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ABSTRAK  

 

Peran Dinas Perikanan Dan Kelautan Dalam Pemberdayaan 

Kelompok Nelayan Mina Jaya Gudang Lelang Kelurahan 

Kangkung Kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung 

 

Oleh  

Endi Musa 

 

 Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang hidup di 

daerah pesisir atau laut yang mayoritas mata pencahariannya adalah 

melaut baik itu menangkap ikan maupun budi daya ikan. Untuk 

meningkatkan kesejahteraan keluarga dan perekonomian 

keluarga,para nelayan harus memiliki kemampuan dan keahlian 

sebagai penangkap ikan,mengolah dan memasarkan ikan sehingga 

kekayaan laut dapat menjadi sumberekonomi bagi keluarga nelayan.  

 Penelitian ini dijalankan menggunakan pendekatan deskriptif 

Kualitatif dengan subjek 48 orang Nelayan. Data yang dikumpulkan 

melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data di analisis 

secara kualitatif dengan cara menggunakan Reduksi Data, Penyajian 

Data, Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi. Hasil penelitian 

menunjukan Peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam 

Pemberdayaan Kelompok Mina Maya adalah sebagai berikut: (a) 

Peran Dinas Kelautan dan Perikanan sangat membantu Nelayan baik 

berupa pemberian bantuan atau pemberian ilmu dalam berlaut. (b) 

Kegiatan yang di laksanakan di dalam Kelompok Nelayan Mina jaya 

juga sangat bermanfaat dan bagus karena selain mempererat 

silahturahmi kegiatan-kegiatannya juga dalam memberikan wawasan 

yang luas agar para Nelayan dapat berfikir maju dan menggunakan 

teknologi yang berkembang para era sekarang untuk kebutuhan 

berlaut.  

 Berdasarkan Hasil penelitian di dapati bahwa pemberdayaan 

Dinas Kelautan dan Perikanan berupa bantuan dana tunai, bantuan alat 

berlaut, kegiatan pendidikan dan pelatihan, pendampingan dan 

lainnya. Sudah banyak Nelayan yang mendapatkannya. dan sangat 

bermanfaat bagi Nelayan khusunya para Nelayan di kelompok 
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Nelayan Mina Jaya Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras. 

Dan para Nelayan membentuk KUBE (Kelompok Usaha Bersama) 

yang sudah mendapatkan persetujuan dari Dinas kelautan dan 

Perikanan Provinsi Lampung.  

 

Kata Kunci: Dinas Perikanan dan Kelautan, Pemberdayaan, 

Kelompok Nelayan 
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MOTTO 

 

                               

               

Artinya : “Dan sungguh, telah Kami berikan hikmah kepada Lukman, 

yaitu, ”Bersyukurlah kepada Allah! Dan barangsiapa 

bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya dia 

bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa tidak 

bersyukur (kufur), maka sesungguhnya Allah Mahakaya, 

Maha Terpuji.” (Q.S Al-Luqman ayat 12).  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul  

Judul skripsi ini adalah “Peran Dinas Kelautan Dan 

Perikanan Dalam Pemberdayaan Kelompok Nelayan Mina 

Jaya Gudang Lelang Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi 

Waras Bandar Lampung” Untuk memperoleh pengertian yang 

lebih jelas tentang judul tersebut, maka dapatlah peneliti uraikan 

sebagai berikut. 

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang 

sebagian besar wilayahnya berupa wilayah perairan atau laut 

dengan jumlah pulau sekitar 17.000 yang dimana Indonesia 

merupakan salah satu negara yang memiliki pulau terbanyak di 

dunia. Dengan keadaan Indonesia seperti ini, maka Indonesia 

disebut dengan istilah Negara Maritim. Sebagai salah satu negara 

yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan, maka membawa 

keutungan bagi Indonesia sendiri dengan begitu banyak sumber 

daya alam yang dihasilkan dari laut yang memiliki nilai ekonomi 

yang tinggi. Dengan begitu banyak spesies baik yang ada di 

permukaan maupun yang ada di terumbu karang yang bisa di 

manfatkan dari generasi ke generasi untuk masa depan bangsa.  

Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi 

ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, 

sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Perikanan tidak 

saja mengubah pola peradaban tetapi juga telah mengubah pola 

pemanfaatan sumber daya ikan dari sekedar kebutuhan pangan 

menjadi cara hidup dan juga kebutuhan ekonomi. Pemanfaatan 

secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan 

dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya 

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf 

hidup nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, meningkatkan 

penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan 

kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan 
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daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber 

daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang. Hal ini 

berarti bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus 

seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat 

memberikan manfaat secara terus menerus. 

Sebagian besar penduduk pesisir yang bertempat tinggal 

sekitar pantai berprofesi nelayan karena letak geografis yang 

memudahkan para penduduk untuk melaksanakan pekerjaan dan 

pekerjaan nelayan yang sifatnya turun temurun sehingga 

pengalaman nelayan yang bertempat tinggal di daerah pesisir 

sudah di luar kepala. Nelayan adalah orang yang mata 

pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
1
 

Sumber daya perikanan dan kelautan Indonesia 

mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis bagi 

pembangunan nasional bangsa Indonesia baik dari aspek ekonomi, 

sosial, keamanan dan ekologi. Sektor perikanan mempunyai peran 

dalam perekonomian yang bisa dilihat berdasarkan kontribusinya 

terhadap lapangan pekerjaan. Perikanan baik secara langsung 

maupun tidak langsung memainkan peranan penting bagi jutaan 

orang yang bergantung hidupnya pada sektor perikanan. 

Di Indonesia sendiri sebagian besar masyarakat di daerah 

pesisir sangat bergantung hidupnya dari sektor perikanan sehingga 

tidaklah mengherankan jika sektor perikanan sering disebut 

sebagai "employment of the last resort” di mana tenaga kerja yang 

tidak terserap pada sektor lain akan mudah diserap oleh sektor 

perikanan.
2
 Islam menganjurkan agar manusia memanfaatkan 

potensi dirinya (sumber daya manusia) dalam memanfaatkan 

sumber daya alam baik di darat maupun di laut seperti sektor 

perikanan tangkap yang membutuhkan produktivitas yang tinggi 

dalam mengelolanya karena usaha penangkapan ikan dihadapkan 

pada masalah ketidakjelasan hasil yang diperoleh. 

                                                           
1 Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2005 
2 Akhmad Fauzi, Ekonomi Perikanan, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 2010), 

hal. 9 
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Wilayah pesisir merupakan sebuah kawasan dinamis yang 

sangat strategis untuk mengembangkan berbagai sektor usaha 

khususnya sektor usaha dalam bidang perikanan. Pendayagunaan 

atau pemanfaatan sumber daya perikanan untuk meningkatkan 

taraf hidup masyarakat nelayan tentu sangat diperlukan, tetapi 

juga perlu memperhatikan daya dukung kelestarian sumber daya 

ikan dan diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus 

menerus bagi masyarakat khususnya masyarakat pesisir, terutama 

masyarakat nelayan. Masyarakat pesisir adalah sekumpulan 

manusia yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir, 

membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas yang terkait 

dengan ketergantungan pada pemanfaatan sumber daya dan 

lingkungan pesisir. 

Pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial, 

suatu pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreatifitas, 

dan kebebasan bertindak (Robinson 1994). Pemberdayaan pada 

hakekatnya bertujuan untuk membantu klien mendapatkan daya, 

kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan 

tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien 

tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam 

melakukan tindakan. 

Masyarakat nelayan tangkap adalah kelompok masyarakat 

pesisir yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan 

di laut. Kelompok ini dibagi lagi dalam dua kelompok besar, yaitu 

nelayan tangkap modern dan nelayan tangkap tradisional.
3
 

Nelayan di desa Gudang Lelang termasuk dalam kelompok 

nelayan tangkap tradisional. Kelompok nelayan tangkap 

tradisional di desa ini dibagi menjadi nelayan besar dan nelayan 

kecil. Menurut UU RI No.45 tahun 2009 tentang perikanan, 

nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan 

penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari 

yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 

(lima) gross ton (GT). Memberdayakan masyarakat nelayan 

                                                           
3 Syarief E. 2001. Pembangunan kelautan dalam konteks pemberdayaan 

masyarakat pesisir. www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/10691/2407. 

diakses tanggan 18 Mei 2022   

http://www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/10691/2407
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berarti menciptakan peluang bagi masyarakat nelayan untuk 

menentukan kebutuhannya, merencanakan dan melaksanakan 

kegiatannya, yang akhirnya menciptakan kemandirian permanen 

dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. 

Luas wilayah Negara Indonesia yang lebih dari 2/3 adalah 

laut atau mencapai 5,8 juta km2 (580 juta ha), Indonesia memiliki 

potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar dan beragam 

baik yang dapat diperbaharui maupun tidak dapat diperbaharui 

yang berupa potensi wilayah, sumberdaya alam, dan jasa-jasa 

kelautan. Mengingat Negara Indonesia merupakan negara dengan 

luas laut terbesar, kita memiliki potensi untuk memanfaatkan hal 

tersebut demi peningkatan pendapatan masyarakat khususnya 

masyarakat nelayan. 

Namun realitanya masyarakat belum mampu 

meningkatkan pendapatan mereka, bahkan profesi sebagai 

nelayan cenderung identik dengan kemiskinan. Menurut Rahim, 

tingkat pendapatan para pelaku perikanan (nelayan) pada saat ini 

masih dibawah sektor-sektor lain, termasuk sektor pertanian 

agraris. Nelayan (khususnya nelayan buruh dan nelayan 

tradisional) merupakan kelompok masyarakat yang dapat 

digolongkan sebagai lapisan sosial yang paling miskin diantara 

kelompok masyarakat lain di sektor pertanian. Sedangkan 

menurut Mubiyarto,  pendapatan masyarakat wilayah pesisir 

umumnya menempati urutan yang paling rendah dibandingkan 

dengan masyarakat lainnya di darat. Ditambah lagi dengan belum 

optimalnya kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang cenderung 

lebih berorientasi kearah pengembangan sektor daratan. 

