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ABSTRAK 

 

 Masyarakat nelayan selalu diidentikkan memiliki tingkat kesejahteraan paling 

rendah. Penghasilan yang tidak stabil dan cenderung menggantungkan hidup dari 

hasil laut membuat rumah tangga nelayan selalu hidup dalam bayangan kemiskinan. 

Ditambah lagi banyaknya Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih memiliki status 

pendidikan rendah dan terbatasnya keahlian, tentunya membuat kesulitan para 

nelayan untuk bisa memperbaiki taraf hidup keluarganya.  

Sulitnya nelayan dalam mendapat hasil tangkapan yang baik akibat musim 

ikan yang tidak menentu, selain itu adanya pencemaran lingkungan daerah tangkap 

nelayan yang merusak ekosistem laut membuat hasil tangkapan nelayan semakin 

minim. Selain itu kenaikan BBM yang menyebabkan kebutuhan pokok ikut naik 

membuat kehidupan rumah tangga nelayan semakin sulit. Melihat hal tersebut Corner 

dalam Kusnadi (2000:7-8) mengatakan bahwa adanya strategi-strategi adaptasi yang 

biasanya dilakukan dan dikembangkan oleh masyarakat nelayan untuk menjaga 

kelangsungan hidup.  

Tujuan penelitian yaitu ingin mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan 

oleh rumah tangga nelayan di Desa Lubuk Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun 

dalam berusaha mengatasi kemiskinan. Penelitian ini termasuk penelitian pendekatan 

kualitatif dan jenis deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

metode observasi, wawancara, dokumentasi. Kemudian data yang telah terkumpul 

berupa kata-kata dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.  

Adapun hasil temuan dalam penelitian yaitu ada beragam strategi-strategi 

yang dilakukan rumah tangga nelayan untuk dapat menjaga kelangsungan hidup dan 

bentuk Strategi yang diterapkan oleh Rumah Tangga nelayan dalam menghadapi 

kemiskinan dapat berupa peranan anggota keluarga untuk menambah penghasilan 

dengan memanfaatkan peranan istri nelayan untuk turut bekerja mencari penghasilan 

lebih untuk keluarga selain menjadi ibu rumah tangga, dan jaringan sosial yang 

berfungsi untuk tetap menjaga kelangsungan hidup nelayan dari tekanan-tekanan 

ekonomi yang sewaktu-waktu datang di rumah tangga nelayan, diversifikasi 

pekerjaan atau kombinasi pekerjaan selain pekerjaan menjadi seorang nelayan yang 

bisa turut menambah jumlah penghasilan, kemudian migrasi keluar daerah yang 

dilakukan nelayan untuk memperoleh hasil tangkapan serta penghasilan yang lebih 

baik untuk terus menjaga kelangsungan hidup rumah tangga nelayan. 

Kata Kunci : Strategi, Kemiskinan, Nelayan 

 

 



ABSTRACT 

 

The fisherman society has always been identified as who has the lowest level 

prosperity on their standard of living. Unstable monthly income and almost depends 

their life from the sea just to meet their daily need, that is why they always go 

through their life in poverty. Furthermore, most of the human resource still have low 

quality of their education and lack of life skill, that could be the main cause for them 

to and upgrade the standard of living for the fisherman society themselves. 

The fisherman got difficulty in catching the fish in abundant number and in 

good quality of the fish due to the unstable season of fish and the contamination of 

fish environment that could damage the ecosystem of sea, so that the result of caught 

by fisherman were dropped. Besides that the increasing of petroleum price has made 

the cost of living high, it makes the life of fisherman society becomes more difficult. 

To find out or to solve the above problem Corner in Kusnadi (2007:7-8) says that 

there are strategies of adapting which are always carrying out and developing by 

fisherman society to keep the continuity of their life. 

The purpose of this research that is to find out how is the approach of strategy 

done by the fisherman society in The Village of Lubuk Sub District of Kundur 

District of Karimun in effort of reducing and solving the problem of poorness in their 

village. This research is using The Qualitative and Descriptive Approach. The data 

collecting is using the method of observation, interview and documentation. Then, all 

collected data the writer obtained were analyzed by analysis descriptive qualitative 

techniques.  

The Result found on this research that is there are varieties of strategy have 

been done by fisherman home life to upgrade and improve their standard of living. 

The strategy used by fisherman home life in facing the poorness is by involving their 

wives to add the monthly income to meet their daily need. The wives of fisherman 

society have two work as House Maid and just to help their husbands to lighten their 

burden from economic pressures which come to them almost everyday. They also 

need sometimes to diversify their job or collaborate to other jobs only to add and 

support their monthly income they even migrate to other region just to obtain better 

caught so that they are able still able to keep to continuity of their life. 

