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A B S T R A K  

 

Wilayah pesisir atau daerah laut merupakan wilayah yang paling 

mendominasi dari keseluruhan wilayah Indonesia. Ikan napoleon merupakan 

komoditas primadona yang diperdagangkan secara hidup, dengan tujuan utama pasar 

Hongkong dan China daratan. Dengan harga di pasar internasional mencapai 

180USD/kg. Wilayah ikan Napoleon terbesar di Indonesia saat ini ada di Provinsi 

Kepulauan Riau.  Salah satu perairan yang banyak menghasilkan ikan napoleon 

adalah Kabupaten Kepulauan Anambas khususnya di Desa Air Sena. Ikan Napoleon 

ini saat ini sudah hampir punah. Maka Pemerintah mengeluarkan peraturan 

penghentian penangkapan ikan napoleon. Sejalan dengan keluarnya peraturan 

tersebut maka kehidupan nelayan Desa ini menjadi berkurang dan sulit karena mata 

pencaharian yang selama ini mereka lakukan terpaksa di hentikan. 

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Jaringan Sosial Nelayan 

Pasca Penghentian Penangkapan Ikan Napoleon Di Desa Air Sena Kecamatan 

Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas. Informan yang dipilih dengan 

kriteria sebagai berikut Nelayan napoleon di Desa Air Sena yang sudah menjadi 

nelayan lebih dari 10 tahun dan sekarang berpindah menjadi ikan mati. Nelayan yang 

memiliki keluarga dan anak-anak yang masih dalam usia sekolah. Nelayan yang 

memiliki diversifikasi pekerjaan. Nelayan yang memiliki pompong Setelah data 

terkumpul maka data dalam penelitian ini dianalisis dengan teknik analisis data 

deskriptif kualitatif.  

 Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dianalisa bahwa  Jaringan Sosial 

Nelayan Pasca Penghentian Penangkapan Ikan Napoleon Di Desa Air Sena 

Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah melakukan 

kerjasama dengan kerabat dalam mencari pekerjaan lain agar pendapatan mereka 

yang tadinya serba berkecukupan sekarang sedang dalam kesulitan tidak terlalu 

mengganggu kehidupan para nelayan tersebut. Nelayan masih menggunakan 

kekuatan jaringan sosial dalam menghadapi permasalahan ekonomi, karena orang 

terdekat adalah orang yang pertama kali diharapkan mampu memberikan bantuan. 

Jaringan sosial terbentuk dalam masyarakat karena pada dasarnya manusia tidak 

dapat berhubungan dengan semua manusia yang ada. 

 

 

Kata Kunci : Jaringan Sosial, Nelayan 
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A B S T R A C T 

 

 

The coastal area or sea area is the most dominating of the entire territory of 

Indonesia. Napoleon fish was the Prima Donna of commodities traded live, with the 

main purpose of market Hong Kong and mainland China. With prices in the 

international market reach 180USD/kg. Napoleon fish area largest in Indonesia 

there are currently in the province of Riau Islands. One of the many waters produce 

fish Anambas Islands Regency is napoleon in particular in water village Sena. 

Napoleon fish is now almost extinct. Then the Government issued regulation of 

termination of fishing of napoleon. In line with the discharge of the regulation of 

fishing village, then life becomes difficult due to diminished and livelihood that they 

did had to stop in. 

The goal in this research is to know the social network Post Termination 

Fishermen Catching Fish Napoleon in the village Water Sena Siantan Tengah Sub-

district Anambas Islands Regency. Informants are chosen with the following criteria 

Fisherman Village Water napoleon Sena fisherman who has become more than 10 

years and is now moved into a dead fish. Fishermen who have families and kids who 

are still in school age. The fisherman have diversified work. Fishermen who have 

collected data After pompong then the data in this study were analyzed with 

descriptive qualitative data analysis techniques. 

  Based on the results of the study so it can be analyzed that the fishing social 

network Post cessation of Fishing of Napoleon in the village Water Sena Siantan 

Tengah Sub-district Anambas Islands Regency is conducting cooperation with 

relatives in looking for another job so that their income had all-round wealthy now 

being in trouble not too disturbing the life of the fishermen. Fishermen still use the 

power of social networking in the face of economic problems, because the people 

closest to you are the ones who are first expected to provide relief. The social 

network is formed in the community because it is essentially a human being can't 

relate to all human existence. 

 

Keywords: Social Networking, Fisherman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Wilayah pesisir atau daerah laut 

merupakan wilayah yang paling 

mendominasi dari keseluruhan wilayah 

Indonesia. Hal ini mengakibatkan 

banyak keanekaragan hayati laut yang 

dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan 

kebutuhan hidup kita. Selain 

pemanfaatan dari berbagai hasil 

perikanan sebagai sumber bahan 

makanan utama. Sumber daya laut di 

Indonesia juga akan berkurang, karena 

berbagai masalah seperti Beberapa 

tantangan yang muncul ditengah 

potensi perikanan yang dimiliki 

Indonesia seperti adanya Illegal 

Fishing, harga Ikan yang rendah, 

rendahnya mutu hasil perikanan, 

sehingga pemerintah akan melakukan 

budidaya ikan. Menurut pemerintah 

harus ada keberlanjutan (sustainability) 

agar hasil kelautan dapat diperuntukkan 

bagi generasi selanjutnya. 

Ikan napoleon merupakan 

komoditas primadona yang 

diperdagangkan secara hidup, dengan 

tujuan utama pasar Hongkong dan 

China daratan. Dengan harga di pasar 

internasional mencapai 180USD/kg, 

permintaan yang tinggi membuat status 

ikan ini menjadi terancam. Produksi 

Ikan Napoleon di Indonesia 

berdasarkan Statistik Perikanan 

Tangkap Indonesia tahun 2010 

mencatat, volume penangkapan ikan 

Napoleon di Indonesia mencapai 2.000 

ton atau 3810 ekor ikan, dengan nilai 

produksi sebesar 42,5 miliar rupiah. 

(https://coraloasisfoundation. 

wordpress.com diakses tanggal 8 

Februari 2016) 

Populasi ikan Napoleon 

Indonesia tersebar di 9 Provinsi, yaitu 

di Kepulauan Riau, (Kepulauan Natuna 

dan Kabaupaten KepualaunAnambas), 

Sumatera Barat (Kepulauan Mentawai), 

Bangka Belitung (Pulau Belitung), 

Jawa Tengah (Kepulauan Karimun 

Jawa), Sulawesi Selatan (Pulau 

Sembilan - Sinjai), Sulawesi Tenggara 

(Kepulauan Wakatobi), Sulawesi 

Tengah (Kepulauan Banggai), 

Kalimantan Timur (Kepulauan 

Derawan) dan Nusa Tenggara Timur 

(Pulau Komodo dan sekitarnya) 

menyatakan bahwa populasi ikan 

Napoleon turun drastis. (Sumber : 

Laporan Tahunan Kementrian 

Kelautan, 2015) 

Menurunnya hasil tangkapan 

nelayan tersebut akan berdampak pula 

pada berkurangnya pendapatan nelayan, 

yang secara tidak langsung akan 

menurunkan tingkat kesejahteraan 

keluarganya. Satu kilo ikan napoleon 

bisa dijual dengan harga antara Rp500 

hingga Rp 1 juta per ekor. Ikan tersebut 

dijual hidup-hidup kepada orang asing, 

kalau sudah mati tidak ada harganya 

lagi, namun saat ini ikan napoleoan 

bahkan tidak memiliki harga karena 

tidak laku di pasaran. 