Sebagian besar nelayan Indonesia masih hidup dalam 

garis kemiskinan. Kemiskinan tersebut berakar pada tingginya 

aspek ketergantungan nelayan terhadap kegiatan usaha melaut dan 

keterampilan diversifikasi penangkapan nelayan yang masih 

rendah. Selain itu, kemiskinan nelayan juga disebabkan oleh 

sebab-sebab yang kompleks. Sebab-sebab yang kompleks tersebut 

dikategorikan menjadi dua yaitu sebab yang bersifat internal dan 

eksternal yang saling berinteraksi dan saling melengkapi. 
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Sebab-sebab kemiskinan nelayan tersebut antara lain: 

keterbatasan kualitas sumber daya manusia nelayan, keterbatasan 

kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan, hubungan 

kerja (pemilik perahu-nelayan buruh) dalam organisasi 

penangkapan yang dianggap kurang menguntungkan nelayan 

buruh, kesulitan melakukan diversifikasi usaha penangkapan, 

ketergantungan yang tinggi terhadap okupasi laut dan gaya hidup 

yang dipandang “boros” sehingga kurang berorientasi ke masa 

depan, sistem pemasaran hasil perikanan yang lebih 

meguntungkan pedagang perantara, terbatasnya teknologi 

pengolahan hasil tangkapan pasca panen, kondisi alam dan 

fluktuasi musim yang tidak memungkinkan nelayan melaut 

sepanjang tahun sehingga akan menggangu konsistensi perolehan 

pendapatan nelayan.
4
 

Menurut Asmita, tingkat kesejahteraan nelayan sangat 

ditentukan oleh hasil tangkapannya atau yang biasa di sebut 

dengan produksi hasil tangkapan. Banyaknya tangkapan secara 

langsung juga berpengaruh terhadap besarnya pendapatan yang 

diterima hingga nelayan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari 

mereka. Hal ini dapat diartikan bahwa kebutuhan-kebutuhan 

hidupnya tersedia dan mudah dijangkau setiap penduduk sehingga 

pada gilirannya penduduk yang miskin semakin sedikit 

jumlahnya. Sementara itu yang dimaksud dengan pendapatan 

nelayan adalah hasil yang diterima oleh seluruh rumah tangga 

nelayan setelah melakukan kegiatan penangkapan ikan pada 

waktu tertentu.  

Namun hasil tangkap ikan yang diperoleh belum bisa 

dikatakan sebagai pendapatan, jika belum terjadi transaksi jual 

beli. Transaksi yang dimaksud yaitu transaksi jual beli antara 

nelayan (produsen) dengan pembeli (konsumen) dan transaksi 

antara nelayan (produsen) dengan bandar ikan (distributor). 

Pendapatan yang diterima oleh masyarakat nelayan digunakan 

untuk memenuhi segala kebutuhan konsumen dalam setiap rumah 

tangga mereka, misalnya membeli perlengkapan rumah tangga, 

                                                           
4 Kusnadi, Akar Kemiskinan Nelayan, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 

2008), hal. 19s 
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membayar listrik bulanan, membayar bunga atas pinjaman atau 

utang lainnya, membeli sarana dan prasarana penangkapan ikan, 

biaya untuk melaut, dan bahkan digunakan untuk biaya 

pendidikan anak-anak mereka. 

Peran adalah tanggung jawab yang diberikan dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi sesorang atau suatu lembaga.
5
 

Yang dimaksud peran disini adalah bagaimana tanggung jawab 

atau tugas dari dinas perikanan dan kelautan dalam membina para 

kelompok nelayan guna dapat meningkatkan kehidupan mereka 

dalam segi hal ekonomi melalui pelatihan, pemberian modal 

ataupun pembinaan dalam mengolah hasil tangkapan para 

nelayan. 

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat 

awalan bermenjadi kata”berdaya” artinya memiliki atau 

mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya memiliki arti 

kekuatan. Kata “berdaya” apabila diberi awalan pe- dengan 

mendapat sisipan –m- dan akhiran –an manjadi “pemberdayaan” 

artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai 

kekuatan
6
 

Menurut Edi Suharto, (2005 : 58) menyatakan bahwa 

pemberdayaan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dalam 

memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki 

kebebasan (freedom), dalam arti bukan hanya bebas 

mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas 

dari kebodohan dan bebas dari kesakitan, juga menjangkau 

sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat 

meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan 

jasa yang mereka perlukan bahkan berpartisipasi dalam proses 

pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi 

mereka.
7
 

                                                           
5 Departemen pendidikan nasional kamus besar bahasa indonesia (jakarta 

balai pustaka edisi ke tiga 2002) H. 39 
6Rosmedi Dan Riza Risyanti, Pemberdayaan Masyarakat, (Sumedang: 

Alqaprit Jatinegoro, 2006), Hlm. 1 
7  Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat, 

(Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), h. 65.  
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kelompok 

adalah beberapa orang yang berkumpul atau dikumpulkan menjadi 

satu.
8
  Kelompok adalah kumpulan beberapa orang, benda 

tersebut menjadi satu.
9
 Sedangkan menurut Burhan Bugin, 

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kelompok adalah 

sekumpulan orang-orang yang terdiri dari dua atau tiga orang 

bahkan lebih.
10

 Yang dimaksud kelompok dalam penelitian ini 

adalah sekelompok nelayan yang dibina oleh Dinas  Kelautan dan 

Perikanan Kota Bandar Lampung yaitu kelompok nelayan Mina 

Jaya. 

Nelayan adalah Penangkap ikan di laut. Sedangkan 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang di maksud dengan 

nelayan adalah orang yang mata pencaharian utamanya adalah 

menangkap ikan di laut.
11

 Sebagai masyarakat nelayan yang masih 

mempertahankan pola interaktivitas dalam hubungan kerja sama 

ketika melakukan kegiatan untuk menjalin kontak antara nelayan 

dengan nelayan lainnya, dalam pelaksanaannya memiliki tujuan 

yang jelas sesuai dengan budaya masyarakat nelayan, seperti 

gotong royong yaitu bentuk saling tolong menolong yang masih 

berlaku di sebagian besar wilayah Indonesia khususnya yang ada 

di daerah pesisir, seperti halnya di daerah Desa Gudang Lelang 

Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung, yang kerjasama 

mereka baik secara individu maupun kelompok dilandasi oleh 

saling percaya dalam bekerja sama untuk melakukan penangkapan 

ikan di laut dan saling membantu satu sama lain untuk bekerja 

diantara nelayan lain yang memiliki kepentingan bersama.
12

 

 

 

 

                                                           
8Departement Pendidikan Nasional, Kamus Besar, hal.551. 
9 Daniel Haryono, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta:PustakaPhonix,2012), 

hal.431. 
10Burhan Bugin, Sosiologi Komunikasi (Teori, Paradogma, dan Diskursus 

Teknologi Komunikasi di Masyarakat), Edisi Pertama (Jakarta:Kencana,2006) .Hal. 

270. 
11Departement Pendidikan Nasional, Kamus Besar, hal.779. 
12  La Sara, Pengelola Wilayah Pesisir (Bandung: Alfabeta, 2014), 1. 
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B. Latar Belakang Masalah  

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang hidup 

di daerah pesisir atau laut yang mayoritas mata pencahariannya 

adalah melaut baik itu menangkap ikan maupun budi daya ikan.
13

 

Oleh karenanya tidak heran kita lihat masyarakat pesisir disebut 

dengan Aneuk Laot. Adapun aktifitas yang dilakukan oleh 

masyarakat nelayan dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari 

seperti mencari ikan, kerang, membuat usaha ikan asin, 

kemamah dan membuat garam dari air laut. 

Nelayan dapat di definisikan sebagai orang atau 

komunitas yang secara keseluruhan atau sebagian dari hidupnya 

tergantung dari kegiatan menangkap ikan. Disini nelayan yang 

dimaksud oleh penulis merupakan anggota nelayan yang hanya 

memiliki kapal kecil. Kelompok nelayan adalah beberapa orang 

nelayan yang menghimpun diri dalam suatu kelompok saling 

bekerja sama secara teratur karena memiliki keserasian, 

kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya), 

keakraban, kepentingan bersama, dan saling percaya, serta 

mempunyai tujuan bersama. Tidak hanya masyarakat petani yang 

memiliki struktur dalam masyarakat akan tetapi masyarakat 

nelayan juga memiliki struktur yang sama, seperti: nelayan 

buruh, nelayan juragan, dan nelayan perorangan. 

1. Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat 

tangkap milik orang lain. 

2. Nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap 

yang dioperasikan oleh orang lain. 

3. Nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan 

tangkap sendiri dan dalam pengoperasiannya tidak 

melibatkan orang lain.
14

 

Untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan 

perekonomian keluarga, para nelayan harus memiliki 

                                                           
13Mulyadi, Ekonomi Kelautan, Edisi1,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 

2005), hal.7. 
14  Darwin, sistem pembiayaan nelayan, (Jakarta: LIPI press, cet ke I 2013). 

h.18- 19 
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kemampuan dan keahlian sebagai penangkap ikan, mengolah dan 

memasarkan ikan sehingga kekayaan laut dapat menjadi sumber 

ekonomi bagi keluarga nelayan.
15

  Meskipun demikian posisi 

status sosial mereka tetap marginal dan belum berubah kearah 

sosial ekonomi yang layak dan menguntungkan.
16

 

 Oleh karenanya mayoritas nelayan dianggap kurang 

mampu (miskin). Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor, 

antara lain: kurangnya hasil tangkapan nelayan, terjadinya 

pencemaran lingkungan laut, serta keterbatasan kualitas dan 

teknologi penangkapan, rendahnya kualitas sumber daya 

manusia, ketimpangan akses terhadap sumber daya perikanan, 

serta lemahnya proteksi kebijakan dan dukungan fasilitas 

pembangunan. Oleh karena itu hal tersebut masih menjadi faktor 

yang menimbulkan persoalan dalam kehidupan perekonomian 

masyarakat nelayan.
17

 

Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan-LIPI telah 

menghitung waktu rata-rata nelayan melaut dalam setahun 

sebanyak 200 hari, yaitu seluruh hari memungkinnya dapat 

melaut, pada saat melaut, nelayan memanfaatkan waktu secara 

optimal untuk bekerja. Sebaliknya, nelayan biasanya tidak 

melaut saat terang bulan atau cuaca benar-benar sangat buruk.
18

 

Hubungan antara pemilik dan buruhnya sebenarnya saling 

membutuhkan. Meskipun demikian, karena posisinya yang 

lemah, ada kecenderungan buruh lebih tergantung pada pemilik, 

terutama saat tidak musim ikan. Hal ini terbukti pada saat tidak 

ada hasil tangkapan, maka untuk memenuhi kebutuhan hidup 

keluarga, para buruh nelayan banyak yang meminjam uang 

kepada pemilik perahu, dengan pinjaman itulah para pemilik 

mengikat buruh agar tidak lari kepada pemilik yang lain. 