Key Words  : Strategy, Poverty, Fisherman 

 



PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Secara geografis bangsa Indonesia merupakan Negara kepulauan yang lautnya 

mencapai 70% total wilayah. Dengan kondisi laut yang demikian luas disertai 

kekayaan sumber daya alam yang begitu besar, pada kenyataannya Indonesia belum 

mampu menjadi bangsa yang maju. (Satria, 2002:1) 

Nelayan merupakan karakteristik masyarakat yang tinggal di daerah pesisir, 

nelayan sering didefinisikan sebagai orang yang melakukan kegiatan penangkapan 

ikan dilaut (Satria, 2002:25). Menurut Kusnadi (2002:4) nelayan merupakan salah 

satu bagian dari anggota masyarakat yang mempunyai tingkat kesejahteraan paling 

rendah. Dengan kata lain, masyarakat nelayan adalah masyarakat paling miskin 

dibanding anggota masyarakat subsisten lainnya. 

Melimpahnya potensi hayati yang dikandung oleh laut disekitar tempat 

komunitas nelayan bermukim, seyogyanya dapat menjadi suatu asset besar bagi 

nelayan setempat dalam upaya memperbaiki taraf hidup mereka secara ekonomi. 

Namun, kenyataannya sampai saat ini kehidupan nelayan tetap saja masih berada 

dalam ketidakmampuan secara finansial dan belum sejahtera, sehingga membuat para 

nelayan tetap berada pada kubangan kemiskinan. 

Desa Lubuk yang terletak di Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Provinsi 

Kepulauan Riau merupakan salah satu desa pesisir yang sebagian besar penduduknya 

yang berada di daerah pesisir bekerja sebagai seorang nelayan, indikasi kemiskinan 



masyarakat nelayan dapat dilihat dari rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya 

pendapatan, rendahnya standar hidup dan kesehatan serta terbatasnya sarana dan 

prasarana yang menunjang. 

Pekerjaan sebagai nelayan merupakan mata pencaharian pokok bagi 

masyarakat pesisir di Desa Lubuk dan jumlah populasi masyarakat nelayan masih 

tergolong banyak dan cenderung meningkat di daerah pesisir dikarenakan sistem 

pekerjaannya yang turun temurun dari generasi ke generasi. Penghasilan dari bekerja 

sebagai nelayan yang serba tidak menentu karena tergantung dari hasil tangkapan 

ikan setiap turun kelaut tentunya membuat nelayan semakin kesulitan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup, ditambah keadaan perairan laut disekitar Desa Lubuk 

yang sekarang sudah mulai tercemar dengan adanya kegiatan penambangan timah 

yang tentunya bisa menganggu ekosistem ikan yang tentunya bisa menganggu 

ekosistem ikan yang tentunya bisa berpengaruh pada pengurangan dan minimnya 

hasil tangkap nelayan di desa pesisir tersebut.   

Sementara mereka harus menghidupi dan mencari nafkah untuk anggota 

keluarga seperti istri serta anak-anak mereka dan ditambah kebutuhan akan kesehatan 

bagi keluarga dan juga akses pendidikan bagi anak-anak mereka. Jika dihitung 

dengan pendapatan nelayan di Desa Lubuk yang minim dan serba tidak menentu 

tentu saja hal tersebut sangan riskan bisa terwujud. Hal ini tentunya berakibat buruk 

bagi nelayan di Desa Lubuk karena ditengah pendapatan nelayan yang minim serta 

peluang kerja yang sulit, sehingga para nelayan dituntut untuk berjuang keras 

memutar otak untuk mencukupi kebutuhan hidup ditengah mahalnya biaya hidup, hal 



ini membuat masyarakat nelayan menempuh berbagai cara untuk tetap bertahan hidup 

dan mengatasi kemiskinan ditengah himpitan ekonomi yang serba kekurangan. 

Rumusan Masalah 

Merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan 

masalah yang akan ditelaah lebih lanjut dalam penelitian ini yakni “Bagaimana  

Strategi Rumah Tangga Nelayan dalam berusaha mengatasi kemiskinan? 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui peranan anggota keluarga nelayan dalam mengatasi 

kemiskinan. 

2. Untuk mengetahui jaringan sosial yang ada pada rumah tangga nelayan dalam 

mengatasi kemiskinan. 

3. Untuk mengetahui bentuk diversifikasi pekerjaan yang dilakukan oleh nelayan 

dalam mengatasi kemiskinan. 

4. Untuk mengetahui bentuk migrasi yang dilakukan oleh nelayan dalam upaya 

mengatasi kemiskinan. 

Metodelogi Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, Mely G. Tan (Silalahi, 

2010:28) menjelaskan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan 

menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok 

tertentu antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penelitian ini 



dilakukan dengan mempergunakan pendekatan kualitatif, yang berusaha 

menggambarkan usaha-usaha masyarakat nelayan dalam mengatasi kemiskinan 

melalui metode studi kasus. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengembangkan 

pemahaman yang mendalam tentang permasalahan penelitian yang didasarkan pada 

pemahaman yang berkembang diantara orang-orang yang menjadi subyek penelitian. 

Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat menggambarkan kompleksitas 

permasalahan penelitian dan untuk menghindari keterbatasan pembentukan 

pemahaman yang diikat oleh suatu teori tertentu dan yang hanya berdasar pada 

penafsiran peneliti. Melalui metode studi kasus, peneliti berusaha menangkap realitas 

sosial secara holistik dan mendalam tentang permasalahan penelitian. 