Untuk mengatasi persoalan ini, 

strategi adaptasi nelayan dipandang 

sebagai hal yang terkait dengan 

kemampuan respon masyarakat 

terhadap perubahan ekologis sangat 

penting untuk dipelajari, karena strategi 

adaptasi yang dilakukan oleh nelayan 

memungkinkan nelayan mengatur 

sumberdaya terhadap menurunnya 

sumberdaya perikanan. 

Wilayah ikan Napoleon terbesar 

di Indonesia saat ini ada di Provinsi 

Kepulauan Riau.  Salah satu perairan 

yang banyak menghasilkan ikan 

napoleon adalah Kabupaten Kepulauan 
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Anambas khususnya di Desa Air Sena. 

Disini  masyarakatnya banyak yang 

berprofesi sebagai nelayan ikan 

napoleon, menjual ikan napoleon bisa 

menguntungkan bagi para nelayan. 

Namun Lembaga internasional IUCN 

memasukkan ikan napoleon dalam 

daftar merah dengan status terancam 

(endangered). Status terancam ini 

didasarkan pada penurunan populasi 

hingga 50%  dalam 3 generasi terakhir 

dan rentan untuk mengalami penurunan 

drastis dalam waktu dekat, 

ketidakmampuan pengawasan menjadi 

penyebab utama rentannya ikan 

napoleon terhadap kepunahan di 

perairan Indonesia. (Dina : 2015 : 7). 

Berikut data produksi napoleon di 

setiap Kecamatan di Kabupaten 

Kepulauan Anambas : 

Tabel I.1 

Jumlah data produksi napoleon di 

Kabupaten Kepulauan Anambas 

Tahun 2015 

 

N

o 

Kecamat

an 

Produk

si 

Nilai 

Produksi 

1 Siantan 0 0 

2 Palmatak 83 9.545.000 

3 Siantan 

Selatan 

48 42.624.000 

4 Siantan 

Timur 

0 0 

5 Siantan 

Tengah 

5.120 4.096.000.0

00 

6 Jemaja 373 111.900.00

0 

7 Jemaja 

Timur 

6 1.800.000 

 Jumlah 5630 4.261.869.0

00 

Sumber : Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Kepulauan 

Anambas 2015 

 

Jika dilihat dari tabel tersebut 

maka jelas dapat dilihat bahwa hasil 

pertahun napoleon mencapai milyaran 

rupiah, jauh dengan harga jual ikan 

biasa seperti kerapu, maupun jenis ikan 

lainnya. Para nelayan Kabupaten 

Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, 

setiap bulan berhasil mengekspor ikan 

napoleon hingga 300 ton dengan nilai 

sekitar Rp3 miliar. Ikan napoleon 

ditangkap kemudian di pelihara di 

kerambah. Biasanya, ikan itu diekspor 

ke Hong Kong. Ikan yang harga satu 

ekornya bisa mencapai Rp1 juta itu 

dilakukan secara tradisional oleh warga 

setempat. Masyarakat pesisir khususnya 

di Desa Air Sena sangat bergantung 

hidup pada penjualan ikan yang 

dinyatakan hampir punah itu.  

Ikan napoleon bukan untuk 

pasar dalam negeri. Ikan napoleon 

merupakan komoditas primadona yang 

diperdagangkan secara hidup untuk ke 

beberapa  Negara. Dampak dari 

permintaan yang tinggi membuat 

populasi ikan ini di alam menurun 

drastis sehingga statusnya menjadi 

rentan mengalami kepunahan. Akibat 

statusnya yang rentan kepunahan, 

beberapa negara yang memiliki 

sumberdaya ikan napoleon sudah 

menghentikan total penangkapan dan 

ekspor ikan ini termasuk Indonesia.  

Nelayan di Anambas berupaya 

membudidayakan ikan napoleon. 

Bahkan penangkapan ikan tersebut di 

alam juga menggunakan alat manual 

yang ramah lingkungan. Nelayan 

Anambas menangkap secara manual 

dengan menggunakan tangguk di 

sekitar pinggiran pantai. Pola yang 

dilakukan oleh masyarakat nelayan 

Anambas cenderung melestarikan 

habitat ikan napoleon tersebut. Karena 

penangkapan ikan tersebut tidak 

menggunakan racun, maupun alat 
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tangkap yang membahayakan 

ekosistem laut, ikan ini ditangkap 

dengan menggunakan jaring dan 

tangguk. 

Ikan Napoleon ini saat ini sudah 

hampir punah. Maka Pemerintah 

mengeluarkan peraturan penghentian 

penangkapan ikan napoleon yaitu 

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 

375/Kpts/IK.250/95 tentang Larangan 

Penangkapan Ikan Napoleon Wrasse 

(Cheilinus undulatus) dan dengan 

Keputusan Dirjen Perikanan Nomor 

HK.330/Dj.8259/95 tentang ukuran, 

lokasi dan tata cara penangkapan ikan 

Napoleon membuat sebagian nelayan di 

Desa air sena kehilangan mata 

pencahariannya. Pertimbangan 

keluarnya aturan ini adalah bahwa ikan 

napoleon mengalami krisis karena 

dianggap penangkapannya yang 

dilakukan secara berlebihan tanpa 

melihat ukuran ikan. Lebih jauh 

statusnya sudah digolongkan rawan 

punah.  Di Anambas, sejumlah nelayan 

harus merasakan dampak kebijakan 

pusat tersebut. Nelayan yang selama ini 

menggantung hidup dari ekspor Ikan 

yang dikenal masyarakat kini kian 

terhimpit secara ekonomi. 

Sebelumnya Nelayan Napoleon 

memiliki penghasilan sehingga 

membuat mereka hidup berkecukupan. 

Mereka memiliki penghasilan saat 

panen ikan napoleon sekitar lebih 

kurang Rp. 460.000 perhari, 

penghasilan tersebut hanya digunakan 

untuk berbelanja keperluan sehari-hari 

seperti kebutuhan makan dan bahan 

bakar minyak bukan mengeluarkan 

uangnya untuk membelikan suatu hal 

yang tidak begitu penting. Sebagian 

besar nelayan napoleon ini beranggapan 

mudahnya menangkap dan menjual 

napoleon sehingga uang yang mereka 

dapatkan hari ini akan mereka dapatkan 

juga nanti dengan mudah. Tidak hanya 

persoalan itu, solidaritas antar warga 

juga menjadi berkurang karena merasa 

semua sudah di dapatkan dengan 

menjadi nelayan napoleon, keuntungan 

yang besar membuat seseorang 

beranggapan dapat mengerjakan 

semuanya sendiri tanpa bantuan orang 

lain. 

Pada tahun 2009 anak napoleon 

3 ekor dijual dengan harga Rp. 10.000, 

kemudian di jual lagi dengan harga Rp. 

270.000 per Kg. Ikan ini kemudian di 

jual ke kapal Hongkong Rp. 1-1,2 Juta 

per Kg.  Namun setelah keluarnya 

Keputusan Menteri Kelautan Dan 

Perikanan Republik Indonesia Nomor 

37/Kepmen-KP/2013 Tentang 

Penetapan Status Perlindungan Ikan 

Napoleon dijelaskan bahwa adanya 

penghentian penangkapan ikan 

napoleon dalam peraturan tersebut 

diuraikan bahwa menetapkan ikan 

Napoleon sebagai jenis ikan yang 

dilindungi, maka harga ikan pada tahun 

2016 jika di jual ke Kapal Hongkong 

hanya laku Rp. 700.000. (Sumber : 

DKP Kecamatan Siantan Tengah, 

2016). 