Di dalam Al-QuranAllah SWT, mengingatkan agar 

menjaga lingkungan disekitar kita.Seperti dalam firman Allah 

                                                           
15 Ibid, hal.11. 
16 Kusnadi, Jaminan Sosial Nelayan, Cetakan1,(Yogyakarta:PT. LkiS 

Pelangi Aksara Yogyakarta, 2007) hal.1. 
17 Ibid,hal.2. 
18 Mochammad Nadjib. Sistem Pembiayaan Nelayan. (Jakarta: LIPI Press, 

2013), 21 
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SWT. 

                           

             

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan 

karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan 

kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar 

mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. Surat Ar-Rum Ayat 

41) 

Dalam ayat yang ini,Allah SWT menyatakan bahwa 

penyebab utama semua kerusakan yang terjadi di muka bumi 

dengan berbagai bentuknya adalah perbuatan buruk dan maksiat 

yang dilakukan manusia. Ini menunjukkan bahwa perbuatan 

maksiat adalah inti kerusakan yang sebenarnya dan merupakan 

sumber utama kerusakan-kerusakan yang tampak di muka bumi. 

Oleh sebab itu manusia harus menjaga alam ini dengan 

baik dan benar dan terus menjaga kelestarian alam semesta ini 

karena alam adalah tempat berlangsungnya hidup manusia, tempat 

mencari nafkah manusia. Apabila alam rusak maka yang 

menerima akibatnya juga manusia itu sendiri. 

Setelah Allah SWT menerangkan orang-orang yang 

berhak menerima sedekah, serta cara pemberian sedekah itu yang 

seharusnya tanpa mengharapkan pembalasan yang lebih banyak, 

dan seterusnya diterangkan juga bahwa Allah SWT menentang 

kaum musyrikin yang sembahannya tidak dapat menciptakan 

sesuatu, tidak dapat member rizki, mematikan dan menghidupkan 

kembali, maka dalam ayat-ayat berikut ini diterangka akibat 

perbuatan manusia itu. kaum musyrik dan orang-orang kafir 

lainnya banyak melakukan hal-hal yang dilarang Allah, 

laksanakan kejahatan, karena itu meratalah pada mereka 

kezaliman dan ketamakan. seterusnya rasul dan para pengikutnya 

disuruh tetap pada pendiriannya untuk berpegang pada agama 

tauhid sampai datangnya hari bangkit kelak.  

Timbulnya kerusakan baik di darat maupun di laut, adalah 
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sebagai akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. karena 

merekalah yang ditugaskan tuhan untuk mengururs bumi ini. 

mereka mempunyai inisiatif dan daya kreatif. sedangkan segala 

makhluk, selain manusia yang ada dipermukaan bumi ini bergerak 

hanya menurut tabiat dan instingnya yang telah ditetapkan Allah 

kepadanya, mereka tidak mempunyai inisiatif (naluri) daya upaya 

selain dari insting itu.  

Karena itu segala makhluk selain manusia, keadaanya 

tetap sejak dulu kala sampai sekarag. mereka tidak mengalami 

perubahan. Hanya manusia sendirilah yang hidup bermasyaakat 

dan mempunyai kebebasan. Mereka mempunyai akal dan 

berkebudayaan.  Kebudayaan manusia itu makin lama makin maju 

sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. sesuai dengan 

perkembangan itu, perkembangan persenjataan, dari alat yang 

sangat sederhana sampai kepada boom atom nitron yang 

mukhtahir, maju pula. alat persenjataan itu maju karena adanya 

perselisihan dan pertentangan yang hebat antara orang dengan 

orang lainnya, arau antara golongan dengan golongan lainnya, 

atau antara negara dengan negara lannya. Perselisihan timbul 

karena adanya penyelewengan, perbedaan pendapat, baik dalam 

pergaulan atau dalam akidah, seperti kedurhakaan kepada llah 

SWT, dusta, korupsi, manipulasi, khianat, tidak mempunyai 

pendirian dan lain-lain sebagainya yang memenuhi dunia Dan 

manusia dengan kejelekan dan keburukan.  

Dalam ayat ini dinyatakan bahwa kerusakan itu timbul di 

dart dan di laut sebagian ulama tafsir berpendapat bahwa “laut” 

disini berarti kota-kota besar atau desa-desa pinggir laut. 

sedangkan “darat” artinya kampung-kampung atau desa-desa yang 

terdapat di darat atau padang pasir. pernyataan Allah itu 

merupakan suatu petunjuk bahwa kerusakan itu adalh inidentil 

sifatnya. sebelum ada mansusia tak ada kerusakan. tetapi 

berbarengan dengan adanya manusia maka kerusakan itupun 

terjadi pula.  

Hal itu bukan berari manusia itu faktor perusak diatas 

bumi ini. sebab kalau demikian halnya, tentu manusia itu tak 

berhak menjadi wakil tuhan di bumi. tetapi kalimat itu 
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memberikan petunjuk bahwa dasar kejadian semua mahluk yang 

ada di bumi, termasuk bumi adalah baik. dalam hal ini keadaanya 

tak ubahnya seperti keadaan manusia pada permulaan 

kejadiannya, yaitu menurut fitrah yang baik. Karena kebanyakan 

fitrah manusia itu rusak, maka rusak pula lah fitrah alam ini. 

mereka mengambil alat-alat baik dan bermanfaat pada ala mini 

sebagaimana alat penghancuran, pengrusakan dan lain-lain 

sebagainya.  

Sesungguhnya demikian, tak dapat dipungkiri lagi bahwa 

manusia itu besar sekali jasanya diatas bumi, seperti membikin 

bangunan-bangunan pencakar langit menciptakan computer, dan 

pergi kebulan dan lain-lain. kerusakan yang terjadi di permukaan 

bumi ini mungkin juga timbul karena kesyirikan, keingkaran dan 

kesesatan manusia. mereka tidak mau mnuruti perintah Allah 

yang disampaikan oleh para Rasulnya. hal ini dapat dilihat pada 

peristiwa perkelahian anatara habil dan Qabil, peristiwa kaum 

samud tenggelamnya kaum nuh dan lain-lain.  

Kemudian ayat 41 ini diteruskan dengan pernyataan 

bahwa kerusakan itu terjadi karena ulah tangan manusia itu 

sendiri. manusia mengerjakan hal itu dengan kehendaknya yang 

bebas tanpa ada tekanan dari pihak manapun. karena perbuatan 

yang timbul dari kehendak yang bebas itu mereka akan di minta 

pertanggung jawabannya kelak di kemudia hari.  

seterusnya ayat ini menyatakan bahwa dengan adanya 

kerusakan itu manusia akan dapat merasakan sebagian dari 

perbuatan jelek mereka itu. Maksudnya apa yang diperbuat 

manusia itu akan dihisab, yang baik dibalas dengan baik dan yang 

jelek dibalas dengan jelek pula. Adapun makhluk lain yang hidup 

bersama manusia diatas bumi ini, apa yang diperbuatnya bukanlah 

menurut kehendaknya. Keadaanya tak ubahnya seperti keadaan 

biji kacang yang ditanam di dalam tanah yang subur, tentu dia 

akan tumbuh, berbunga dan berbuah menurut sifatnya. 

Karena iradahnya itu manusia bertanggung jawab semua 

perbuatannya ini. Agar dia merasakan hasil perbuatannya itu, baik 

atau jelek. Ayat 41 mengingatkan akan adanya perbuatan jelek, 

yang sifatnya merusak di permukaan bumi dan seterusnya 
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manusai yang berakal hendaknya menjauhi perbuatan jelek itu. 

Dan sesuatu serta berguna bagi Masyarakat. 

Kalimat yang menyatakan bahwa dalam ayat ini agar 

mereka merasakan sebagian akibat perbuatan jelek mereka itu 

merupakan rahmat dari Allah SWT. Manusia yang berbuat jelek 

itu hanya sebagian saja dengan harapan hal itu akan menjadi 

penghambatan bagi mereka untuk berbuat jelek lagi, dan agar 

mereka kembali kepada Allah SWT. Di waktu yang dekat serta 

berjalan diatas jalan yang benar.  

Seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur’an. Qs. 

Al-Kahfi : 79. 

                          

                       

Artinya: Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-

orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan 

bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang 

merampas tiap-tiap bahtera. (QS. Surat Al-Kahfi Ayat 79) 

 

Setelah Allah SWT menerangkan beberapa pengalaman 

Nabi Musa as Bersama dengan Nabi Khidir as, dan timbulnya 

beberapa pertanyaan dari Nabi Musa terhadap perbuatan Nabi 

Khidir as padahal sebelumnya Nabi Musa As. Pernah berjanji 

tidak akan menanyakan sesuatu yang dilakukan Nabi Khidir as. 

Sehingga pertanyaan terakhir itu menyebabkan mereka berdua 

terus berpisah, maka pada ayat-ayat ini Allah SWT memberi 

penjelasan tentang yang ditanyakan dan dipandang ganjil oleh 

Nabi Musa as itu.  

Memang Allah SWT telah memperlihatkan kepada Nabi 

Khidir as hikmah-hikmah dari perbuatannya itu yang termasuk 

bidang ilmu hakikat. Para Nabi biasanya menetapkan sesuatu 

sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang Nampak dihadapannya, 

sedangkan soal-soal yang merupakan rahasia intern diserahkan 



 

 
14 

kepada kebijaksanaan Allah SWT.  

Hukum-hukum yang berlaku diatas dunia ini dilandaskan 

kepada sebab-sebab yang hakiki yaitu fakta-fakta yang 

sebenarnya dan hal ini hanya diperlihatkan Allah kepada beberapa 

orang hambanya saja. Oleh Karena itu Nabi Musa as menyangkal 

atas perbuatan Nabi Khidir as dan beliau tidak mengetahui bahwa 

Nabi Khidir as telah diberi ilmu laduni yang dapat mengetahui 

rahasia-rahasia perkara gaib. 

Pada pertanyaan Nabi Musa as yang pertama dan yang 

kedua ada penerapan sebuah kaedah dalam ilmu usul fiqih yang 

maksudnya, apabila akan terjadi kedua kemudaratan yang tidak 

dapat dihindarkan lagi, maka diambillah kemudaratan yang paling 

ringan untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar. 

Seandainya bahtera itu tidak dilubangi dindingnya tentu akan 

disita oleh raja suatu negara yang zalim yang bakal melaluinya 

dan jika anak itu tidak dibunuh niscaya akan membawa kekafiran 

kepada kedua orang tuannya. 