Masyarakat yang peneliti kaji dalam penelitian mengenai strategi rumah 

tangga dalam mengatasi kemiskinan ini yaitu masyarakat nelayan yang berlokasi di 

pesisir Desa Lubuk, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan 

Riau. Desa Lubuk merupakan salah satu desa nelayan yang bisa dibilang kurang 

mendapat perhatian pemerintah baik dari segi bantuan usaha nelayan maupun peran 

aktif untuk berperan memberdayakan ekonomi masyarakat nelayan. 

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yakni berupa data primer 

dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui hasil 

wawancara dengan Informan yaitu nelayan miskin yang berdomisili tetap di Desa 

Lubuk. Sedangkan data sekunder berupa foto dokumentasi dan juga dokumen dari 

sumber data tertulis yang berasal dari kantor Desa Lubuk, serta kantor Kecamatan 

Kundur. 



Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling, kriteria yang ditetapkan adalah nelayan miskin yang pendapatan dari 

perahunya tidak mencukupi untuk Memenuhi kebutuhan hidupnya dan tentunya 

hidupnya berada dalam kemiskinan. Selain itu memiliki kriteria sebagai berikut : 

a) Adanya keterlibatan salah satu anggota keluarga yang turut bekerja yang 

membantu menambah penghasilan keluarga. 

b) Adanya hubungan sosial yang terjalin dengan baik, baik itu antara sesama 

anggota keluarga, dan dengan individu lain di daerah sekitar yang bermanfaat 

sebagai salah satu langkah untuk mensiasati kesulitan ekonomi pada masa-

masa tertentu. 

c) Melakukan kombinasi pekerjaan atau bisa disebut melakukan pekerjaan 

sampingan lain selain melaut untuk menambah penghasilan ekonomi dalam 

keluarga. 

d) Melakukan migrasi keluar daerah  sebagai cara untuk memperoleh hasil 

tangkapan hasil laut yang lebih baik untuk menambah pemasukan ekonomi 

keluarga. 

Sedangkan data dalam penelitian yang berhubungan dengan latar belakang 

Informan terhadap penelitian yakni berupa interview (wawancara) langsung dan 

mendalam menggunakan interview guide (pedoman wawancara) yang berisikan 

pertanyaan terbuka kepada Informan penelitian berkenaan mengenai strategi rumah 

tangga nelayan dalam mengatasi kemiskinan. Selain itu menggunakan metode 



observasi (participant observation) adalah metode pengumpulan data yang digunakan 

untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan dimana 

peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian Informan (Bungin, 2007). Serta 

menggunakan dokumentasi yang dimaksudkan sebagai penunjang penelitian peneliti, 

dimana dalam dokumentasi ini dapat melihat, mengabadikan gambar dilokasi 

penelitian. 

Data yang telah terkumpul dari hasil penelitian selanjutnya akan dianalisis 

dengan menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu metode yang digunakan 

terhadap suatu data yang telah dikumpulkan kemudian disusun dan dijelaskan untuk 

selanjutnya di analisa. 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. KONSEP NELAYAN 

Nelayan dapat didefinisikan sebagai orang atau komunitas orang yang secara 

keseluruhan atau sebagian hidupnya tergantung dari kegiatan menangkap ikan (Suadi 

dan Widodo, 2006:29).  

Satria (2002:28), menggolongkan nelayan menjadi 4 (empat) tingkatan yang 

dilihat dari kapasitas teknologi, orientasi pasar dan karakteristik hubungan produksi. 

Keempat tingkatan nelayan tersebut adalah: 

1. Peasant-fisher atau nelayan tradisional yang biasanya lebih berorientasi pada 

pemenuhan kebutuhan sendiri (subsisten). Umumnya nelayan golongan ini masih 



menggunakan alat tangkap tradisional, seperti dayung atau sampan tidak bermotor 

dan masih melibatkan anggota keluarga sebagai tenaga kerja utama. 

2. Post-peasant fisher dicirikan dengan penggunaan teknologi penangkapan ikan 

yang lebih maju seperti motor tempel atau kapal motor. Penguasaan sarana perahu 

motor tersebut semakin membuka peluang bagi nelayan untuk menangkap ikan di 

wilayah perairan yang lebih jauh dan memperoleh surplus dari hasil tangkapannya 

karena mempunyai daya tangkap lebih besar. Umumnya, nelayan jenis ini masih 

beroperasi diwilayah pesisir. Pada jenis ini, nelayan sudah berorientasi pasar. 

Sementara itu, tenaga kerja yang digunakan sudah meluas dan tidak bergantung pada 

anggota keluarga saja. 

3. Commercial fisher, yaitu nelayan yang telah berorientasi pada peningkatan 

keuntungan. Skala usahanya sudah besar yang dicirikan dengan banyaknya jumlah 

tenaga kerja dengan status yang berbeda dari buruh hingga manajer. Teknologi yang 

digunakan pun lebih modern dan membutuhkan keahlian tersendiri dalam 

pengoperasian kapal maupun alat tangkapnya. 