Sejalan dengan munculnya 

peraturan menteri tersebut, saat ini 

banyak terjadi illegal fishing, karena 

tidak diperbolehkan lagi menangkap 

ikan napoleon sebagian nelayan 

termasuk nelayan luar seperti china dan 

Hongkong masih terus melakukan 

kegiatan tersebut walaupun hal tersebut 

dilarang. Illegal Fishing diartikan 

sebagai kegiatan penangkapan ikan 

yang dilakukan oleh orang atau kapal 

asing pada suatu perairan yang menjadi 

yurisdiksi suatu Negara tanpa izin dari 

Negara tersebut atau bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, hal ini dilakukan para 

nelayan karena permintaan pasar 
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terhadap napoleon masih sangat besar 

dan menguntungkan.  

Walaupun tidak semua nelayan 

melakukan hal tersebut namun dengan 

berbagai cara yang dilakukan oleh 

masyarakat nelayan untuk bertahan 

hidup. Setelah adanya hal tersebut 

banyak nelayan di Desa Air Sena 

kemudian beralih menjadi nelayan ikan 

mati yaitu ikan yang sudah ditangkap di 

laut tidak dijual hidup. Untuk ikan ini 

hanya dihargai 20.000 sampai dengan 

30.000 per kg, pendapatannya tentu 

tidak sebesar pada saat mereka menjual 

ikan napoleon. Mereka harus kembali 

beradaptasi, awalnya bisa mendapatkan 

jutaan rupiah sekarang pendapatan para 

nelayan ini jauh dari sebelumnya, 

mereka pun harus menjual ke pengepul. 

Akhirnya saat ini kembali berhutang, 

mencari hari ini untuk buat bayar 

hutang besok. Dari latar belakang 

permasalahan diatas maka penelitian ini 

mengambil sebuah judul penelitian 

yaitu JARINGAN SOSIAL NELAYAN 

PASCA PENGHENTIAN 

PENANGKAPAN IKAN NAPOLEON 

DI DESA AIR SENA KECAMATAN 

SIANTAN TENGAH KABUPATEN 

KEPULAUAN ANAMBAS 

B. Perumusan Masalah 

 Desa merupakan daerah otonom 

berdasarkan latar belakang, maka 

peneliti merumuskan permasalahan 

yang akan menjadi starting poin bagi 

penulis untuk mengkaji atau meneliti 

lebih dalam dengan bentuk pertanyaan 

yaitu : Bagaimana Jaringan Sosial 

Nelayan Pasca Penghentian 

Penangkapan Ikan Napoleon Di Desa 

Air Sena Kecamatan Siantan Tengah 

Kabupaten Kepulauan Anambas 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Sehubungan  dengan pokok 

permasalahan yang telah dikemukakan 

tersebut, maka  yang menjadi tujuan 

dari penelitian ini adalah Untuk 

mengetahui Pelaksanaan Kewenangan 

Pemerintah desa Dalam Keamanan dan 

ketertiban Masyarakat Di Desa Kelong 

Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten 

Bintan Tahun 2015 

 

2. Kegunaan Penelitian 

1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk 

mengetahui Jaringan Sosial Nelayan 

Pasca Penghentian Penangkapan Ikan 

Napoleon Di Desa Air Sena Kecamatan 

Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan 

Anambas 

2. Kegunaan Penelitian 

 Adapun yang menjadi kegunaan 

penelitian dari penulisan ini adalah 

 sebagai berikut : 

a. Sebagai bahan masukan 

Masyarakat Desa Air Sena 

Kecamatan Siantan Tengah 

Kabupaten Kepulauan 

Anambas . 

b. Dapat dijadikan refrensi 

bagi peneliti selanjutnya 

yang akan melihat tentang 

Jaringan Sosial Nelayan 

Pasca Penghentian 

Penangkapan Ikan Napoleon 

Di Desa Air Sena 

Kecamatan Siantan Tengah 

Kabupaten Kepulauan 

Anambas 

 

 

 



 

7 

D. Konsep Operasional 

Konsep Operasional merupakan 

unsur penelitian yang memberitahukan 

bagaimana caranya mengukur suatu 

variabel, dengan kata lain konsep 

operasional adalah semacam petunjuk 

pelaksanaan bagaimana caranya 

mengukur suatu variabel. Adapun 

fungsi dari konsep operasional adalah 

sebagai alat untuk mengidentifikasi 

fenomena atau gejala-gejala yang 

diamati dengan jelas, logika, atau 

penalaran yang digunakan oleh peneliti 

untuk menerangkan fenomena yang 

diteliti atau dikaji.   

1. Nelayan : Nelayan yang 

dimaksud dalam penelitian ini 

adalah nelayan yang ada di Desa 

Air Sena yang sebelumnya 

adalah nelayan ikan napoleon. 

2. Jaringan sosial : yang dimaksud 

dalam penelitian salah satu 

strategi strategi nelayan 

napoleon yang berada di Desa 

Air Sena yang paling efektif 

bagi keluarga nelayan kecil 

dalam mengatasi kesulitan 

ekonomi untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari. 

3. Disverifikasi : Diversifikasi 

yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah seorang nelayan 

napoleon selain bekerja mencari 

ikan di laut, nelayan tersebut 

juga bisa bekerja di bidang lain 

saat mereka pulang dari mencari 

ikan. Hal tersebut dapat 

dilakukan oleh keluarga nelayan 

untuk menghadapi 

ketidakpastian penghasilan.  

 

a. Kondisi Sosial Ekonomi  

Nelayan Air Sena : Desa Air 

Sena merupakan desa yang 

mayoritas masyarakatnya 

berpenghasilan sebagai nelayan, 

dan menggantungkan hidupnya 

dari hasil laut seperti ikan 

napoleon dengan harga jual 

yang tinggi nelayan sehingga 

bisa menghidupi keluarga dan 

hidup berlebihan, namun setelah 

keluarnya penghentian 

penangkapan ikan napoleon 

masyarakat banyak yang 

kehilangan mata pencahariannya

  

E.  Metode Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah 

kualititif dengan tipe penelitian 

deskriptif.  Kualitatif merupakan data 

yang berupa kata-kata, gambar dan 

bukan angka-angka (Moleong, 2011: 

11). Penelitian kualitatif yang hasilnya 

dideskripsikan berdasarkan pada tujuan 

penelitian. Dalam penelitian ini akan 

menggambarkan fenomena yang terjadi 

berkaitan dengan Jaringan Sosial 

Nelayan Pasca Penghentian 

Penangkapan Ikan Napoleon Di Desa 

Air Sena Kecamatan Siantan Tengah 

Kabupaten Kepulauan Anambas. 

 

F.  Teknik Analisis Data 

 Analisis data yang akan 

digunaka untuk menganalisa data-data 

yang didapat dari penelitian ini adalah 

analisis deskriftif kualitatf, Miles dan 

Hubermen (dalam Sugiyono: 2012) 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas, sehingga 

datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data 

ditandai dengan tidak diperolehnya lagi 

data atau informasi baru. Aktivitas 

dalam analisis meliputi reduksi data 
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(data reduction), penyajian data (data 

display) serta Penarikan kesimpulan 

dan verifikasi (conclusion drawing/ 

verification). Sejumlah peneliti 

kualitatif berupaya mengumpulkan data 

selama mungkin dan bermaksud akan 

menganalisis setelah meninggalkan 

lapangan. Pekerjaan pengumpulan data 

bagi peneliti kaulitatif harus langsung 

diikuti dengan pekerjaan menuliskan, 

mengedit, mengklasifikasikan, 

mereduksi, dan menyajikan. 