Usaha Nabi Khidir as untuk menegakkan dinding yang 

akan roboh, dapat pula dipahami kebijaksanaanya karena 

robohnya dinding itu mengakibatkan harta benda simpanan dua 

anak yatim itu diambil orang. Allah SWT telah memberikan 

kepada Nabi Khidir as itu hakekat dan hal ini tidak mungkin 

dimilikinya kecuali setelah membersihkan dirinya dan hatinya 

dari ikatan syahwat jasmani. Dan Nabi Musa as ketika telah 

sempurna ilmu syariatnya diutus oleh Tuhan untuk menemui Nabi 

Khidir as supaya belajar dan padanya ilmu hakekat. Sehingga 

sempurnalah ilmu-ilmu yang wajib dintuntut oleh setiap orang 

yang beriman yaitu ilmu-ilmu tauhid, fiqih dan tasawuf atau iman 

islam dan ihsan. 

Nabi Khidir as menerangkan sebab ia mengerjakan 

tindakan-tindakan yang telah dilakukannya. Adapun perbuatan 

terhadap bahtera yang dilubangi dindingnya itu ialah bahtera itu 

adalah kepunyaan suatu kaum yang lemah dan miskin. Meraka 

tidak mampu menolak kezaliman raja yang akan merampas 

bahteranya itu dan mereka mempergunakan bahtera itu untuk 

menambah penghasilan dengan mengangkat barang-barang 



 

 
15 

dagangan atau menyewakannya pada orang-orang lain. Dan aku 

sengaja membuat noda pada bahtera itu dengan jalan 

melubanginnya karena dihadapannya ada seorang raja zalim yang 

suka merampas dan menyita setiap bahtera yang utuh dan tidak 

mau mengambil bahtera yang bernoda, sehingga karena adanya 

noda tersebut bahtera itu akan selamat. 
19

  

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang 

miskin itu masih bekerja di laut, artinya mereka miskin, namun 

mereka punya kegiatan yang bisa di kerjakan, punya penghasilan 

dan pemasukan, meski tidak mencukupi apa yang ada menjadi 

hajat kebutuhan pokoknya. 

Begitu juga yang dirasakan oleh masyarakat nelayan yang 

sampai saat ini profesi sebagai nelayan masih dianggap rendah 

karena dianggap tidak menghasilkan uang yang banyak. Hal 

tersebut dikarenakan jumlah hasil tangkapan kurang banyak dan 

kurang mengguntungkan. Hasil tangkapan yang kurang banyak 

tersebut disebabkan karena perlengkapan penangkapan ikan yang 

kurang memadai. Masyarakat nelayan hanya menggunakan alat 

tangkap tradisional. 

Menurut Mulyadi, ada 3 kategori nelayan dilihat dari segi 

kepemilikan, yaitu nelayan buruh, nelayan jurangan dan nelayan 

perorangan. Dari ketiga kelompok tersebut, pada umumnya 

nelayan jurangan tidak miskin. 

Kemiskinan nelayan cendrung dialami oleh nelayan 

perorangan dan buruh nelayan. Faktanya masyarakat kita 

mayoritas berada pada posisi nelayan perorangan dan nelayan 

buruh. Oleh sebab itu masyarakat menganggap bahwa pekerjaan 

sebagai nelayan kurang terpandang. Jumlah nelayan miskin di 

Indonesia pada tahun 2020 mencapai 7,87 jutaorang atau 25,14 

persen dari total penduduk miskin nasional yang mencapai 31,02 

juta orang. Jumlah 7,87 juta orang tersebut berasal dari sekitar 

10.600 desa nelayan miskin yang terdapat di kawasan pesisir di 

berbagai daerah di Indonesia. Jadi nelayan miskin yang ada di 

                                                           
19  Hafizh Dasuki, Al-Qur’an Dan Tafsirnya Jilid VI, Juz 16-17-18, 

(Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1990), h. 6-8 
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Indonesia saat ini pada umumnya berjumlah 7,87 juta orang. 

Kondisi demikian juga disebabkan karena para nelayan 

masih mengalami keterbatasan teknologi dalam proses 

penangkapan, sebagaimana nelayan kita masih menggunakan alat 

penangkapan yang sederhana, sehingga wilayah operasi 

penangkapun menjadi terbatas hanya di sekitar perairan pantai. Di 

samping itu nelayan kita masih ketergantungan terhadap musim, 

sehingga tidak setiap saat nelayan bisa melaut (seperti larangan 

melaut hari jum’at, hari-hari penting lainnya), terutama pada 

musim ombak, yang bisa berlangsung sampai lebih dari satu 

bulan. Akibatnya, selain hasil tangkapan menjadi terbatas karena 

alat penangkapan yang sederhana juga karena ketergantungan 

pada musim. Hal tersebut membuat nelayan rugi. Adapun rata-rata 

pendapatan perbulan menjadi lebih kecil sedangkan pendapatan 

yang diperoleh pada saat musim, ikan akan habis dikomsumsi 

pada saat paceklik.
20

 

Menurut Mulyadi, ada 6 masalah pokok yang 

menyebabkan kemiskinan, yaitu: kurangnya kesempatan 

(lackofopportunity), rendahnya kemampuan (lowof capabilities), 

kurangnya jaminan (low level-security) dan keterbatasan hak-hak 

sosial, ekonomi dan politik sehingga menyebabkan kerentanan 

(vulnerability), keterpurukan (voicelessness), dan ketidak 

berdayaan (powerlessness) dalam segala bidang.  

Oleh sebab itu, disamping para nelayan memiliki masalah 

ekonomi yang kurang baik, para nelayan juga kualahan dalam 

memperbaiki dan membeli perlengkapan penangkapan ikan yang 

bagus dan modern, hal tersebut dikarenakan perekonomian 

masyarakat nelayan sangat rendah. Untuk membeli alat tangkap 

tersebut harus menunggu waktuyang cukup lama. 

Pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan 

daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada 

masyarakat.
21

 salah satunya Payne yang mengemukakan bahwa 

pemberdayaan (empowerment) intinya di tunjukkan untuk 

                                                           
`20Ibid, hal. 50. 
21 Aprilia Theresia Dkk, Pembangunan Berbasis Masyarakat,(Bandung: 

Alfabeta,Cet Ke II 2015), h.115 
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“membantu klien untuk memperoleh daya, agar dapat mengambil 

keputusan dan mengambil tindakan yang akan ia lakukan yang 

terkait dengan diri mereka, juga mengurangi efek hambatan 

pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Ini dilakukan dalam 

peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk 

menggunakan daya yang ia miliki, diantaranya menggambil 

transfer daya dari lingkungan”. Shardlow melihat bahwa 

pengertian tentang pemberdayaan pada intinya membahas 

bagaimana ndividu, kelompok, ataupun komunitas berusaha 

mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk 

membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Tidak 

jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh Biestek yang dikenal 

di bidang pendidikan ilmu kesejahteraan sosial dengan nama self-

determination.  

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian ini dengan judul Peran Dinas Perikanan Dan Keluatuan 

Dalam Pembinaan Kelompok Nelayan Mina Jaya Di Kelurahan 

Kangkung Kecamatan Bumi Waras. Karena ingin mengetahui 

bagaimana pemberdayaan oleh Dinas kelautan dan Perikanan 

terhadap para Nelayan disana. dan apa saja yang dilakukan oleh 

Tim dari Dinas Kelautan dan Perikana tersebut dalam 

mensejahterakan para Nelayan khususnya di Kelompok Nelayan 

Mina Jaya tersebut.  

 

C. Fokus Penelitian Dan Sub Fokus Penelitian 

Berdasarkan ringkasan pada latar belakang masalah di 

atas peneliti hanya memfokuskan penilitian pada bagaimana 

upaya yang dilakukan oleh dinas perikanan dan kelautan dalam 

upaya memberdayakan masayarakat nelayan minan jaya di 

kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras serta faktor-faktor 

apa saja yang mendukung dan mengahambat berjalanya 

pembinaan tersebut. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat 

dirumuskan beberapa masalah dalam Peran Dinas Perikanan Dan 

Keluatuan Dalam Pembinaan Kelompok Nelayan Mina Jaya 

Gudang Lelang Di Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi 

Waras Kota Bandar Lampung lebih rincinya adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana Efektivitas Pembinaan yang Dilakukan oleh Dinas 

Kelautan Dan Perikanan Terhadap Kelompok Nelayan Mina 

Jaya di Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras? 

2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat 

berjalannya proses pembinaan terhadap kelompok Nelayan 

Mina Jaya di Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras? 

 

E. Tujuan Penelitian 

a. Untuk Mengetahui Efektivitas Pembinaan yang 

Dilakukan oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan 

Terhadap Kelompok Nelayan Mina Jaya di 

Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras. 

b. Untuk Mengetahui Upaya dan Bentuk-Bentuk 

Pembinaan Dinas Kelautan Dan Perikanan Terhadap 

Kelompok Nelayan Mina Jaya di Kelurahan 

Kangkung Kecamatan Bumi Waras. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini mencakup dua hal, yaitu: 

a. Manfaat Teoritis 

Dapat menjadi referensi ilmu pengetahuan dalam jurusan 

Pemikiran Politik Islam dalam rangka memberikan 

informasi tentang Peran Dinas Perikanan dan Kelautan 

Kota Bandar Lampung dalam memberikan pembinaan 

terhadap para kelompok nelayan yang dalam hal ini adalah 

kelompok Nelayan Mina Jaya Gudang Lelang yang berada 

di Kelurahan Kangkung. 
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b. Manfaat Praktis 

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat menjadi 

pedoman dan bahan rujukan bagi peneliti lain,masyarakat 

atau pun lainnya yang juga membahas tentang Peran 

Dinas Perikanan dan Kelautan Dalam Pembinaan 

Kelompok Nelayan. Hasil penelitian ini dapat menjadi 

acuan pengambilan kebijakan oleh Dinas Perikanan dan 

Kelautan Kota Bandar Lampung. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

1. Judul Penelitian: “Upaya Pengurus Tempat Pelelangan 

Ikan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

Nelayan Di Pasar Madang Kecamatan Kota Agung 

Kabupaten Tanggamus”.
22

 

Masalah Penelitian: Dalam upaya mencapai sumber 

daya manusia yang berkualitas maka masyarakat nelayan 

pengelola ikan yang ada di Kota Agung perlu pembinaan agar 

pengembangan diri mereka mengaruh pada kemantapan 

identitas diri yang baik dalam memanfaatkan sumber daya 

alam. Bila hal ini tidak di tanggulangi dengan serius 

kemungkinan pertumbuhan perekonomian mereka akan sulit 

mengalami kemajuan dalam meningkatkan produksinya. 