4. Industrial fisher, ciri nelayan jenis ini adalah diorganisasi dengan cara-cara yang 

mirip dengan perusahaan agroindustri dinegara-negara maju, secara relatif lebih padat 

modal, memberikan pendapatan yang lebih tinggi daripada perikanan sederhana, baik 

untuk pemilik maupun awak perahu, dan  menghasilkan untuk ikan kaleng dan ikan 

beku yang berorientasi ekspor. Menurut Mubyarto, et al (1984), berdasarkan 

stratifikasi yang ada pada masyarakat nelayan, dapat diketahui berbagai tipologi 

nelayan, yaitu: 



1. Nelayan kaya A, yaitu nelayan yang mempunyai kapal sehingga 

mempekerjakan nelayan lain tanpa ia sendiri harus ikut bekerja. 

2. Nelayan kaya B, yaitu nelayan yang memiliki kapal tetapi ia sendiri 

masih ikut bekerja sebagai awak kapal. 

3. Nelayan sedang, yaitu nelayan yang kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi 

dengan pendapatan pokoknya dari bekerja sebagai nelayan, dan memiliki 

perahu tanpa mempekerjakan tenaga dari luar keluarga. 

4. Nelayan miskin, yaitu nelayan yang pendapatan dari perahunya tidak 

mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga harus ditambah dengan 

pekerjaan lain baik untuk ia sendiri atau untuk isteri dan anak-anaknya. 

B.  KONSEP KEMISKINAN 

Kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang, 

keluarga atau anggota masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya secara wajar sebagaimana anggota masyarakat lain pada 

umumnya (Abdulsyani, 2002:190). 

Menurut Soekanto Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak 

sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan 

juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok 

tersebut. 

Menurut Soemardjan (1997), ditinjau dari sudut sosiologi kemiskinan dapat 

dilihat dari pola-polanya, yaitu:   



1. Kemiskinan Individual, kemiskinan ini terjadi karena adanya 

kekurangan kekurangan yang disandang oleh seorang individu 

mengenai syarat-syarat yang diperlukan untuk mengentaskan dirinya 

dari lembah kemiskinan. Mungkin individu itu sakit-sakitan saja, 

sehingga tidak dapat bekerja yang memberi penghasilan. Mungkin juga 

ia tidak mempunyai modal finansial atau modal 

keterampilan (skill) untuk berusaha. Mungkin juga ia tidak mempunyai 

jiwa usaha atau semangat juang untuk maju di dalam kehidupan. 

Individu demikian itu dapat mederita hidup miskin dalam lingkungan 

yang kaya. Namun bagaimanapun, kalau individu itu dikaruniai jiwa 

usaha yang kuat atau semangat juang yang tinggi niscaya ia akan 

menemukan jalan untuk memperbaiki taraf hidupnya. 

2. Kemiskinan Relatif, untuk mengetahui kemiskinan relatif ini perlu 

diadakan perbandingan antara taraf kekayaan material dari keluarga-

keluarga atau rumah tangga-rumah tangga di dalam suatu komunitas 

tertentu. Melihat perbandingan itu dapat disusun pandangan masyarakat 

mengenai mereka yang tergolong kaya dan relatif miskin di dalam 

komunitas tersebut. Ukuran yang dipakai adalah ukuran pada 

masyarakat setempat (lokal). Dengan demikian suatu keluarga yang di 

suatu daerah komunitas dianggap relative miskin dapat saja termasuk 

golongan kaya apabila diukur dengan kriteria di tempat lain yang secara 

keseluruhan dapat dianggap komunitas atau daerah yang lebih miskin. 



3. Kemiskinan Struktural, kemiskinan ini dinamakan struktural karena 

disandang oleh suatu golongan yang ”built in” atau menjadi bagian 

yang seolah-olah tetap dalam struktur suatu masyarakat. Dalam konsep 

kemiskinan struktural ada suatu golongan sosial yang menderita 

kekurangan-kekurangan fasilitas, modal, sikap mental atau jiwa usaha 

yang diperlukan untuk melepaskan diri dari ikatan kemiskinan. Salah 

satu contoh dari golongan yang menderita kemiskinan struktural yaitu 

nelayan yang tidak memiliki perahu. Dalam golongan ini banyak 

terdapat orang-orang yang tidak mungkin hidup wajar hanya dari 

penghasilan kerjanya, akibatnya mereka harus pinjam dan selama hidup 

terbelit hutang yang tak kunjung lunas. 

4. Kemiskinan Budaya, yaitu kemiskinan yang diderita oleh suatu 

masyarakat di tengah-tengah lingkungan alam yang mengandung cukup 

banyak sumberdaya yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki taraf 

hidupnya. Kemiskinan ini disebabkan karena kebudayaan masyarakat 

yang tidak memiliki ilmu pengetahuan, pengalaman, teknologi, jiwa 

usaha dan dorongan sosial yang diperlukan untuk menggali kekayaan 

alam di lingkungannya dan menggunakannya untuk keperluan 

masyarakat. 