II. LANDASAN TEORI 

1. Jaringan Sosial 

Dalam melihat aktivitas 

sekelompok individu itu menjadi suatu 

aksi sosial maka disitulah teori jaringan 

sosial berperan dalam sistem sosial. 

Hampir seluruh masalah sosiologi 

adalah masalah agregasi, yaitu 

bagaimana aktivitas sekelompok 

individu dapat menimbulkan efek sosial 

yang dapat diamati. Hal inilah yang 

membuat ilmu sosiologi sangat sulit 

untuk memahami dan mengerti suatu 

fenomena secara mendalam. Teori 

jaringan sosial berangkat dari 

pengkajian atas variasi bagaimana 

perilaku individu berkumpul 

(aggregate) menjadi perilaku kolektif.  

Dalam hal ini analisis jaringan 

sosial lebih ingin mempelajari 

keteraturan individu atau kelompok 

berperilaku ketimbang keteraturan 

keyakinan tentang bagaimana mereka 

seharusnya berperilaku (Wafa, 

2006:162). Analisis jaringan sosial 

memulai dengan gagasan sederhana 

namun sangat kuat, bahwa usaha utama 

dalam kajian sosiologis adalah 

mempelajari struktur sosial dalam 

menganalisis pola ikatan yang 

menghubungkan anggota-anggota 

kelompoknya. 

Jaringan sosial merupakan 

hubungan-hubungan yang tercipta antar 

banyak individu dalam suatu kelompok 

ataupun antar suatu kelompok dengan 

kelompok lainnya. Hubungan-

hubungan yang terjadi bisa dalam 

bentuk yang formal maupun bentuk 

informal. Hubungan sosial adalah 

gambaran atau cerminan dari kerjasama 

dan koordinasi antar warga yang 

didasari oleh ikatan sosial yang aktif 

dan bersifat resiprosikal (Damsar, 

2002:157). 

Istilah jaringan sosial menurut 

Kusnadi (2000 : 12) sudah mulai trend 

digunakan di masyarakat, dalam hal 

melakukan hubungan (jaringan) dengan 

masyarakat secara langsung maupun 

tidak langsung. Jaringan sosial 

digunakan sebagai salah satu strategi 

untuk berkehidupan sosial di 

masyarkat. Untuk lebih mengetahui 

jaringan sosial di masyarakat secara 

mendalam, alangkah baiknya kita 

mengetahui terlebih dahulu mengenai 

makna dasar dari jaringan sosial itu 

sendiri. Berikut beberapa tokoh akan 

memberikan pemaknaan mendasar 

tentang jaringan sosial, yaitu menurut 

Mitchell mengemukakan, bahwa 

jaringan sosial merupakan seperangkat 

hubungan khusus atau spesifik yang 

terbentuk di antara sekelompok orang. 

Karakteristik hubungan tersebut dapat 

digunakan sebagai alat untuk 

menginterpretasi motif-motif perilaku 

sosial dari orang-orang yang terlibat di 

dalamnya. Sedangkan menurut Barnes 

menyebutkan dua macam jaringan, 

yaitu jaringan total dan jaringan bagian. 

Jaringan total adalah keseluruhan 

jaringan yang dimiliki individu dan 
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mencakup berbagai konteks atau bidang 

kehidupan dalam masyarakat. Jaringan 

bagian adalah jaringan yang dimiliki 

oleh individu yang terbatas pada bidang 

kehidupan tertentu, misalnya jaringan 

politik, jaringan keagamaan, dan 

jaringan kekerbatan. 

Jaringan sosial terbentuk juga 

karena adanya rasa saling tahu, saling 

menginformasikan, saling 

mengingatkan,dan saling membantu 

dalam melaksanakan atau mengatasi 

sesuatu. Masyarakat sebenarnya itu 

sendiri membutuhkan yang namanya 

hubungan (jaringan) dalam kehidupan 

sehari-harinya untuk kepentingan dan 

meningkat kesejahteraan hidupnya. 

Pendekatan jaringan sosial 

sebagai salah satu pendekatan yang 

berupaya untuk memahami bentuk dan 

fungsi hubungan-hubungan sosial 

dalam masyarakat yang kompleks. 

Dengan pendekatan struktural 

fungsional, dapat mengungkapkan 

dengan baik keseluruhan aspek 

kebudayaan dan hubungan antaraspek 

kebudayaan tersebut pada masyarakat 

yang ditelitinya dalam kesatuan yang 

fungsional. Keterikatan individu-

individu dalam hubungan-hubungan 

sosial adalah pencerminan dirinya 

sebagai makhluk sosial. Dalam 

kehidupan masyarakat, hubungan-

hubungan sosial yang dilakukan 

individu merupakan suatu upaya untuk 

mempertahankan keberadaannya. 

Setiap individu memiliki 

kemampuan yang berbeda dalam hal 

kuantitas dan kualitas atau intensitas 

hubungan-hubungan sosial yang 

dilakukannya, sekalipun dalam 

kehidupan masyarakat terbuka luas 

peluang bagi individu untuk melakukan 

hubungan sosial secara maksimal. 

Hubungan-hubungan tersebut tidak 

hanya melibatkan dua individu, tetapi 

juga banyak individu. Keterhubungan 

antarindividu-individu tersebut akan 

membentuk suatu jaringan sosial yang 

sekaligus merefleksikan terjadinya 

pengelompokan sosial dalam kehidupan 

masyarakat (Kusnadi, 2000: 11-12). 

Pendekatan jaringan sosial 

berupaya mengatasi kekurangan 

pendekatan struktural fungsional yang 

cenderung statis dalam memahami 

masyarakat. Kecenderungan statis dari 

pendekatan struktur sosial adalah 

memahami sistem dalam masyarakat 

yang senantiasa bersifat serasi, selaras 

dan seimbang (harmony). Sesuatu yang 

luput dari perhatian dalam pendekatan 

struktur fungsional adalah adanya 

dinamika yang ada di dalam 

masyarakat. Di antara dinamika 

tersebut adalah adanya dimensi-dimensi 

yang tersembunyi (hidden dimension) 

dalam masyarakat. Dalam konteks 

inilah maka pendekatan jaringan sosial 

memiliki signifikansi. 

Menurut Rudy (2014 : 11) 

Dinamika hubungan (jaringan) 

masyarakat saat ini semakin kompleks 

mulai dari dimensi hubungan budaya, 

sosial, ekonomi, agama, politik dan lain 

sebagainya merupakan sebuah realitas 

sosial di era moderinisasi saat ini. Arus 

perubahan sosial masyarakat pada 

kehidupan modernisasi sekarang yang 

sangat beragam cara untuk melakukan 

“hubungan” sosial dalam kehidupan 

sosial ini. Mulai dengan dari 

membentuk jaringan, ber-interaksi, ber-

adaptasi, dan jaringan sosial ini 

merupakan salah satu mode bagaimana 

masyarakat melakukan hubungan 

individu dengan individu atau individu 
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dengan kelompok yang sangat tren 

masa sekarang. Jaringan sosial 

merupakan suatu jaringan tipe khusus, 

dimana „ikatan‟ yang menghubungkan 

suatu titik ke titik yang lain dalam 

jaringan adalah hubungan sosial. 

