan 
bangsa-bangsa di dunia. Demikian pula Indonesia yang 70% wilayahnya berupa laut dan lautan perlu 
meletakkan arah pembangunan sebagai negara maritim.  Nenek moyang bangsa Indonesia pernah 
mencapai abad keemasan sebagai negara maritim pada saat kerajaan Mataram dan Sriwijaya serta 
kerajaan   lainnya   di   nusantara   yang   menguasai   laut   dari   berbagai   belahan   bumi   sehingga 
mendapatkan kemakmuran bagi rakyatnya dari laut melalui aktivitas ekonomi maupun perdagangan 
global dengan memanfaatkan laut. Zaman kejayaan maritim tersebut pudar pada masa penjajahan dan 
berimbas sampai sekarang, akhirnya orientasi pembangunan kurang mengintegrasikan pembangunan 
darat dan laut sebagai sebuah kekuatan pembangunan yang sejahtera. 
 
Negara maritim adalah negara yang memanfaatkan secara optimal wilayah lautnya dalam konteks 
pelayaran secara umum.  Contoh negara-negara   maritim diantaranya:   Inggris, Amerika Serikat, 
Singapura, Cina dan Panama. Negara-negara tersebut dikategorikan sebagai negara maritim, karena 
melakukan manajemen pembangunan wilayah perairan lautnya secara sungguh-sungguh, 
komprehensif, terencana dan berkesinambungan. 
 
Disamping itu, negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia, hal ini menjadikan Indonesia 
didukung oleh 17.000 pulau yang tersebar dari sabang hingga merauke dengan panjang pantai sekitar 
95.181 km yang menempati urutan ke 4 di dunia setelah Kanada (265.523 km), Amerika Serikat 
(133.312 km) dan Rusia (110.310 km) (WRI, 2001). Wajar apabila konstitusi menyebutkan bahwa 
Indonesia adalah negara kepulauan.   Hal ini sebagaimana   dituangkan   dalam Pasal 25 Amandemen 
ke 2 UUD 1945 bahwa: “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang 
berciri nusantara dengan wilayah batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. 
Posisi strategis Indonesia juga terletak diantara dua benua yaitu, Asia dan Australia dan dua samudera, 
Hindia dan Pasifik tersebut menempatkan   Indonesia memiliki keunggulan sekaligus ketergantungan   
yang tinggi terhadap bidang kelautan dan sangat logis jika ekonomi kelautan dijadikan tumpuan bagi 
pembangunan ekonomi nasional. 
 
Fungsi dan peran negara dalam tata kelola kelautan tidak dapat dilepaskan dari pengaturan 
kelembagaan, karena pengelolaan   kelautan merupakan   multi sektor dan multi displin.  Hal ini 
sebagaimana yang disarankan Nichols dan Monahan (2003), bahwa dalam “menunjang” mekanisme 
kerja kebijakan   kelautan   dan tata kelola kelautan, maka diperlukan   pengaturan   kelembagaan 
(institutional arrangement) yang lingkupnya mencakup dua domein dalam suatu sistem pemerintahan, 
yakni legislatif dan eksekutif.  Pada level legislatif, dengan fungsi yang dimilikinya berdasarkan undang-
undang seperti fungsi legislasi, fungsi budgeting dan fungsi controlling, diharapkan lembaga ini mampu 
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menciptakan instrumen kelembagaan berupa (peraturan perundang-undangan) pada level pusat 
maupun daerah untuk mendukung kebijakan pembangunan kelautan.  Sedangkan pada level eksekutif, 
diharapkan   institusi   kelembagaan   yang   terkait   dengan   lautan   dapat   melaksanakan kerjasama 
membangun sinergi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan   sektor kelautan (Tridoyo 
Kusumastanto, 2004:13). 
 
Sebagaimana wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kelautan mempunyai 
empat fungsi vital, pertama, laut sebagai faktor integrasi territorial wilayah nasional, yaitu integrasi 
antara matra wilayah darat, laut dan udara.  Tanpa matra wilayah laut, Indonesia bukan negara 
kepulauan.  Matra wilayah laut merupakan faktor eksistensial bagi negara kepulauan Indonesia, without 
sea there is no archipelagic state. Kedua, laut merupakan fungsi vital bagi sarana transportasi laut, 
ketiga; laut sebagai deposit sumber daya alam, keempat; laut sebagai pertahanan   dan keamanan 
negara (Subandono Diposaptono, 2017:174). 
 