Menurut Robert Chambers (1987), inti dari masalah kemiskinan sebenarnya 

terletak pada apa yang disebut deprivation trap atau perangkap kemiskinan. Secara 



rinci, deprivation trap terdiri dari lima unsur, yaitu: (1) kemiskinan itu sendiri, (2) 

kelemahan fisik, (3) keterasingan atau kadar isolasi, (4) kerentanan, dan (5) 

ketidakberdayaan. Kelima unsur ini seringkali saling berkait satu dengan yang lain 

sehingga merupakan perangkap kemiskinan yang benar-benar berbahaya dan 

mematikan peluang hidup orang atau keluarga miskin. (http://mkp.fisip.unair.ac.id) 

C. STRATEGI RUMAH TANGGA NELAYAN 

Konsep strategi didefinisikan sebagai serangkaian cara tertentu yang 

berkesinambungan untuk mencapai tujuan tertentu (dalam Nurrahman, 2009). 

Sedangkan rumah tangga adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami 

sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya tinggal bersama dan 

makan dari satu dapur dan juga berkontribusi dalam pengumpulan pendapatan 

tersebut untuk kepentingan bersama. 

Menurut Sitorus 1999 dalam Ihromi (2004:241) strategi ekonomi rumah 

tangga nelayan miskin di pedesaan dalam menghadapi kondisi kemiskinan mencakup 

upaya-upaya alokasi sumber daya, khususnya tenaga kerja di dua sektor sekaligus, 

yaitu sektor-sektor produksi dan non produksi. Upaya di sector produksi menunjuk 

pada ragam kegiatan para anggota rumah tangga di bidang ekonomi produksi. 

Sedangkan upaya di sector non produksi menunjuk pada keterlibatan para anggota 

rumah tangga di beragam lembaga kesejahteraan sosial dalam masyarakat.  

Sedangkan menurut Kusnadi (2000), strategi nelayan dalam menghadapi 

kemiskinan dapat dilakukan melalui: 



1. Peranan Anggota Keluarga Nelayan (istri dan anak).  

Dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar kehidupan, isu substansial yang selalu 

dihadapi oleh keluarga atau rumah tangga adalah bagaimana individu-individu yang 

ada didalamnya harus berusaha maksimal dan bekerja sama untuk memenuhi 

kebutuhan rumah tangga sehingga kelangsungan hidupnya terpelihara. Setiap anggota 

rumah tangga bisa memasuki beragam pekerjaan yang dapat diakses sehingga 

memperoleh penghasilan yang berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup 

bersama. 

2.  Diversifikasi Pekerjaan 

Strategi adaptasi lain yang digunakan oleh nelayan untuk menghadapi 

ketidakpastian penghasilan adalah mengkombinasikan pekerjaan. Kegiatan 

penangkapan ikan selalu di kombinasikan dengan pekerjaan lain dan dilakukan secara 

bergantian. 

3.  Jaringan Sosial 

Melalui jaringan sosial, individu-individu rumah tangga akan lebih efektif dan efisien 

untuk mencapai atau memperoleh akses terhadap sumberdaya yang tersedia di 

lingkungannya. Jaringan sosial itu berfungsi sebagai salah satu strategi adaptasi 

dalam konteks mengatasi kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup 

sehari-hari. 

 



4.  Migrasi 

Migrasi ini dilakukan ketika di daerah nelayan tertentu tidak sedang musim ikan dan 

nelayan pergi untuk bergabung dengan unit penangkapan ikan yang ada di daerah 

tujuan yang sedang musim ikan. Maksud migrasi adalah untuk memperoleh 

penghasilan yang tinggi dan agar kebutuhan hidup keluarga terjamin. 

 

PEMBAHASAN 

STRATEGI RUMAH TANGGA NELAYAN DALAM MENGATASI 

KEMISKINAN (Studi Nelayan Miskin di Desa Lubuk Kecamatan Kundur 

Kabupaten Karimun) 

Hasil dari pekerjaan menjadi seorang nelayan yang menggantungkan hasil laut 

tentunya tidak bisa di prediksi oleh rumah tangga nelayan untuk mampu memberikan 

pemasukan yang cukup bagi rumah tangga nelayan. Melihat hal tersebut umumnya 

para nelayan menjalankan strategi-strategi dalam mengatasi kemiskinan yang terus 

membayangi kehidupan rumah tangga nelayan yang meliputi : Peran Anggota 

Keluarga, Jaringan Sosial, Diversifikasi Pekerjaan, serta Migrasi. 