Beberapa penjelasan tokoh-

tokoh sosiologi di atas mengenai makna 

jaringan sosial dapat ditarik kesimpulan 

bahwa jaringan sosial merupakan ikatan 

khusus antar individu atau kelompok 

yang mempunyai simpul atau 

karakteristik tersendiri, dilindungi 

normanorma, dan kepercayaan dalam 

ikatan tersebut. Jaringan sosial 

merupakan salah satu dimensi kapital 

sosial selain kepercayaan dan norma-

norma Jadi, jaringan sosial terbentuk 

juga karena adanya rasa saling tahu, 

saling menginformasikan, saling 

mengingatkan,dan saling membantu 

dalam melaksanakan atau mengatasi 

sesuatu. Masyarakat sebenarnya itu 

sendiri membutuhkan yang namanya 

hubungan (jaringan) dalam kehidupan 

sehari-harinya untuk kepentingan dan 

meningkat kesejahteraan hidupnya. 

Pada dasarnya juga kapital sosial terdiri 

dari tiga dimensi utama yakni; 

kepercayaan (trust), norma, dan 

jaringan (network). Dimana sifat dari 

kapitas sosial itu sendiri bersifat 

mengikat (bonding), menyambung 

(bridging) dan yang bersifat mengait 

(linking).  

2. Nelayan 

 Masyarakat nelayan merupakan 

kumpulan orang-orang yang bekerja 

mencari ikan di laut yang 

menggantungkan hidup terhadap hasil 

laut yang tidak menentu dalam setiap 

harinya. Masyarakat nelayan cenderung 

mempunyai sifat keras dan terbuka 

terhadap perubahan. Sebagian besar 

masyarakat nelayan adalah masyarakat 

yang mempunyai kesejahteraan rendah 

dan tidak menentu. Kesulitan mengatasi 

kebutuhan hidup sehari-hari membuat 

masyarakat nelayan harus rela terlilit 

hutang dan menanggung hidup yang 

berat, mereka tidak hanya berhutang 

kepada kerabat dekat, tetapi mereka 

juga berhutang kepada tetangga dan 

teman mereka. 

 Menurut Raymond Firth 

Bagong Suyanto & Karnaji (2005 : 60), 

karakteristik yang menandai kehidupan 

nelayan miskin adalah:   

1. Pendapatan nelayan bersifat 

harian dan tak menentu dalam 

setiap harinya Rendahnya 

tingkat pendidikan para nelayan 

serta anak-anak dari keluarga 

nelayan yang menyebabkan para 

nelayan tersebut sulit untuk 

mendapatkan pekerjaan lain  

2. Sifat produk yang mudah rusak 

dan harus segera dipasarkan 

menimbulkan ketergantungan 

yang besar bagi nelayan kepada 

pedagang atau pengepul hasil 

tangkapan (produk).  

3. Besarnya jumlah modal yang 

dikeluarkan dibidang usaha 

perikanan, menyebabkan para 

nelayan lebih memilih bergerak 

di bidang perikanan kecil-

kecilan  

4. keluarga nelayan miskin 

umumnya sangat rentan dan 

mudah terjerumus dalam 

perangkap utang yang 

merugikan 

 Masyarakat nelayan umumnya 

masyarakat yang memiliki etos kerja 

tinggi dan mempunyai sifat kekerabatan 

yang erat diantara mereka. Masyarakat 

nelayan umumnya masyarakat yang 

kurang berpendidikan (Bagong Suyanto 

: 2013 : 63). Pekerjaan sebagai nelayan 
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adalah pekerjaan kasar yang banyak 

mengandalkan otot dan pengalaman, 

sehingga untuk bekerja sebagai nelayan 

latar belakang pendidikan memang 

tidak penting. Masyarakat yang bekerja 

sebagai nelayan, ternyata bukan hanya 

masyarakat yang sudah berumur lanjut, 

tetapi banyak masyarakat generasi 

muda yang masih berumur 17-25 tahun 

juga sudah bekerja sebagai nelayan. 

Umunya mereka adalah anak dari 

keluarga nelayan yang ikut bekerja 

sebagai nelayan yang terkadang masih 

duduk dibangku sekolah.  

3. Strategi bertahan hidup Nelayan 

Strategi bertahan hidup menarik 

untuk diteliti sebagai suatu pemahaman 

bagaimana rumah tangga mengelola 

dan memanfaatkan aset sumber daya 

dan modal yang dimiliki melalui 

kegiatan tertentu yang dipilih. Suharto 

(2009:29) mendefinisikan strategi 

bertahan sebagai kemampuan seseorang 

dalam menerapkan seperangkat cara 

untuk mengatasi berbagai permasalahan 

yang melingkupi kehidupannya, strategi 

penanganan masalah ini pada dasarnya 

merupakan kemampuan segenap 

anggota keluarga dalam mengelola aset 

yang dimilikinya. Pendapat lain 

mengenai strategi bertahan 

dikemukakan oleh Snel dan Staring 

(dalam Setia, 2005:6) yang menyatakan 

strategi bertahan sebagai rangkaian 

tindakan yang dipilih secara standar 

oleh individu dan rumah tangga yang 

miskin secara sosial ekonomi. Petani 

merupakan pekerja yang tekun dan 

tidak pernah menyerah dalam kondisi 

apapun walaupun penuh keterbatasan, 

mereka tetap bisa bertahan hidup.  

 

White (dalam Baiquni, 2007:47) 

yang menyatakan bahwa strategi 

survival atau strategi bertahan hidup 

merupakan strategi petani yang 

memiliki lahan yang sempit atau 

bekerja di lahan orang lain dan 

tergolong miskin. Petani dengan 

strategi survival biasanya mengelola 

sumber alam yang sangat terbatas atau 

terpaksa menjadi buruh tani dan pekerja 

kasar dengan imbalan yang rendah 

biasanya hanya cukup untuk sekedar 

menyambung hidup tanpa bisa 

menabung untuk pengembangan modal. 

Berdasarkan pendapat di atas 

dapat disimpulkan bahwa kemiskinan 

merupakan faktor yang mendorong 

petani melakukan strategi bertahan 

sebagaimana pendapat yang 

dikemukakan Baiquni (2007:221) yang 

menyatakan bahwa rumah tangga petani 

yang menerapkan strategi survival pada 

umumnya berada pada garis kemiskinan 

yang dicirikan oleh kepemilikan lahan 

atau aset sumber daya yang terbatas. 

Berdasarkan uraian di atas dapat 

disimpulkan bahwa strategi bertahan 

hidup petani adalah suatu tindakan atau 

cara petani kecil yang tergolong miskin 

untuk tetap bisa bertahan hidup di 

tengah keterbatasan yang mereka 

miliki. 