Hasil Penelitian: Proses pelaksanaan dalam proses 

pemberdaayaan ekonomi bagi nelayan pengelola ikan 

ditempat pelelangan ikan di Kecamatan Kota Agung    

Kabupaten    Tanggamus    melalui    kegiatan-kegiatan 

peningkatan pengetahuan perikanan, pembinaan mental, 

bantuan material pelatihan peningkatan hasil tangkapan. 

2. Judul Penelitian: “Hubungan Modal Sosial Dengan 

Kemiskinan Masyarakat Nelayan di Desa Panimbang 

                                                           
22Suyanti, Upaya Pengurus Tempat Pelelangan Ikan Dalam 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Di Pasar Madang Kecamatan Kota 

Agung Kabupaten Tanggamus, Skripsi,2010. 
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Jaya Pandeglang”
23

 

Masalah Penelitian: Program-program pemerintah 

yang diperuntuhkan bagi peningkatan kesejahteraan 

masyarakat nelayan juga masih belum optimal, baik pada 

masa pemerintah orde baru maupun sampai saat ini, seperti 

pengembangan program, pemberdayaan ekonomi masyarakat 

pesisir (PEMP) dan mengalirnya program bantuan langsung 

tunai (BLT) yang merupakan subsidi atau kenaikan bahan 

bakar minyak (BBM) yang juga masih banyak tanda tanya. 

Hasil Penelitian: dari keadaan geografis, kecamatan 

panimbang merupakan kecamatan yang berada disebelah 

selatan ibu kota kabupaten pandeglang dengan jarak ±70 km, 

dan luas wilayah ±9.7774.914 ha. Dari keadaan demografi, 

jumlah penduduk kecamatan panimbang merupakan Indonesia 

mini karena didalamnya terdiri dari berbagai macam suku 

baik yang berasal dari pualu jawa maupun suku-suku dari luar 

jawa sehingga dapat memberikan pengaruh baik positif 

maupun negative dalam pengembangan kecamatan 

panimbang, karena masing-masing membawa adat dan tradisi 

yang selanjutnya memadu dalam mewujudkan peningkatan 

kesejahteraan melalui keahlian dibidangnya masing-masing 

3. Judul Penelitian: “Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Oleh 

PT. Karya Masyarakat Mandiri Dompet Dhuafa di Desa 

Tanjung Pasir Kabupaten Tangerang”
24

 

Masalah Penelitian: Permasalahan yang dihadapi oleh 

pemerintah Indonesia saat ini adalah kemiskinan, tidak bisa 

dipungkiri lagi, bahwa kemiskinan merupakan salah satu 

penyakit yang diderita oleh bangsa ini, sampai saat 

berakhirnya pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono, 

pemerintah belum bisa mengentaskan kemiskinan 

dimasyarakat, padahal telah banyak program- program yang 

                                                           
23MI Hanafri, Hubungan Modal Sosial Dengan Kemiskinan Masyarakat 

Nelayan di Desa Panimbang Jaya Pandeglang. Jurnal Skripsi, 2009 
24A Hamzah, Pemberdayaan Ekonomi Nelayan PT. Karya Masyarakat 

Mandiri Dhuafa di Desa Tanjung Pasir Kabupaten Tangerang. Jurnal Skripsi, 

2015. 
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dilakukan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di 

Indonesia. 

Hasil Penelitian: Dalam suatu program 

pemberdayaan, pastilah memiliki suatu tujuan terlebih dahulu, 

adapun tujuan program pemberdayaan ekonomi disuatu tujuan 

terlebih dahulu, adapun tujuan program pemberdayaan 

ekonomi di Tanjung Pasir tjuan umum program 

pemberdayaan nelayan Tanjung Pasir adalah peningkatan 

kesejahteraan masyarakat atau pemetik manfaat terutama 

peningkatan kemampuan serta ekonomi. 

 

H. Metode Penelitian 

a. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenis tempat penelitian dilaksanakan, 

maka penelitian ini digolongkan pada penelitian 

(fieldreaserch) yaitu penelitian lapangan, disebut juga 

penelitian kancah kehidupan masyarakat, yang 

mempunyai tujuan mengumpulkan data dan informasi 

tentang masalah tertentu mengenai kehidupan 

masyarakat yang menjadi obyek penelitian.
25

Adapun 

objek penelitian disini yaitu anggota Kelompok 

Nelayan Mina Jaya. 

2. Sifat Penelitian 

 Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskripsi 

yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang 

bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan 

secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat, cirri-ciri serta hubungan di antara unsur-unsur 

yang ada atau fenomena tertentu.
26

 Menurut 

Koenjoroningrat penelitian yang bersifat deskriptif 

                                                           
25 Wardi Bahtiar,Metode Penelitian Ilmu Dakwa  ,(Jakarta: Logos Wacana 

Ilmu,T.Th),h. 14 
26 Kaelan,  M.S, Metode Penelitian Kalitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta: 

Paradigma,2005),h.58 
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bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat 

individu, keadaan, gejala-gejala, atau kelompok tertentu 

antara suatu gejala yang ada dimasyarakat.
27

 Dalam 

penelitian ini penulis akan mendiskripsikan tentang 

upaya pemerintah Dinas Perikanan dan Kelautan 

memberikan pembinaan Kelompok Nelayan Mina Jaya. 

b. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

 Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.
28

 

populasi juga disebut universal, tidak lain daripada daerah 

generalisasi yang di wakili oleh sampel. Dari uraian di atas 

dapat dipahami bahwa populasi adalah jumlah keseluruhan 

dari subjek yang diwakili oleh sampel dalam proses 

penelitian. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang 

terdiriatas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
29

 

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kelompok nelayan pengolah yang terlibat langsung dalam 

kegiatan dalam pengelolaan ikan serta Kelompok Mina 

Jaya. Jumlah dari populasi yang terdapat dalam kelompok 

adalah berjumlah 48 orang. 

2. Sample 

  Sampel adalah suatu bagian dari populasi 

yang akan diteliti dan yang dianggap dapat 

menggambarkan populasinya.
30

 Menurut Nana Sudjana 

bahwa sampel adalah wakil dari populasi.
31

 Maka dapat 

dipahami bahwa sampel adalah wakil yang telah dipilih 

                                                           
27 Koenjoroningrat, Metodelogi Penelitian Masyarakat 

,(Jakarta:Gramedia,T,Th), h.32 
28Suharismi Arikunto, Prosedur 

Penelitian,(Jakarta:RinekaCipta,1993),h.102 
29Sugiono, Metode Penelitian Administrasi ,(Bandung: Alfabeta, 2001), 

h.57 
30 Irwan Suhartono,Metode Penelitian Social,(Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2008),h. 57 
31 Nana Sudjana, Pedoman Menyusun Skripsi, Tesis Dan Desertasi,(Jakarta: 

Rineka Cipta,1996), h.53 
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untuk mewakili populasi. Sampel ini merupakan cerminan 

dari populasi guna menggambarkan keadaan yang sifat-

sifatnya akan diukur dan agar lebih mempermudah dalam 

melaksanakan penelitian. Untuk sampel sendiri peneliti 

mengambil beberapa orang dengan sebagai berikut: 

1. Pembina Kelompok Nelayan Mina Jaya 

2. Ketua Kelompok Nelayan Mina Jaya 

3. Anggota kelompok Mina Jaya 

c. Teknik Pengumpulan Data 

Berikut adalah teknik pengumpulan data yang peneliti 

akan lakukan: 

1. Observasi 

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang 

sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. 

Observasi sebagai suatu alat pengumpulan data, perlu 

dilakukan secara cermat, jujur atau objektif terfokus 

pada data yang relevan dan mampu membedakan 

kategori dari setiap objek pengamatannya.
32

 Dalam 

penelitian ini, peneliti melakukan observasi awal yang 

dilakukan di kelompok Nelayan Mina Jaya. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Wawancara adalah semacam angket yang pertanyaan-

pertanyaan yang disampaikan ke responden secara 

lisan.
33

 Wawancara yang peneliti gunakan adalah 

wawancara bebas terpimpin yaitu proses tanya jawab 

langsung dimana dalam melaksanakan interview, 

pewawancara membawa pedoman wawancara yang 

hanya memuat garis-garis besar tentang hal-hal yang 

ditanyakan. 

Wawancara (interview) ditujukan kepada anggota 

kelompok Nelayan Mina Jaya dan Dinas Perikanan dan 

                                                           
32 Ibid., Sanapiah Faisal, h. 137 
33 Ibid., Sanapiah Faisal, h. 133 
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Kelautan Kota Bandar Lampung. Metode ini sebagai 

metode utama untuk mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan sehingga data yang diperoleh akurat 

mengenai Peran Dinas Perikanan Dalam Pembinaan 

Kelompok Nelayan Mina Jaya. 

Teknik wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini mempunyai kelebihan yang membuat 

suasana tidak kaku, sehingga dalam mendapatkan data 

yang di inginkan dapat tercapai. Dengan kebebasan dan 

tetap mempertahankan unsur terpimpin dalam 

wawancara akan mendekatkan semua maksud dan 

tujuan sedekat- dekatnya dengan cara efisien. Yaitu 

wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini 

diharapkan dapat mencapai hasil yang tepat dan cermat. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah suatu cara untuk 

mendapatkan data dengan cara berdasarkan catatan dan 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, foto, 

notulen rapat, dan leger legenda.
34

 

Dokumentasi disini, terkait dengan dokumen 

yang diperoleh dari penelitian untuk memastikan 

ataupun menguatkan fakta tertentu, yaitu berupa foto-

foto dokumenter yang terkait dengan penelitian ini. 

 

I. Teknik Analisis Data 

Berdasarkan pada jenis penelitian yang digunakan adalah 

deskriptif, maka dari data yang terkumpul akan dianalisis dengan 

menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan cara melukiskan 

hasil penelitian dalam bentuk kata-kata atau kalimat sehingga 

dengan demikian penulis menguraikan secara mendalam hasil 

penelitian tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang 

terjadi di lapangan. 

                                                           
34Sutrisno Hadi, Metodologi Researh Jilid II, (Yogyakarta: Andi Offset, 

2000), h. 233 
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Setelah data terkumpul maka harus dilakukan analisis 

terhadap data yang ada. Untuk melakukan analisis maka 

digunakan apa yang disebut teknik analisis data. Teknik analisis 

data merupakan cara atau langkah-langkah yang dilakukan untuk 

mengolah data baik data primer maupun data sekunder, sehingga 

data-data yang terkumpul akan diketahui manfaatnya, terutama 

dalam memecahkan permasalahan penelitian.  