1) Peran Anggota Keluarga 

Kesulitan yang terjadi akibat penghasilan yang tidak stabil dan 

dikarenakan hasil laut yang tidak menentu, tentunya berakibat pada kesulitan 

rumah tangga nelayan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan  semakin 

menyulitkan mereka dalam mengatasi kemiskinan yang terus membayangi 

kehidupan rumah tangga nelayan, melihat hal tersebut anggota keluarga nelayan 



atau rumah tangga nelayan berusaha mengoptimalkan peran tenaga kerja anggota 

keluarga dalam berusaha mengatasi masalah kemiskinan dan kesulitan dalam 

memenuhi kebutuhan hidup, yang salah satunya dapat dilihat dari peran istri 

nelayan yang membantu dalam bekerja yang tentunya turut membantu 

perekonomian keluarga yang secara tidak langsung penghasilan dari keluarga bisa 

sedikit bertambah dan paling tidak sedikit mengurangi beban suami untuk 

mencari nafkah. Bentuk kegiatan yang dilakukan salah satu anggota keluarga 

yakni istri nelayan untuk membantu bekerja diantaranya melakukan aktifitas 

menoreh getah, bekerja paruh waktu dan juga membuka usaha warung kecil-

kecilan di lahan rumah sendiri. Hal ini tentunya merupakan salah satu usaha yang 

turut dilakukan oleh anggota keluarga nelayan untuk bisa membantu memenuhi 

perekonomian keluarga yang serba kekurangan.  

2). Jaringan Sosial 

Jaringan sosial dimanfaatkan nelayan sebagai salah satu strategi dalam 

menghadapi kemiskinan. Jaringan sosial ini dimanfaatkan dalam kegiatan 

menangkap ikan dan mengatasi tekanan-tekanan ekonomi. Pada saat musim hasil 

laut sedang sulit ataupun pada saat kondisi keuangan atau ekonomi keluarga 

sedang sulit nelayan biasanya meminjam uang kepada kerabat (saudara), tetangga 

maupun kepada pengumpul ikan yang tentunya diganti oleh nelayan pada saat 

nelayan mendapat penghasilan lebih nantinya. 

Bentuk jaringan sosial yang dilakukan nelayan dengan pemanfaatan 

penampung ikan atau pemilik modal yang mengambil ikan atau hasil laut dari 



nelayan dapat terlihat pada saat-saat tertentu ketika hasil laut sedikit atau bahkan 

tidak ada sama sekali yang tentunya berpengaruh pada tekanan-tekanan ekonomi 

yang didapat nelayan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nelayan biasanya 

memanfaatkan jaringan sosial tersebut untuk meminjam uang kepada patron atau 

penampung ikan tersebut apabila ekonomi keluarga sedang sulit. Akan tetapi, 

hasil ikan yang didapat oleh nelayan harus dijual kepada penampung ikan tersebut 

dan menjadi langganan tempat penjualan hasil laut tersebut dan harga pasarannya 

telah ditentukan oleh pengumpul ikan itu sendiri dan tentunya hal tersebutlah 

yang menjadi ketergantungan nelayan kepada pemilik modal yang memanfaatkan 

nelayan guna mendapat hasil ikan dan dengan harga yang relatif murah. 

3). Diversifikasi Pekerjaan 

Diversifikasi pekerjaan tentu saja erat hubungannya dengan kehidupan 

umum pada nelayan karena tentunya merupakan salah satu strategi yang 

dilakukan oleh nelayan dalam mengatasi kemiskinan. Dapat diketahui pendapatan 

umumnya para nelayan yang bisa dikatakan tidak menentu dan sangat bergantung 

pada hasil laut tentunya membuat nelayan berpikir keras untuk berusaha 

menambah penghasilan untuk kebutuhan hidup sehari-hari yang harus terus 

dipenuhi, etos kerja merupakan salah satu hal yang mempengaruhi nelayan untuk 

mampu mengkombinasikan pekerjaan dengan pekerjaan pokoknya yakni sebagai 

seorang nelayan karena etos kerja tentunya berpengaruh pada kerja keras nelayan 

sebagai pencari nafkah utama keluarga yang tentunya harus mampu memberikan 



pemasukan ekonomi yang cukup bagi keluarga sekaligus untuk mampu mengatasi 

kemiskinan, dan hal tersebutlah yang tentunya mendasari beberapa nelayan yang 

melakukan beragam pekerjaan selain sebagai seorang nelayan. 

Bentuk diversifikasi pekerjaan yang dilakukan oleh nelayan untuk 

menambah pemasukan ekonomi keluarga dapat dilihat dari aktifitas nelayan 

melakukan pekerjaan sampingan diantaranya dengan melakukan kegiatan 

berkebun koko di sekitar tempat tinggal nelayan, bercocok tanam dan juga 

melakukan aktifitas penjualan kelapa parut karena sekitaran rumah para nelayan 

banyak ditumbuhi pohon-pohon kelapa yang banyak tentunya dimanfaatkan 

sebagian nelayan untuk bisa dimanfaatkan hasilnya untuk dijual. Walaupun 

hasilnya juga terkadang juga tidak menentu tetapi paling tidak hal tersebut bisa 

sedikit membantu rumah tangga nelayan untuk terus bisa menjaga kelangsungan 

hidup keluarganya. 

4). Migrasi  

Migrasi merupakan salah satu langkah atau strategi nelayan untuk mencari 

penghasilan dari hasil melaut, pada dasarnya nelayan di Desa Lubuk banyak 

melakukan migrasi sirkuler dalam memperoleh hasil tangkapan. Hasil ikan yang 

terkadang sangat minim di daerah zona tangkap di sekitaran perairan daerah tempat 

tinggal nelayan membuat kebanyakan para nelayan melakukan migrasi atau pindah 

lokasi tangkap di luar dari perairan sekitar tempat nelayan bermukim.  