Strategi aktif merupakan strategi 

bertahan hidup yang dilakukan dengan 

cara memanfaatkan segala potensi yang 

dimiliki. Menurut Suharto ( 2009:31) 

strategi aktif merupakan strategi yang 

dilakukan keluarga miskin dengan cara 

mengoptimalkan segala potensi 

keluarga (misalnya melakukan 

aktivitasnya sendiri, memperpanjang 

jam kerja dan melakukan apapun demi 

menambah penghasilannya).  
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Menurut Stamboel (2012:209) 

diversifikasi penghasilan yang 

dilakukan petani miskin merupakan 

usaha agar petani dapat keluar dari 

kemiskinan, diversifikasi yang bisa 

dilakukan antara lain berdagang, usaha 

bengkel maupun industri rumah tangga 

lainnya. Sedangkan menurut Andrianti 

(dalam Kusnadi, 2000:192) salah satu 

strategi yang digunakan oleh rumah 

tangga untuk mengatasi kesulitan 

ekonomi adalah dengan mendorong 

para isteri untuk ikut mencari nafkah. 

Berdasarkan uraian di atas dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud 

strategi aktif adalah strategi bertahan 

hidup yang dilakukan seseorang atau 

keluarga dengan cara memaksimalkan 

segala sumber daya dan potensi yang 

dimiliki keluarga mereka. Strategi pasif 

merupakan strategi bertahan hidup yang 

dilakukan dengan cara meminimalisir 

pengeluaran keluarga sebagaimana 

pendapat Suharto (2009:31) yang 

menyatakan bahwa strategi pasif adalah 

strategi bertahan hidup dengan cara 

mengurangi pengeluaran keluarga 

(misalnya biaya untuk sandang, pangan, 

pendidikan, dan sebagainya). Strategi 

pasif yang biasanya dilakukan oleh 

buruh tani adalah dengan membiaskan 

hidup hemat. Hemat dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia diartikan 

sebagai sikap berhati-hati, cermat, tidak 

boros dalam membelanjakan uang. 

Sikap hemat merupakan budaya yang 

telah dilakukan oleh masyarakat desa 

terutama masyarakat desa yang 

tergolong dalam petani miskin.  

Strategi jaringan adalah strategi 

yang dilakukan dengan cara 

memanfaatkan jaringan sosial. Menurut 

Suharto ( 2009:31) strategi jaringan 

merupakan strategi bertahan hidup yang 

dilakukan dengan cara menjalin relasi, 

baik formal maupun dengan lingkungan 

sosialnya dan lingkungan kelembagaan 

(misalnya meminjam uang kepada 

tetangga, mengutang di warung atau 

toko, memanfaatkan program 

kemiskinan, meminjam uang ke 

rentenir atau bank dan sebagainya). 

Menurut Kusnadi ( 2000:146) strategi 

jaringan terjadi akibat adanya interaksi 

sosial yang terjadi dalam masyarakat, 

jaringan sosial dapat membantu 

keluarga miskin ketika membutuhkan 

uang secara mendesak. Secara umum 

strategi jaringan sering dilakukan oleh 

masyarakat pedesaan yang tergolong 

miskin adalah dengan meminta bantuan 

pada kerabat atau tetangga dengan cara 

meminjam uang. Budaya meminjam 

atau hutang merupakan hal yang wajar 

bagi masyarakat desa karena budaya 

gotong royong dan kekeluargaan masih 

sangat kental di kalangan masyarakat 

desa. 

Strategi jaringan yang biasanya 

dilakukan para buruh tani di Desa 

Gongsol adalah memanfaatkan jaringan 

sosial yang dimiliki dengan cara 

meminjam uang pada kerabat, para 

pemilik lahan atau meminjam pada 

bank dan memanfaatkan bantuan sosial 

lainnya. Bantuan sosial yang biasa 

diterima buruh tani bisa dalam bentuk 

pinjaman modal atau dalam bentuk 

bantuan bahan sembako. Hal ini sesuai 

dengan pendapat yang dikemukakan 

oleh Stamboel (2012:244) yang 

mengatakan bahwa modal sosial 

berfungsi sebagai jaring pengaman 

sosial bagi keluarga miskin. Bantuan 

dalam skala keluarga besar, komunitas 

atau dalam relasi pertemanan telah 

banyak menyelamatkan keluarga para 

buruh tani. Berdasarkan uraian di atas 

dapat disimpulkan bahwa yang 



 

13 

dimaksud strategi jaringan adalah 

strategi bertahan hidup yang dilakukan 

dengan cara meminta bantuan kepada 

kerabat, pemilik lahan, tetangga dan 

relasi lainnya baik secara formal 

maupun informal ketika dalam 

kesulitan. 

Menurut Kusnadi (2000:8) 

strategi pasif adalah strategi dimana 

individu berusaha meminimalisir 

pengeluaran uang, strategi ini 

merupakan salah satu cara masyarakat 

miskin untuk bertahan hidup. Pekerjaan 

sebagai petani kecil yang umumnya 

dilakukan oleh masyarakat desa 

membuat pendapatan mereka relatif 

kecil dan tidak menentu sehingga petani 

kecil di pedesaan lebih 

memprioritaskan kebutuhan pokok 

seperti kebutuhan pangan daripada 

kebutuhan lainnya. 

Himpitan ekonomi yang terus 

menerus mengililingi kehidupan 

keluarga nelayan kecil menyebabkan 

kondisi kemiskinan tidak bisa lepas dari 

kehidupan keluarga nelayan, mereka 

harus bertahan ditengah keterbatasan 

ekonomi yang melanda keluarga 

mereka. Strategi merupakan 

serangkaian cara tertentu yang 

berkesinambungan untuk mencapai 

tujuan tertentu. Dalam pengertian 

umum, strategi adalah cara untuk 

mendapatkan kemenangan atau 

pencapaian tujuan. (Suyanto : 2005 :62)  

Menurut Kusnadi (2002 : 205) 

Strategi atau cara yang dapat dilakukan 

oleh keluarga nelayan dalam 

mempertahankan hidup di tengah 

himpitan ekonomi diantaranya adalah: 

1. Peranan anggota keluarga (istri 

dan anak) Keikutsertaan seorang 

istri dan anak bekerja untuk 

mencari uang menambah 

penghasilan keluarga 

merupakan salah satu cara yang 

dapat dilakukan oleh keluarga 

nelayan untuk mempertahankan 

kehidupan keluarga mereka 

karena adalanya perubahan 

hidup antara sebelum keluarnya 

larangan penangkapan 

napoleoan dan saat ini. 

2. Diversifikasi pekerjaan. 

Diversifikasi pekerjaan 

merupakan pengkombinasian 

pekerjaan (pekerjaan sambilan), 

dimana seorang nelayan selain 

bekerja mencari ikan di laut, 

nelayan tersebut juga bisa 

bekerja di bidang lain saat 

mereka pulang dari mencari 

ikan. Hal tersebut dapat 

dilakukan oleh keluarga nelayan 

untuk menghadapi 

ketidakpastian penghasilan.  

3. Signifikansi 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 yang pling 

efektif bagi keluarga nelayan 

kecil dalam mengatasi kesulitan 

ekonomi untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari. 

Menurut Sitorus (dalam Ihromi : 

2004 : 204), strategi ekonomi keluarga 

nelayan miskin menunjuk pada alokasi 

potensi sumberdaya rumahtangga 

secara rasional kedua sektor kegiatan 

sekaligus, yaitu sektor produksi dan 

sektor non produksi. Di bidang 
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produksi, rumahtangga nelayan miskin 

menerapkan pola nafkah ganda, yaitu 

melibatkan sebanyak mungkin potensi 

tenaga kerja rumahtangga di berbagai 

kegiatan ekonomi pertanian dan luar 

pertanian, baik dalam status berusaha 

sendiri maupun status memburuh. 