Dengan demikian, maka perhatian utama dari analisis data 

ini adalah dari kata, ungkapan, kalimat maupun perilaku dari 

objek penelitian Analisis data pada penelitian kualitatif meliputi 

tahap-tahap sebagai berikut:
35

 

a. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, 

pemisahan, perhatian pada penyederhaanaan, 

pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang 

diperoleh dilokasi penelitian kemudian dituangkan dalam 

uraian atau laporan yang lengkap dan terinci.  

Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-

hal, pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian 

dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung secara 

terus menerus selama proses penelitian berlangsung. 

Laporan/data di lapangan dituangkan dalam uraian lengkap 

dan terperinci. Dalam reduksi data peneliti dapat 

menyederhanaan data dalam bentuk ringkasan. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data Adalah suatu usaha untuk menyusun 

sekumpulan informasi yang telah diperoleh di lapangan, 

untuk kemudian data tersebut disajikan secara jelas dan 

sistematis sehingga akan memudahkan dalam pengambilan 

kesimpulan. Penyajian data ini akan membantu dalam 

memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang 

seharusnya dilakukan. Kegiatan penyajian data disamping 

                                                           
35Milles dan Huberman dalam Bugin (2004:99) 
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sebagai kegiatan analisis juga merupakan kegiatan reduksi 

data.  

c. Penarikan kesimpulan danVerifikasi 

Pada tahap ini peneliti berusaha untuk memahami, 

menganalisis dan mencari makna dari data yang 

dikumpulkan, dan akhirnya setelah data terkumpul akan 

diperoleh suatu kesimpulan. Kesimpulan – kesimpulan 

tersebut selanjutnya akan diverifikasi untuk diuji 

validitasnya dan kebenerannya data – data tersebut. 

 

J. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peran Dinas Perikanan Dan 

Kelautan  Provinsi Lampung 

Dalam Pemberdayaan 

Kelompok Nelayan  

Pemberdayaan Peran 

1. Partisipatif 

2. Kesetaraan 

3. Kesuwadayaan 

4. Berkeljanjutan 

Soerjono 

Suekanto 

Kedudukan 

(Status) 

Peran Dinas Kelautan 

Dan Perikanan Kota 

Bandar Lampung 
Bentuk-Bentuk 

Pemberdayaan 
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Adapun penjelasan dari kerangka pikir di atas adalah sebagai berikut: 

a. Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bandar Lampung adalah 

suatu lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas pokok 

merumuskan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintah 

dalam urusan kelautan dan perikanan khsusnya di kota Bandar 

Lampung. 

b. Kelompok nelayan disini adalah, masyarakat yang sehari-hari 

bermata pencaharian sebagai pencari ikan di laut dengan 

menggunakan kapal, dengan alat tangkap jaring ataupun pancing. 

Masyarakat sebagai sasaran utama dalam penerimaan progam dari 

Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bandar Lampung, selanjutnya 

akan di teliti tentang bagaimana program-program yang di 

lakukan oleh dinas terkait terhadap pemberdayaan para kelompok 

nelayan di Kelurahan Kangkung, langkah-langkah apa saja yang 

di lakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan dalam pembinaan 

masyrakat nelayan. 

 

K. Sistematika Penulisan 

  Penelitian ini disusun dalam lima bab pembahasan sebagai 

acuan dalam berfikir secara sistematis, adapun rancangan 

sistematis pembahasan skripsi sebagai berikut : 

1. Bab I Pendahuluan yang merupakan gambaran umum 

isi penelitian yang terdiri dari : Penegasan Judul, Latar 

Belakang Masalah, Fokus Penelitian dan Sub Fokus 

Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Trdahulu yang 

Relevan, Metode Penelitian, Teknik Analisis Data, 

Kerangka Berfikir dan Sistematik Pembahasan.  

2. Bab II Landasan Teori yang merupakan teori-teori yang 

berhubungan dengan penelitiannya. 

3. Bab III Deskripsi umum yang berisi tentang profil dari 

objek penelitian dan tempat penelitian. Baik berupa 

sejarah biografi dll. 

4. Bab IV Pembahasan, yakni berisi tentang hasil 

penelitian. 



 

 
28 

5. Bab V Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan 

saran 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Peran 

1. Pengertian Peran  

 Peranan (role) merupakan aspek dinamis dari 

kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak 

dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal 

itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak 

dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang 

lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-

macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan 

hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan 

menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta 

kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat 

kepadanya.
36

 

 Menurut Suhardono, bahwa peran menurut ilmu sosial 

berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika 

menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu.
37

 

Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat 

memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya 

tersebut. Artinya bahwa lebih memperlihatkan konotasi 

aktif dinamis dari fenomena peran. Seseorang dikatakan 

menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan 

kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisah dari 

status yang disandangnya. Setiap status sosial terkait 

dengan satu atau lebih status sosial.
38

 

 Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan 

seperangkat perilaku yang seharusnya dimiliki oleh orang 

                                                           
36 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. RajaGrafindo 

Persada, Jakarta, 2013, hlm. 212-213 
37 http://ariftetsuya.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-peran.html diakses 

tanggal 16 mei 2022 
38 Bimo Walgito, Psikologi Sosial, Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta, 

2003, hlm. 7 
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yang berkedudukan dalam masyarakat.
39

 Jika seseorang 

menggunakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

posisinya dia memainkan peran itu, baik sebagai seorang 

pekerja atau sebagai masyarakat.  

 Peran menurut terminology adalah seperangkat 

tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan 

dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “role” 

yang definisinya adalah “person’s task or duty in 

undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang 

dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan 

sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh 

orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan 

peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang 

dalam suatu peristiwa.
40

 

 Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau 

suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan 

oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu 

ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. 

Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan 

(expected role) dan peran yang dilakukan (actual role). 

Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat 

faktor pendukung dan penghambat.  

 Peran menurut Koentrajaraningrat, berarti tinkah laku 

individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, 

dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola 

perilaku yang diharapakan dari seseorang yang memiliki 

status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. 

Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks 

pengharapan manusia terhadap caranya individu harus 

bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang 

berdasarkan status dan fungsi sosialnya. 

 

                                                           
39 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta : PT Raja 

Grafindo Persada, 2002), 168. 
40 Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & 

Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 86 
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 Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu 

peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), 

apabila seseorang melaksankan hak dan kewajibannya 

sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu 

peranan. 

 Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai 

suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh 

suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga 

mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. 

Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, 

menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang 

sama. 

 Dari beberapa pengertian diatas, penulis 

menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap 

atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau 

sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki 

status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal hal diatas 

dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan media 

online terutama pada media yang penulis teliti yaitu 

sripoku.com, peran tidak berarti sebagai hak dan 

kewajiban individu melainkan merupakan tugas dan 

wewenang media itu sendiri. 

 Adapun beberapa dimensi peran sebagai berikut:  

a. Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini 

berpendapat bahwa peran merupakan suatu 

kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk 

dilaksanakan. 

b. Peran sebagai strategi. Penganut peran ini 

mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk 

mendapatkan dukungan dari masyarakat. 

c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan 

sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan 

masukan berupa informasi dalam proses pengambilan 

keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu 

pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk 
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melayani masyarakat, sehingga pandangan dari 

masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai 

guna mewujudkan keputusan yang responsive dan 

responsibility pengertian responsive adalah nilai yang 

terwujud dalam bentuk perilaku kerja yang senantiasa 

mengembangkan sikap proaktif, kooperatif, kritis, 

suportif, peka terhadap situasi dan kebutuhan 

lingkungan kerja, mampu memanfaatkan peluang dan 

tantangan yang ada, serta melayani secara prima 

pihak-pihak yang berkepentingan dalam pekerjaan, 

sedangkan responsibility adalah nilai yang terwujud 

dalam bentuk perilaku kerja yang tidak hanya 

diberikan kewenangan, namun juga tanggung jawab 

atas semua keputusan dalam pekerjaan.
41

 

d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran 

didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi 

atau meredam konflik melalui usaha pencapaian 

konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi 

yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran 

dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan 

toleransi serta mengurangi rasa ketidak percayaan dan 

kerancuan. 

2. Jenis-Jenis Peran 

  Peran atau role menurut Bruce J. Cohen, juga 

memiliki beberapa jenis, yaitu:
42

 

a. Peranan nyata (Anacted Role)  

yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang 

atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu 

peran.  

b. Peranan yang dianjurkan ( Prescribed Role)  

yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita 

                                                           
41 Horoepoetri Arimbi dan Santoso, Peranan Pembangunan ( Jakarta: PT 

Binakarsa, 2012), 56 
42 S Fahrizal, 

http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf, diakses pada 

tanggal 17 Mei 2022, pukul. 13.45 
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dalam menjalankan peranan tertentu.  

c. Konflik peranan (Role Conflick)  

yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang 

menduduki suatu status atau lebih yang menuntut 

harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan 

satu sama lain.  

d. Kesenjangan peranan (Role Distance)  

yaitu pelaksanaan peranan secara emosional. 

e.  Kegagalan peran (Role Failure)  

yaitu kegagalan seseorangan dalam mejalankan 

peranan tertentu.  

f.  Model peranan (Role Model) 

 yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, 

tiru, diikuti.  

g. Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set)  

yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya 

pada dia sedang menjalankan perannya.  

Sebuah tipologi peran dapat menuntun 

seseorang pekerja masyarakat untuk berpikir tentang 

pekerjaan seandainya ia hanya mengerjakan satu hal pada 

suatu waktu. Seseorang berpikir atas dirinya sendiri, 

contohnya, sebagai seorang yang berkedudukan‟, seorang 

organiser‟, atau seorang „pendidik‟, dan seperti bergerak 

dari satu peran spesifik ke peran lainnya. Bagaimanpun, 

realitas kerja masyarakat, dalam satu aktivitas, seorang 

pekerja masyarakat sering berpenampilan dengan tiga 

wajah peran pada satu waktu.
43

 

3. Macam-macam Peran 

  Peran yang ada dalam masyarakat dapat diklasifikasi 

menurut bermacam-macam cara sesuai sudut pandang 

yang diambil. Disini akan di tampilkan sejumlah jenis-

                                                           
43 Jim Ife dan Frank Tesoriero, Penerj. Sastrawan Manullang, Nurul yakin, 

M. hursyahid, Community Development Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era 

Globalisasi, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Cet. Ke-2, h. 556 
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jenis peran sosial: 

a. Peran yang diharapkan, Masyarakat 

menghendaki peran yang diharapkan 

dilaksanakan secermat-cermatnya sesuai dengan 

peraturan. Peran ini antara lain hakim, pilot 

pesawat, dan sebagainya. Peran-peran ini 

merupakan peran yang “tidak dapat ditawar”, 

harus dilaksanakan seperti yang ditentukan. 

b. Peran yang disesuaikan, Dalam melaksanakannya 

harus lebih luwes dari pada peran yang 

diharapkan, bahkan kadang-kadang harus 

disesuaikan, peran yang disesuaikan mungkin 

tidk cocok dengan situasi setempat, tetapi 

kekurangan yang muncul dianggap wajar oleh 

masyarakat. Suatu peran disesuaikan bukan 

karena manusia pelakunya, tetapi karena faktor-

faktor diluar manusia. Yaitu situasi dan kondisi 

yang selalu baru dan sering sulit diramalkan 

sebelumnya.
44

 

4. Aspek-aspek peran  

 Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun 

penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut 

subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian 

tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan 

memiliki aspek-aspek sebagai berikut:  

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan 

dengan posisi atau tempat seseorang dalam 

masyarakat. peranan dalam arti ini merupakan 

rangkaian peraturan yang membimbing seseorang 

dalam kehidupan masyarakat. 

b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat 

dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai 

organisasi.  