Ditambah lagi penyebab lainnya yakni berupa musim ikan yang tidak 

menentu serta iklim yang tidak bersahabat, hal inilah yang dapat menyebabkan 

ketidakpastian pendapatan nelayan. Apabila sedang musim ikan, maka penghasilan 

nelayan pun cukup baik. Namun pada saat musim ikanpun mulai berkurang maka 

sering kali para nelayan mendapatkan hasil tangkapan yang pas-pasan atau bahkan 

rugi atau tidak seimbangnya hasil yang di dapat dengan pengeluaran untuk melaut. 

Walaupun ongkos yang dikeluarkan untuk bermigrasi untuk melaut di luar 

daerah sedikit lebih besar dan terkadang hasil tangkap dari hasil melaut keluar daerah 

zona tangkap nelayan tersebut juga tidak menentu dan bisa dikatakan melihat musim 

ikan dan juga keberuntungan dari nelayan itu sendiri untuk memperoleh hasil 

tangkapan besar. Tetapi para nelayan tidak punya pilihan lain dikarenakan tuntutan 

mereka untuk terus mencari penghasilan demi kelangsungan hidup mereka maupun 

keluarga mereka.  

Kebiasaan para nelayan biasanya melakukan migrasi untuk memperoleh hasil 

laut yang baik, nelayan biasanya melakukan migrasi sirkuler ke daerah perairan lain 

untuk mendapatkan hasil tangkapan yang lebih baik, dan pada dasarnya bentuk 

migrasi sirkuler yang dilakukan nelayan ini merupakan salah satu strategi yang 

dilakukan nelayan dalam berusaha memperbaiki hasil tangkapan yang diperuntukkan 

untuk menambah jumlah penghasilan bagi keluarga. 

Dapat disimpulkan pada dasarnya inti dari masalah kemiskinan sebenarnya 

terletak pada apa yang disebut deprivation trap atau perangkap kemiskinan 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Chambers (1987). Salah satu unsur dari 



perangkap kemiskinan yang terus membayangi kehidupan nelayan tersebut yakni 

kerentanan dan juga ketidakberdayaan, yang tentunya sangat melekat pada kehidupan 

masyarakat nelayan miskin umumnya. Ketidakmampuan dan ketidakberdayaan 

masyarakat nelayan secara ekonomi akibat penghasilan yang minim, pendidikan yang 

rendah serta terbatasnya keahlian mereka untuk mencari peluang pekerjaan yang 

layak membuat kebanyakan mereka hanya bisa pasrah menghadapi kemiskinan yang 

dihadapinya, selain itu kerentanan para nelayan yang biasanya sering terlilit hutang 

dikarenakan sering tidak mampunya nelayan memperoleh pendapatan yang cukup 

bagi keluarga sehingga pada masa-masa tertentu mereka malah berhutang, ditambah 

lagi asal-usul turunan anggota rumah tangga nelayan yang dahulunya juga merupakan 

seorang nelayan yang juga miskin dan juga lingkungan tempat tinggal nelayan yang 

juga memiliki keterbatasan ekonomi yang sama mengakibatkan para nelayan 

umumnya sangat rentan dan tidak berdaya akibat struktur yang tidak memihak 

mereka membuat nelayan umumnya sulit untuk mampu keluar dari perangkap 

kemiskinan yang terus membelenggu kehidupan masyarakat nelayan.  

 Oleh sebab itu adanya 4 (empat) strategi yang dilakukan oleh masyarakat 

nelayan di Desa Lubuk tersebut merupakan salah satu cara yang dapat mereka 

lakukan untuk mengatasi kesulitan hidup yang terus membayangi kehidupan keluarga 

mereka. Meskipun pada kenyataannya tetap saja masyarakat nelayan tetap tidak 

mampu untuk keluar dari deprivation trap (perangkap kemiskinan) yang terus 

mengikuti kehidupan keluarga nelayan. 

 



PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kemiskinan yang terjadi pada masyarakat nelayan di Desa Lubuk pada 

dasarnya merupakan kemiskinan kultural atau kemiskinan budaya karena pekerjaan 

utama yakni menjadi seorang nelayan merupakan jenis pekerjaan turunan yang 

dilakukan turun temurun oleh masyarakat nelayan, kebiasaan para nelayan yang 

hanya menggantungkan hasil laut sementara hasil laut yang minim dan juga 

cenderung mempunyai pendidikan yang rendah bawaan dari orang tuanya dahulu 

membuat kehidupan masyarakat nelayan selalu berada dalam kemiskinan karena sulit 

mengakses pekerjaan lainnya yang disebabkan oleh terbatasnya pendidikan serta 

keahlian para nelayan umumnya. Hal ini merupakan salah satu jenis kemiskinan 

kultural atau kemiskinan budaya yang telah diwariskan dari generasi sebelumnya 

pada masyarakat nelayan.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi rumah tangga nelayan dalam 

mengatasi kemiskinan di Desa Lubuk Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun 

adalah: 

1. Peranan anggota keluarga yakni istri nelayan yang mempunyai inisiatif untuk 

membantu suami bekerja menambah penghasilan keluarga dengan melakukan 

aktifitas seperti menoreh getah, membuka warung ataupun bekerja paruh 

waktu. Peranan anak dalam mengatasi kemiskinan tidak terlalu berpengaruh 



karena anak-anak tidak ikut andil bekerja kecuali ikut membantu nelayan 

untuk bersama-sama melaut. 