Lautan Indonesia juga terkandung potensi ekonomi kelautan yang sangat besar dan beragam. 
Sedikitnya terdapat 13 (tiga belas) sektor yang ada di lautan dapat dikembangkan serta memberikan 
kontribusi bagi perekonomian dan kemakmuran masyarakat Indonesia, antara lain:  a.  perikanan 
tangkap, b.  perikanan budidaya, c.  industri pengolahan hasil budidaya, d.  industri bioteknologi 
kelautan, e. pertambangan dan energi, f. pariwisata bahari, g. transportasi laut, h. industri dan jasa 
maritim, i. pulau-pulau kecil, j. sumber daya non konvensional, k. bangunan kelautan, l. benda-benda 
berharga dan warisan budaya, m. jasa lingkungan konversi dan biodiversitas. 
 
Kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara maritim sangat menguntungkan bagi bangsa dan 
negara Indonesia karena didukung adanya potensi atau kekayaan yang berupa Sumber Daya Alam 
(SDA) yang ada di wilayah tersebut.  Sumber Daya Alam (SDA) yang merupakan kekayaan alam 
Indonesia meliputi bentuk modal alam (natural resources stock), seperti daerah aliran sungai 
(watershed), danau, kawasan lindung, pesisir serta dalam bentuk faktor produksi (komoditas) seperti 
kayu, rotan, air, mineral, ikan, tambang dan sebagainya.  Sumber daya alam ini dapat dikategorikan 
pula menjadi sumber yang dapat diperbarui atau dipulihkan (renewable) dan tidak dapat diperbarui atau 
dipulihkan (non-renewable). 
 
Selain   itu, Indonesia   merupakan   kategori   negara   kepulauan, dimana   tidak   sedikit   memiliki 
permasalahan yang berhubungan dengan laut diatas.  Permasalahan yang terdapat antara lain, 
masalah batas kelautan yang dimiliki Indonesia dengan negara yang berbatasan langsung dengan laut, 
illegal fisihing dan jalur perdagangan melalui laut. Hal ini merupakan salah satu masalah yang dapat   
berdampak   pada   kondisi   laut, sumber   daya   alam   dan   juga   dapat   berdampak   pada 
perekonomian. 
 
Rawannya keadaan wilayah perairan laut di Indonesia dari kegiatan IUU (Ilegal, Unregulated and 
Unreported) fishing ini tentunya dikarenakan kawasan perairan Indonesia sangatlah kaya akan potensi 
sumber daya perikanannya serta memiliki letak geografis yang berdekatan langsung dengan perairan 
internasional.  Oleh karena itu, perairan Indonesia sangat terbuka bagi kemungkinan keluar masuknya 
nelayan-nelayan asing utuk melakukan kegiatan IUU Fishing (Simela, 2012). Disamping itu, negara 
Indonesia berbatasan langsung dengan 11 negara-negara tetangga yang diantaranya yaitu Thailand, 
Malaysia, Singapura, India, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini.  Diantara   
negara-negara   yang telah disebutkan, nelayan negara asing yang seringkali memasuki wilayah 
perairan laut Indonesia secara ilegal yaitu berasal dari Malaysia, Filipina, Vietnam dan Thailand 
(Exellano Ramadhan Uno, 2017:140). 
 
Krisis lingkungan di kelautan tidak dapat dipungkiri menjadi akibat dari tiga hal, yaitu sosial, ekonomi 
dan ekologi (Kusumah, 2014, 2105; 2016; 2017). Tekanan pasar (dalam hal ini industri perikanan) 
secara langsung berdampak sosial pada meningkatnya motivasi maksimalisasi produksi tangkapan. 
Disadari atau pun tidak, dampak terhadap ekologis muncul. Kondisi ini sangat berdampak   luas baik 
secara sosial maupu ekonomi. Efek domino kerusakan ekologi laut sangat besar. Beberapa peneliti 
berpendapat   bahwa kerusakan ekologi ini diakibatkan oleh penangkapan   berlebih (overfishing) 
(Gumilar, 1985; Merta dan Eidman, 1995; Martosubroto, Naamindan Nurhakim, 1986; Salim, 1986; 
Merta, 1992). Tragedy of the common (Hardin, 1968; Hannigan, 2006) adalah konsep yang sering 
digunakan ketika terjadi kerusakan di laut akibat tindakan manusia, misalnya over fishing yang 
berdampak pada semakin berkurangnya ketersediaan sumber daya ikan.  Hal ini terjadi karena perilaku 
eksplorasi berlebihan untuk mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal tanpa memperhitungkan 
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akibatnya.  Perilaku ini sering diasumsikan sebagai manifestasi dari sifat yang masih berada pada 
konstruksi antropogenik dalam ranah ekologi manusia.  Kekalahan terhadap tindakan industri semakin 
melengkapi kekalahan nelayan dalam produksi penangkapan (Kusumah, 2014). 
 