                                                           
44Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, ( Jakarta:PT 

RajaGrafindopersada, 2012), hlm. 163 
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c. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu 

yang penting bagi struktur sosial masyarakat.  

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dinyatakan 

bahwa peranan merupakan seperangkat tingkah yang 

diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan 

dimasyarakat. Peran dalam suatu lembaga berkaitan 

dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat 

dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang. 

Adapun beberapa dimensi peran sebagai berikut:  

a. Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini 

berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijakan 

yang tepat dan baik untuk dilaksanakan. 

b. Peran sebagai strategi. Penganut peran ini 

mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk 

mendapatkan dukungan dari masyarakat. 

c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan 

sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan 

masukan berupa informasi dalam proses pengambilan 

keputusan.
45

 

 

B. Pemberdayaan  

1. Pengertian Pemberdayaan  

Pemberdayaan dalam bahasa Inggris disebut sebagai 

empowerment. Istilah pemberdayaan diartikan sebagai 

upaya mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki 

masyarakat agar menjadi sebuah sistem yang bisa 

mengorganisasi diri mereka sendiri secara mandiri. 

Individu bukan sebagai obyek, melainkan sebagai pelaku 

yang mampu mengarahkan diri mereka sendiri kearah 

yang lebih baik. Kata “berdaya” diartikan sebagai 

kontribusi waktu, tenaga, usaha melalui kegiatan-kegiatan 

yang memberikan seseorang kekuatan untuk melakukan 

                                                           
45 http://etheses.iainkediri.ac.id/2948/3/931358615%20bab2.pdf, diakses 

pada tanggal 21 Mei 2022 

http://etheses.iainkediri.ac.id/2948/3/931358615%20bab2.pdf
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sesuatu atau membuat seseorang layak.
46

 Sedangkan 

secara konseptual, pemberdayaan berasal dari kata 

“power” yang berarti kekuatan
47

 

 Pemberdayaan dilahirkan dari bahasa Inggris, 

yakni empowerment, yang mempunyai makna dasar 

'pemberdayaan', di mana 'daya' bermakna kekuatan 

(power).
48

 Secara umum pemberdayaan memiliki berbagai 

macam pengertian. Beberapa pengertian pemberdayaan 

dari beberapa tokoh, diantaranya adalah sebagai berikut: 

 Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang 

mendapat awalan bermenjadi kata”berdaya” artinya 

memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, 

berdaya memiliki arti kekuatan. Kata “berdaya” apabila 

diberi awalan pe- dengan mendapat sisipan –m- dan 

akhiran –an manjadi “pemberdayaan” artinya membuat 

sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan.
49

 

 Menurut Eddy Papilaya pemberdayaan adalah 

upaya membangun kemampuan masyarakat, dengan 

mendorong memotivasi, membangkitkan kesadaran akan 

potensi yang dimiliki dan berupaya untuk 

mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. 
50

 

 Menurut Ginandja Kartasasmitha menyatakan 

bahwa pemberdayaan suatu upaya untuk membangun 

daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi, dan 

membangkitkan kesadaran akan potensi yang dmiliki serta 

berupaya untuk mengembangkannya. 
51

 Menurut Harry 

                                                           
46 Hasan Alwi, Pemberdayaan Masyarakat, (Jakarta: Gaya Media, 2001), h. 

24 
47 Kusnadi, Pemberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi, (Yogyakarta: 

Ar- Ruzz Media, 2005), h. 220. 
48 Andeas dan Enni Savitri, Peran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

Pesisir dan Modal Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Sahila Yogyakarta, 2016), hal. 23. 
49 Rosmedi Dan Riza Risyanti, Pemberdayaan Masyarakat, (Sumedang: 

Alqaprit Jatinegoro, 2006), Hlm. 1 
50 Zubaedi, Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif pembangunan 

dan pemberdayaan Masyarakat, (Jakarta : A Ruzz Media, 2007), h. 42 
51 Ginandjar Kartasasmitha, Pembangunan Untuk Rakyat: Memaduka 

pertumbuhan dan Pemerataan, (Jakata: PT Pusaka Cisendo, 1996), h,145 
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Hikmat permberdayaan yaitu proses pengambilan 

keputusan orang-orang yang secara konsekuen 

melaksanakan keputusan-keputusan yang telah diambil 

tersebut.
52

 Kartasasmita dalam Rahman Mulyawan 

menyatakan bahwa pemberdayaan adalah mampukan dan 

memandirikan masyarakat, yaitu upaya meberdayakan 

masyarakat yang dimulai dari penciptaan suasana atau 

iklim yang memungkinkan potensi masyarakat 

berkembang
53

 

 Menurut Suharto dalam Aprilianti dan Astuti, 

ide utama kata pemberdayaan berarti kemampuan untuk 

mendorong orang lain dalam melakukan suatu hal yang di 

inginkan atau didasari atas minat orang yang 

diberdayakan tersebut.
54

 

 Menurut Agus Ahmad Syafi‟i, pemberdayaan 

atau empowerment dapat diartikan sebagai penganut, dan 

secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan 

dengan istilah pengembangan.
55

 Menurut Sumodiningrat 

dalam Kurniawati dkk berpendapat bahwa upaya 

memberdayakan masyarakat dapat dilakukan melalui 3 

(tiga) jalur, yaitu: (1) menciptakan suasana atau iklim 

yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang 

(enabling); (2) upaya tersebut harus diikuti dengan 

penguatan potensi dan daya yang dimiliki masyarakat 

(empowering); (3) memberdayakan juga memiliki arti 

                                                           
52 Harry Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, (Bandung: 

Humaniora Utama Pers, 2010), h. 3 
53 Rahman Mulyawan, Masyarakat, Wilayah, Dan Pembangunan, 

(Bandung:UNPAD Press), 2016, hal. 53. 
54Laras Aprilianti dan Eka Zuni Lusi Astuti, Menakar Keberlanjutan 

Program KUBE: Peluang dan Tantangan Program KUBE dalam Pemberdayaan 

Masyarakat Miskin Perkotaan di Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, 

Kota Yogyakarta, dimuat dalam Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Jilid 20, No. 1, 

2019, hal. 55. 
55 Agus Ahmad Syarfi;‟I, Menejemen Masyarakat Islam, (Bandung: 

Gerbang Masyarakat Baru), Hlm.70 
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memberikan perlindungan (protecting).
56

 Menurut 

Roebyantho dkk konteks pemberdayaan mencakup:
57

 

a. Perubahan sikap; dimana masyarakat miskin 

didorong, dibimbing dan dibantu kearah perilaku 

prososial yang normatif.  

b. Peningkatan partisipasi sosial; masyarakat yang 

merupakan sasaran kebijakan diberi kesempatan turut 

berpartisipasi, bukan hanya dalam pengambilan 

keputusan, tetapi juga dalam hal merumuskan definisi 

situasi yang merupakan dasar dalam hal pengambilan 

keputusan. Sehingga arah pembangunan menjadi 

berpihak pada masyarakat khususnya masyarakat 

miskin.  

c. Solidaritas sosial; pemberdayaan mampu memberikan 

makna kerja sama dan menciptakan suatu kondisi 

hubungan antara individu atau kelompok yang di 

dasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang 

dianut bersama serta diperkuat oleh pengalaman 

emosional bersama.  

d. Peningkatan kondisi ekonomi warga masyarakat; 

melalui pemberdayaan diharapkan terjadi peningkatan 

kondisi ekonomi dan peningkatan pendapatan warga, 

khususnya warga miskin. 

e. Peningkatan pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga 

miskin; lembaga keluarga miskin adalah juga sasaran 

pokok dalam pengentasan kemiskinan yang tujuannya 

untuk mengembalikan fungsi keluarga, dimana fungsi 

ini semakin memudar seiring dengan ketidak 

mampuan menampilkan fungsi sosial warga miskin.  

f. Perubahan orientasi nilai budaya; dari keseluruhan 

aspek pemberdayaan dalam rangka pengentasan 

                                                           
56 Dwi Pratiwi Kurniawati, dkk, Pemberdayaan Masyarakat di Bidang 

Usaha Ekonomi (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto), 

dimuat dalam Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, No. 4, 2013, hal. 10. 
57 Haryati Roebyantho Dkk, Dampak Sosial Ekonomi Program Penanganan 

Kemiskinan Melalui KUBE, (Jakarta: P3KS Press, 2011), hal. 36. 
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kemiskinan, maka perubahan orientasi nilai budaya 

menjadi muaranya yang tentunya memerlukan proses 

yang tidak mudah. Perubahan dari sifat warga miskin 

seperti, malas, apatis, masa bodoh, menghalalkan 

segala cara, menuju pada orientasi nilai budaya yang 

prososial menjadi tujuan utama pada pengentasan 

kemiskinan  

 Berdasarkan dengan istilah diatas, dalam 

pengalaman Al-Quran tentang pemberdayaan dhu‟afa, 

“comunity empowerment” (CE) atau pemeberdayaan 

masyarakat pada initinya adalah membantu klien” (pihak 

yang diberdayakan), untuk memperoleh daya guna 

pengambilan keputusan dan menetukan tindakan yang 

akan ia lakukan tetang diri mereka, termasuk mengurangi 

efek hambatan peribadi dan sosial melalui peningkatan 

kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan 

daya yang dimilikinya antara lain melalui trasfer daya dari 

lingkungannya
58

 

 Dari beberapa definisi pemberdayaan diatas 

dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah Upaya 

dalam membangun masyarakat dengan cara mendorong 

dan memotivasi agar membangkitkan kesadaran 

masyarakat tentang potensi yang dimilikinya dalam 

pengambilan keputusan bagi masyarakat yang konsekuen 

terhadap keputusan-keputusannya.  