4. Disverifikasi Pekerjaan 

Pembahasan mengenai 

Diversifikasi pekerjaan sering dikaitkan 

dengan uapaya penanggulangan risiko, 

kesempatan atau ketidakpastian 

pendapatan atas tenaga kerja dan 

lahan.Di tingkat rumah tangga, 

Diversifikasi melalui 

penganekaragaman usaha dan 

pemanfaatan aset, selain dimaksudkan 

untuk mencari nilai tambah juga untuk 

mengurangi instabilitas pendapatan 

rumah tangga (Dercon, 

2002).Diversifikasi dapat dilakukan 

disektor pertanian saja, nonpertanian 

atau keduanya.Keragaman lingkungan 

strategis sebagai faktor pendorong dan 

penarik ditingkat rumah tangga 

membuat diversifikasi berbeda-beda. 

Diversifikasi juga dianggap sebagai 

suatu norma (Barret dan Reardon, 

2000). Pandangan tersebut mucul 

dikarenakan pemikiran bahwa relatife 

sedikit orang yang menggantungkan 

hidupnya hanya pada satu sumber 

pendapatan ataupun pekerjaan, maka 

mereka harus menemukan alternatife 

bagaimana dapat meningkatkan 

kesejahteraan hidup dengan melakukan 

berbagai pekerjaan.Kondisi 

perekonomian yang semakin sulit dapat 

menjadikan diversifikasi pekerjaan 

sebagai suatu pilihan hidup bagi 

masyarakat 

  

III. GAMBARAN UMUM LOKASI 

PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Desa Air Sena 

Desa Air Sena Adalah salah satu 

Desa yang letak nya di Kabupaten 

kepulauan Anambas,desa ini mayoritas 

penduduk nya adalah Suku Laut,Cina 

Dan Campuran Cina Dayak dan ada 

pula Dayak Asli Iban di desa air sena 

ini. Agama yang dianut di Desa Air 

Sena Adalah Agama Katholik dan 

Agama Budha. Kehidupan masyarakat 

Pulau Air Sena, Kecamatan Siantan 

Tengah, Kabupaten Kepulauan 

Anambas, Provinsi Kepulauan Riau 

(Kepri), sungguh sangat 

memprihatinkan. Mereka setiap hari 

kesulitan mendapatkan pasokan listrik 

dan ketersedian air bersih untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Kondisi tersebut perlu 

mendapatkan perhatian serius dari 

Pemerintah Kabupaten Anambas, 

Provinsi Kepri dan pemerintah pusat. 

Sebab, Anambas adalah salah satu 

daerah penghasil Migas di Indonesia, 

namun kondisi kehidupan 

masyarakatnya sangat memprihatinkan.  

B. Penduduk Air Sena 

Masyarakat yang berada di 

Pulau Air Sena, Kecamatan Siantan 

Tengah, Kabupaten Anambas yang 

terdiri dari 204 KK. Kondisi sosial 

berkenaan dengan jumlah penduduk 

tidak dapat ditelusuri secara mendetail. 

Hal ini pula terjadi pada proses 

pencatatan sipil di Desa Air Sena. 
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C. Kehidupan Sosial Ekonomi 

Nelayan Desa Air Sena  

Napoleon adalah jenis ikan 

karang berukuran tubuh paling besar 

dari keluarga labridae, yaitu ikan 

karang yang umumnya memiliki tubuh 

berwarna terang. Masyarakat setempat 

mengenal napoleon dengan nama ikan 

ketipas. Pada era 1990-an, napoleon 

menjadi raja bagi para nelayan di 

Anambas karena harga jualnya fantastis 

mencapai 180 dollar Singapura per 

kilogram. Tidak mengherankan apabila 

banyak nelayan Anambas yang tergiur 

menjadi pembudidaya napoleon. 

Salah satu desa yang merupakan 

desa budidaya ikan napoleon terbesar di 

Anambas adalah Desa Air Sena. Di 

desa yang terletak di Kecamatan 

Siantan Tengah itu, 80 persen warganya 

menjadi nelayan pembudidaya 

napoleon. Setidaknya, setiap nelayan 

budidaya memiliki 3-4 kolam karamba. 

Di Air Sena, kolam-kolam budidaya 

napoleon berjajar di tengah laut. 

Keberadaan kolam-kolam itu memang 

menjadi pemandangan yang jamak saat 

berada di Anambas yang didominasi 

lautan. Dari 255 pulau yang ada di 

Anambas, hanya 26 pulau yang sudah 

dihuni penduduk. 

Produksi budi daya berbagai 

jenis ikan di tujuh kecamatan yang ada 

di Kabupaten Kepulauan Anambas 

tidak menentu. Kadang naik drastis 

namun tidak jarang juga mengalami 

penurunan secara drastis pula. Pada 

tahun 2011 lalu, hasil panen budidaya 

perikanan hanya 62,91 ton per tahun. 

Pada tahun 2012, naik menjadi 214,81 

ton kemudian pada tahun 2013 lalu 

turun lagi menjadi 130,35 ton per tahun.  

Hasil budidaya ikan tertinggi 

ada di Kecamatan Siantan Tengah. Ini 

karena di kecamatan tersebut terdapat 

sentra budidaya ikan terbesar yang ada 

di Desa Air Sena. Pada tahun 2013 lalu 

produksi budidaya ikan dari Kecamatan 

Siantan Tengah mencapai 57,93 ton. 

Disusul oleh Kecamatan Palmatak yang 

mendapatkan 29,56 ton pertahun, 

Kecamatan Siantan Timur dengan 

27,16 ton pertahun. Sementara di empat 

kecamatan lainnya yakni Kecamatan 

Jemaja, Jemaja Timur, Siantan Selatan, 

dan Kecamatan Siantan kurang dari 10 

ton pertahun. Masing-masing hanya 

1,96 ton, 1,16 ton, 8,51 ton dan 4,06 ton 

pertahun. 

Budidaya ikan terdapat di setiap 

kecamatan tapi yang terbesar ada di 

Desa Air Sena, Kecamatan Siantan 

Tengah, Budi daya ikan tersebut, 

umumnya dikirim ke negara Tiongkok 

dan Jepang. Seperti berbagai jenis ikan 

kerapu, dan ikan Napoleon yang 

terkenal mahal. Satu kilo ikan napoleon 

bisa dijual dengan harga antara Rp500 

hingga Rp 1 juta per ekor. Ikan tersebut 

dijual hidup-hidup kepada orang asing, 

kalau sudah mati tidak ada harganya 

lagi 

Namun diakui bahwasanya 

budidaya ikan yang ada di Air Sena saat 

ini terancam karena sudah tiga bulan 

lamanya belum ada orang asing yang 

datang untuk membeli ikan. 

Sebelumnya, sektor perikanan salah 

satu pendongkrak perekonomian 

masyarakat.  Budi daya ikan yang ada 

di Desa Air Sena Kecamatan Siantan 

Tengah contohnya, kini mengalami 

mengalami pasang surut. Pemilik usaha 

budidaya berbagai jenis ikan di Air 

Sena mengatakan, dirinya saat ini 

sedang kebingungan karena merasa rugi 
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selama beberapa bulan terakhir ini 

akibat tidak ada yang membeli ikan 

yang ia pelihara tersebut. Biasanya 

pengusaha dari Hongkong membeli 

ikan dari sini tapi sudah tiga bulan ini 

tidak ada kapal Hongkong yang 

merapat, karena berlakunya peraturan 

penghentian penangkapan ikan 

napoleon. 