2. Adanya jaringan sosial yang berupa jaringan kepentingan yang diciptakan 

nelayan melalui hubungan timbal balik yang tidak hanya terjadi antara 

saudara, melainkan juga dengan semua orang yang mereka kenal, seperti 

sesama nelayan, maupun  kepada pengumpul ikan atau patron, hubungan yang 

terjalin tersebut selain hubungan yang berkaitan dengan ekonomi juga 

hubungan pekerjaan.  

3. Kombinasi pekerjaan atau bisa disebut menggeluti pekerjaan lain selain 

pekerjaan utama sebagai seorang nelayan merupakan langkah yang sering di 

ambil nelayan untuk terus bisa menambah dan memenuhi kebutuhan keluarga 

sehari-hari. Hasil tangkapan yang terkadang tidak seimbang dengan 

pengeluaran membuat nelayan melakukan pekerjaan lainnya yang tentunya 

berfungsi untuk memberikan tambahan pemasukan bagi kelangsungan hidup 

mereka, etos kerja yang tinggi untuk memperoleh pendapatan lebih bagi 

keluarga dengan bekerja sampingan merupakan salah satu strategi yang 

dilakukan nelayan dalam mengatasi kemiskinan. 

4. Telah terjadinya migrasi sirkuler yang di lakukan nelayan untuk mensiasati  

zona wilayah tangkap nelayan yang terganggu dan terkadang minimnya hasil 

ikan mengakibatkan nelayan melakukan migrasi kedaerah lain dalam sehari 

ataupun berhari-berhari untuk melakukan aktifitas menangkap ikan dan untuk 

memperbaiki hasil tangkapan yang tentunya berpengaruh pada pendapatan 



atau penghasilan nelayan dan sekaligus strategi mereka untuk terus bisa 

memenuhi kebutuhan hidup sekaligus merupakan strategi rumah tangga 

nelayan dalam mengatasi kemiskinan. 

5. Bagi nelayan kemiskinan yang dialami keluarganya selain karena kemiskinan 

akibat kultur atau budaya dalam keluarga yang mengakibatkan nelayan terus 

terjebak dalam kemiskinan. Struktur yang tidak memihak seperti kerentanan 

serta ketidakberdayaan nelayan umumnya untuk bisa keluar dari perangkap 

kemiskinan, merupakan salah satu faktor yang tentunya semuanya tidak 

memihak untuk bisa membantu nelayan benar-benar keluar dari perangkap 

kemiskinan yang terus membayangi kehidupan keluarga nelayan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah penulis ungkapkan di atas dan 

seputar permasalahan tentang strategi nelayan dalam mengatasi kemiskinan, maka 

sebagai bahan informasi dan beberapa hal yang meliputi strategi dalam mengatasi 

kemiskinan yang dilakukan rumah tangga nelayan maka ada beberapa saran yang 

dapat diberikan: 

1. Sebaiknya pemerintah (khususnya pemerintah daerah) ikut memberdayakan 

ekonomi keluarga nelayan dengan cara menggerakkan kegiatan yang bersifat 

positif bagi keluarga nelayan di Desa Lubuk, seperti mengadakan kegiatan 

pelatihan pembudidayaan ikan hasil tangkapan dan juga segala bentuk 

pemberdayaan seperti pemanfaatan dana KUBE (Kelompok Usaha Bersama) 



untuk digunakan  membuat kegiatan seperti pengolahan kerupuk ikan ataupun 

beragam kegiatan yang mampu bernilai yang tentunya bisa berfungsi untuk 

turut menambah ekonomi disamping pekerjaan melaut.  

2. Sebaiknya pemerintah khususnya pihak perikanan yang mempunyai andil 

dalam kemajuan kehidupan masyarakat nelayan lebih memperhatikan 

masyarakat nelayan dalam hal bantuan khususnya bantuan perahu nelayan 

yang tidak pernah didapat dan dinikmati oleh nelayan serta bantuan jaring 

nelayan yang masih minim dan terkadang sering tidak tepat sasaran. karena 

bantuan tersebut tentunya bisa membantu mereka untuk lebih bekerja 

maksimal dan juga memperoleh hasil yang maksimal juga. 

3. Untuk para nelayan dan juga istri nelayan agar lebih semangat dan juga kreatif 

dalam mencari peluang pekerjaan seperti pemanfaatan hasil laut untuk industri 

rumah tangga yang tentunya mampu menambah penghasilan bagi keluarga. 

4. Untuk peneliti lainnya dapat dijadikan sebagai rujukan maupun kajian 

lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan yang sama sehingga dapat 

menyempurnakan hasil penelitian yang sudah penulis teliti tentang strategi 

rumah tangga nelayan dalam mengatasi kemiskinan. 
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