 
Gambar 1.  Alur proses perlakuan nelayan terhadap ekologi laut 

 
Konflik terkait penangkapan ikan merupakan gejala sosial yang sering ditemukan di berbagai wilayah 
perairan (Adhuri, 1993;1998; 2002a; 2002b; Adhuri, Kanagaratnam, and Dey, 2006; Adhuri, dan 
Wahyono, (editor), 2004; Satria, 2009; Kusnadi, 2000, 2002; Bailey, 1986, 1988; Indrawasih, 2007; 
Kusumah, 2010a; 2010b; 2015; 2016a; 2016b). Menurut Kusumah, upaya nelayan menjaga lautnya 
dilakukan melalui dua hal, yaitu penguatan kuasa atas laut (Kusumah, 2016b) dan restorasi ekologis 
(Kusumah, 2016a). 
 
Laut masa sekarang menampilkan sebuah arena pertarungan sosial-politik-ekonomi bahkan juga 
perebutan batas wilayah laut dan kehadiran nelayan asing dalam eksplorasi hasil laut diIndonesia. 
Tercatat bahwa pada tahun 2015 sebanyak 117 kapal ditenggelamkan, sementara pada tahun 2016, 
jumlah kapal yang ditenggelamkan mencapai 115 kapal1. Sepanjang tahun 2017 sebanyak 127 kapal 
asing yang terbukti mencuri di perairan Indonesia berhasil ditenggelamkan.2 Pada 20 Agustus 2018 
lalu 125 kapal yang mencuri ikan di laut RI ditenggelamkan serentak di 11 titik.3 
 
Sejak 2015 awal berbagai upaya melalui peraturan telah diterbitkan oleh Pemerintah Republik 
Indonesia baik terkait pengaturan penangkapan   maupun tentang jaminan dan insentef, Hal ini 
dilakukan pertama adalah untuk menekan IUU (Ilegal Fishing, unregulated dan Unreported) serta untuk 
melindungi kondisi ekologi kelautan (SDA dan SDI) maupun juga untuk perlindungan keberlangsungan 
nelayan indonesia. 
 
Penanganan pantai menjadi beban berat negara, dan oleh karenanya peran partisipatif masyarakat 
pesisir menjadi penting dalam upaya ecological recovery ini. Dalam sebuah riset Kusumah (2015) 
menemukan jargon lokal tentang kerusakan lingkunga, yaitu yaitu “Ngalih, Ngadoh, Ngilang” artinya 
berpindah, menjauh dan menghilang.  Jargon sosial ini merupakan analisis kultural nelayan tentang 
semakin berkurangnya persediaan ikan di perairan. 
 
Nelayan sebagai pemilik hak komunal atas lautan, sudah selayaknya akan berusaha menjaga agar hak 
pengelolaan   laut mereka tidak dilanggar.   Hal ini diperkuat   oleh kebijakan   negara dalam pengaturan 
batas wilayah terutama terkait dengan otonomi daerah yang kemudian memperkuat logika nelayan 
tentang nilai dasar pengelolan laut.  Di sisi lain, konstruksi budaya nelayan yang memiliki   kebiasaan   
melakukan “ekspansi” fishing   ground   menjadi   terbatasi   ruang   geraknya. Konsekuensi dari semakin 
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terbatasnya ruang gerak ekspansi nelayan   adalah semakin berkurang wilayah penangkapan sumber 
daya ikan untuk dieksplorasi. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Tekanan industri dan tuntutan ekonomi menggiring nelayan untuk bertindak melakukan penangkapan 
berlebih bahkan penangkapan ikan yang merusak, yaitu penangkapan ikan yang belum matang gonat 
dan penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan.  Sebagai akibatnya terjadi penurunan atau 
degradasi kondisi lingkungan, yaitu kerusakan lingkungan laut dan ketersediaan   ikan semakin menipis 
karena siklus yang terputus. Pada titik inilah tumbuh kesadaran sosial ekologis dari nelayan terhadap 
lingkungan laut. Nilai kesadaran ini termanifestasi dalam bentuk perilaku resiliensi sosial ekologis 
terhadap perubahan lingkungan. 
 
Tidakan sosial nelayan melalui pengembangan   kelompok sosial menjadi manifestasi kesadaran 
kelompok   nelayan   atas   lingkungannya.   Kesadaran   ekologi   yang   ditumbuhkan   nelayan, pada 
dasarnya merupakan upaya nelayan untuk mengembalikan fungsi lingkungan alam pada kondisi 
semula. Nilai paling mendasar dari tumbuhnya kesadaran sosial-ekologis adalah sebagai dorongan 
normatif nelayan dalam mengembalikan fungsi lingkungan untuk dapat memberikan hak atas jaminan 
sosial dari lingkungan. 
. 
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