IV. ANALISA DATA DAN 

PEMBAHASAN 

1. Jaringan sosial  

Berdasarkan hasil wawancara dengan 

informan maka dapat dianalisa bahwa 

dalam mengatasi permasalahan 

ekonomi nelayan di Desa Air Sena 

memanfaatkan jaringan sosial, mereka 

meminta bantuan kepada kerabat dan 

bekerjasama dengan orang lain agar 

mampu bertahan hidup. Bila dilihat dari 

status sosial ekonomi dari individu-

individu yang terlibat dalam suatu 

jaringan sosial, terdapat dua jenis 

jaringan sosial, yaitu jaringan sosial 

yang bersifat horisontal dan hubungan 

sosial yang bersifat vertikal. Jaringan 

sosial bersifat horisontal jika individu-

individu yang terlibat di dalamnya 

memiliki status sosial ekonomi yang 

relatif sama. Mereka memiliki 

kewajiban yang sama dalam perolehan 

sumber daya, dan sumber daya yang 

dipertukarkan juga relatif sama. 

Sebaliknya, dalam jaringan-jaringan 

sosial yang bersifat vertikal, individu-

individu yang terlibat di dalamnya tidak 

memiliki status sosial ekonomi yang 

sepadan (Haryono, 1999: 30-31) 

 

 

2. Disverifikasi 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 

informan maka dapat dianalisa bahwa  

sebagian besar masyarakat yang terkena 

dampak dari peraturan penghentian 

kapal napoleon ini beralih pekerjaan, 

namun ada juga yang masih bertahan 

menjadi nelayan. Karena sebagian dari 

mereka mengakui tidak memiliki 

keahlian lain selain menjadi nelayan. 

Rendahnya tingkat pendidikan terutama 

di wilayah pesisir diduga merupakan 

faktor penyebab kemiskinan nelayan. 

Plaksanaan diversifikasi adalah upaya 

untuk mengoptimalkan semua potensi 

yang ada di wilayah pesisir yang dapat 

dimanfaatkan untuk tujuan ekonomi 

dalam hal meningkatkan pendapatan 

masyarakat pesisir. Model diversifikasi 

usaha yang dilakukan dalam beberapa 

penelitian di atas memiliki tujuan untuk 

mengoptimalkan sumber daya yang ada 

dan bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan, dengan memanfaatkan 

potensi yang ada secara maksimal. 

 

3. Kondisi sosial ekonomi 

Berdasarkan hasil wawancara 

dengan informan maka dapat dianalisa 

bahwa kondisi sosial ekonomi 

masyarakat di Desa Air Sena saat ini 

dalam kondisi memprihatinkan, 

semenjak keluarnya aturan tersebut, 

banyak nelayan kehilangan mata 

pencahariannya, bahkan kembali ke 

kehidupan miskin yang tidak mampu 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Kehidupan masyarakat nelayan adalah 

keadaan nyata yang dapat diungkapkan 

melalui usaha mereka yang dipengaruhi 

oleh musim penangkapan ikan, kondisi 

alam tidak menunjang, terbatasnya 

modal dan tingkat pendidikan yang 

rendah sehingga mengakibatkan 
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keadaan sosial ekonomi lemah. Ukuran 

keluarga merupakan salah satu faktor 

yang penting untuk melihat 

karakteristik sosial nelayan. Hal ini 

mengingat semakin banyak jumlah 

anggota keluarga semakin bertambah 

juga kebutuhan. 

V. PENUTUP 

A. Kesimpulan  

      Berdasarkan hasil penelitian 

maka dapat dianalisa bahwa  Jaringan 

Sosial Nelayan Pasca Penghentian 

Penangkapan Ikan Napoleon Di Desa 

Air Sena Kecamatan Siantan Tengah 

Kabupaten Kepulauan Anambas adalah 

melakukan kerjasama dengan kerabat 

dalam mencari pekerjaan lain agar 

pendapatan mereka yang tadinya serba 

berkecukupan sekarang sedang dalam 

kesulitan tidak terlalu mengganggu 

kehidupan para nelayan tersebut. 

Nelayan masih menggunakan kekuatan 

jaringan sosial dalam menghadapi 

permasalahan ekonomi, karena orang 

terdekat adalah orang yang pertama kali 

diharapkan mampu memberikan 

bantuan. Jaringan sosial terbentuk 

dalam masyarakat karena pada dasarnya 

manusia tidak dapat berhubungan 

dengan semua manusia yang ada. 

Kemudian para nelayan melakukan 

disverifikasi pekerjaan agar tidak 

bergantung dari hasil tangkapan ikan 

mati. nelayan yang terkena dampak dari 

penghentian penangkapan ikan 

napoleon sejauh ini mencoba mencari 

pekerjaan lain, seperti yang dikatakan 

oleh informan berikut bahwa ia 

berkebun untuk mempertahankan 

hidup, karena dari menjadi nelayan saya 

tidak cukup. Sebagian besar masyarakat 

yang terkena dampak dari peraturan 

penghentian kapal napoleon ini beralih 

pekerjaan seperti berkebun, namun ada 

juga yang masih bertahan menjadi 

nelayan. Karena sebagian dari mereka 

mengakui tidak memiliki keahlian lain 

selain menjadi nelayan. Rendahnya 

tingkat pendidikan terutama di wilayah 

pesisir diduga merupakan faktor 

penyebab kemiskinan nelayan. 

Nelayan juga melibatkan isteri 

untuk membantu perekonomian 

keluarga yang semakin sulit. setelah 

keluarnya peraturan penangkapan ikan 

napoleon kondisi ekonomi masyarakat 

nelayan air sena berubah drastis dan 

menurun jauh. Sebelum keluarnya 

aturan mengenai penghentian 

penangkapan ikan tersebut, Salah satu 

desa yang merupakan desa budidaya 

ikan napoleon terbesar di Anambas 

adalah Desa Air Sena. Di desa yang 

terletak di Kecamatan Siantan Tengah 

itu, 80 persen warganya menjadi 

nelayan pembudidaya napoleon. 

Setidaknya, setiap nelayan budidaya 

memiliki 3-4 kolam karamba. Kolam-

kolam itu terbuat dari jaring ikan dua 

lapis yang diletakkan di dasar laut, lalu 

ditegakkan dengan batang-batang kayu 

berdiameter kira-kira 15-20 sentimeter. 

Bentuknya menyerupai karamba jaring. 

Air yang digunakan adalah air langsung 

dari laut sehingga meski berada di 

kolam, napoleon seolah tetap berada di 

habitat alaminya.Pendapatan mereka 

dari usaha ini sangat besar, namun saat 

ini setelah pemerintah mengeluarkan 

aturan tersebut tidak tampak lagi 

keramba napoleon tersebut, pendapatan 

masyarakat menurun kondisi ekonomi 

desa ini pun sangat mengkwatirkan 
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B. Saran 

Adapun saran yang dapat disampaikan 

adalah sebagai berikut : 

a. Seharusnya para nelayan 

memanfaatkan jaringan sosial 

yang ada bersama kerabat agar 

mampu keluar dari 

permasalahan ekonomi yang 

saat ini sedang dirasakan oleh 

para nelayan napoleon 

b. Sebaiknya ada perhatian dari 

pemerintah kepada para nelayan 

yang terkena dampak 

penghentian ikan napoleon 

sehingga kehidupan mereka 

tidak semakin terpuruk 

. 
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