2. Pemberdayaan Menurut Pandangan Islam 

 Dalam konsepsi pemberdayaan, titik berat 

pemberdayaan bukan saja pada sektor ekonomi 

(peningkatan pendapatan, investasi, dan sebagainya), juga 

pada faktor nonekonomi. Sebagai mana dalam Al-Quran 

menjalsakan bahwa Rasulullah saw telah memberikan 

suatu cara dalam menangani persoalan kemiskinan. 

Konsepsi pemberdayaan yang dicontohkan Rasulullah 

                                                           
58 Asep Usman Ismail, Pengelaman Al-Quran Tentang Pemberdayaan 

Dhu‟afa(Jakatra: Dakwah Press) Cet Ke-1, Hlm. 9 
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saw mengandung pokok-pokok pikiran sangat maju, yang 

dititik beratkan pada “menghapuskan penyebab 

kemiskinan” bukan pada “penghapusan 

kemiskinan”semata seperti halnya dengan memberikan 

bantuan (temporer). Di dalam mengatasi problematika 

tersebut, Rasulullah tidak hanya memberikan nasihat dan 

anjuran, tetapi beliau juga memberi tuntunan berusaha 

agar rakyat biasa mampu mengatasi permasalahannya 

sendiri dengan apa yang dimilikinya, sesuai dengan 

keahliannya. Rasulullah saw memberi tuntunan 

memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dan 

menanamkan etika bahwa bekerja adalah sebuah nilai 

yang terpuji. Karenanya, konsepsi pemberdayaan dalam 

Islam adalah bersifat menyeluruh (holistik) menyangkut 

berbagai aspek dan sendi-sendi dasar kehidupan. 

Rancangan model pemberdayaan yang harus dibangun 

pun harus mengacu pada hal-hal tersebut.
59

 

 Sebagai mana firman dalam Pengemis 

merupakan masalah sosial yang sangat kompleks. Jadi, 

dalam menghadapi masalah sosial yaitu kemiskinan, Al-

Qur’an menawarkan beberapa prinsip dalam 

pemberdayaan masyarakat. Prinsip ta’awun, yakni prinsip 

kerja sama dan saling tolong-menolong diantara lembaga 

kemasyarakatan, seperti Depsos, Dinas Sosial, LSM, para 

relawan dan lain-lain. Bentuk ta’awun meliputi 

kelembagaan, manajemen, finansial, sumber daya 

manusia, program, metodologi dan kebijakan. Prinsip 

ta’awun ini merupakan perintah Allah kepada orang-orang 

beriman sebagaimana yang ada di QS. Al-Ma’idah/05: 2 

                             

                       

                                                           
59 Muhammad Anshori, Pengembangan Masyarakat Islam, (Jakarta : Refika, 

2009), h. 36. 
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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah 

kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan 

(melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan 

(mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id 

(hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan 

(pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi 

Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan 

Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan 

ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai 

kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka 

menghalang-halangimu dari Masjidilharam, 

mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). 

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, 

sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.
60

 

 Makna yang terkandung dari ayat tersebut 

bahwa janganlah sekali-kali melanggar syi’ar-syi’ar Allah 

yaitu, segala amalan dan ketentuan-ketentuan yang 

ditetapkan Allah dalam ibadah haji dan lain-lainnya, dan 

melanggar kehormatan bulan haram, yaitu bulan 

zulkaidah, zulhijah, Muharam dan Rajab, yang dilarang 

pada bulan-bulan tersebut berperang kecuali membela diri 

karena diserang. Menganggu binatang-binatang had-ya, 

yaitu unta, lembu dan sejenisnya, kambing yang 

dihadiyakan kepada ka’bah untuk mendekatkan diri 

                                                           
60 https://www.merdeka.com/quran/al-maidah/ayat-2, diakses 21 Mei 2022 

https://www.merdeka.com/quran/al-maidah/ayat-2
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kepada Allah , disembelih di tanah haram dan dagingnya 

dihadiakan kepada fakir miskin di sana. Menganggu 

orang-orang yang mengunjungi Baiyullah yang mencari 

karunia (rezeki) Allah seperti berdagang dan mencari 

keridaan-Nya yaitu, mengerjakan haji dan umrah. Semua 

tidak boleh di halang-halangi. 

 Pemberdayaan dilakukan dengan berpegang 

teguh kepada prinsip bahwa mereka memiliki kemampuan 

untuk mengubah diri mereka dengan penguatan kekayaan 

mentalitas yakni keimanan dan ketakwaan serta penguatan 

keterampilan bertahan hidup yang terpendam. Ini adalah 

tugas pengembangan masyarakat sebagai pendamping 

untuk menolong mereka agar keluar dari keterpurukan 

hidupnya. Pemberdayaan masyarakat didasarkan atas 

prinsip kasih sayang. Bisa diwujudkan dalam bentuk 

pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah untuk 

kepentingan pemberdayaan masyarakat serta dengan 

memberi program pelatihan keterampilan, peningkatan 

kualitas keterampilan, memasarkan produk keterampilan, 

menghubungkan dengan jaringan permodalan pasar yang 

lebih luas dan mengembangkan budaya belajar untuk 

hidup. 

 Memberdayakan masyarakat pesisir khususnya 

keluarga nelayan tidaklah seperti memberdayakan 

kelompok-kelompok masyarakat lainnya, karena di dalam 

habitat pesisir terdapat banyak kelompok kehidupan 

masyarakat diantaranya: 

a. Keluarga nelayan tangkap, adalah kelompok 

masyarakat pesisir yang mata pencaharian utamanya 

adalah menangkap ikan di laut. Kelompok ini dibagi 

lagi dalam dua kelompok besar, yaitu nelayan 

kelompok modern dan nelayan tangkap tradisional. 

Kedua kelompok ini dapat dibedakan dari jenis kapal 

atau peralatan yang digunakan dan jangkauan wilayah 

tangkapnya. 
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b. Keluarga nelayan pengumpul atau bakul, adalah 

kelompok masyarakat pesisir yang bekerja di sekitar 

tempat pendaratan dan pelelangan ikan. Mereka akan 

mengumpulkan ikan-ikan hasil tangkapan baik melalui 

pelelangan maupun dari sisi ikan yang tidak terlelang 

yang selanjutnya dijual ke masyarakat sekitarnya atau 

dibawah ke pasar-pasar lokal. Umumnya yang menjadi 

pengumpul ini adalah kelompok masyarakat pesisir 

perempuan. 

 Masyarakat nelayan atau yang bermata 

pencaharian sebagai nelayan adalah masyarakat yang 

hidup dekat air. Air itulah yang digunakan sebagai sumber 

pengahasilan atau penghidupan kesehariannya. Dalam 

kenyataannya, ada kalanya seorang menjadikan aktifitas 

menagkap ikan sebagai mata pencaharian pokok dan ada 

pula yang hanya dijadikan sebagai kegiatan tambahan 

yang memungkinkannya bisa meningkatkan pendapatan 

untuk menopang hidup dan terpenuhinya yang 

dibutuhkannya. 

3. Prinsip Pemberdayaan  

 Sumaryadi mengemukakan bahwa 5 prisip 

dasar dari konsep pemberdayaan masyarakat sebagai 

berikut:  

a. Pemberdayaan masyarakat memerlukan break even 

dalam setiap kegiatan yang dikelolanya, meskipun 

orientasinya berbeda dari organisasi bisnis, dimana 

dalam pemberdayaan masyarakat keuntungan yang 

diperoleh di distribusikan kembali dalam bentuk 

program atau kegiatan pembangunan lainya. 

b. Pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan 

partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan 

maupun pelaksanaan yang dilakukan. 

c. Dalam melaksanakan program pemberdayaan 

masyarakat, kegiatan pelatihan merupakan unsure yang 

tidak bisa dipisahkan dari pembangunan fisik. 
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d. Dalam implementasinya, usaha pemberdayaan harus 

memaksimalkan sumber daya, khususnya dalam hal 

pembiayaan yang baik berasal dari pemerintah, swasta 

maupun sumber- sumber lainya 

e. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dapat 

berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan 

Pemerintah yang bersifat makro dengan kepentingan 

masyarakat yang bersifat mikro. 
61

 

 Terdapat empat prinsip yang sering digunakan 

untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu prinsip 

kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, 

dan berkelanjutan. Adapun lebih jelasnya adalah sebagai 

berikut: 
62

 

a. Prinsip Kesetaraan  

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses 

pemberdayaan masyarakat adalah adanya 

kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara 

masyarakat dengan lembaga yang melakukan 

pemberdayaan masyarakat, baik laki- laki maupun 

perempuan. Dinamika yang dibangun adalah 

hubungan kesetaraan dengan mengembangkan 

mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, 

serta keahlian satu sama lain. Masing-masing 

saling mengakui kelebihan dan kekurangan, 

sehingga terjadi proses saling belajar. 

b. Partisipasi Program  

 Pemberdayaan yang dapat menstimulasi 

kemandirian masyarakat adalah program yang 

sifatnya partisipastif, direncanakan, dilaksanakan, 

diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, 

untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu 

dan proses pendampingan yang melibatkan 

                                                           
61 Sumaryadi, I Nyoman, Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan 

Pemberdayaan Masyarakat. (Jakarta: CV Citra Utama. 2005), H. 95 
62 Sri Najiati, Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra, Pemberdayaan 

Masyarakat di Lahan Gambut, (Bogor: Wetlands International – 1P, 2005), hal. 54 
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pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap 

pemberdayaan masyarakat.  

c. Keswadayaan atau kemandirian 

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan 

mengedepankan kemampuan masyarakat daripada 

bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang 

orang miskin sebagai objek yang tidak 

berkemampuan (the have not), melainkan sebagai 

subjek yang memiliki kemampuan sedikit (the have 

little). Mereka memiliki kemampuan untuk 

menabung, pengetahuan yang mendalam tentang 

kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi 

lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, 

serta memiliki norma- norma bermasyarakat yang 

sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan 

dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan.  

d. Berkelanjutan Program  

Pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, 

sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih 

dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara 

perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin 

berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena 

masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya 

sendiri. 

 Bantuan dari orang lain yang bersifat materi 

harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian 

bantuan tidak justru melemahkan tingkat 

keswadayaannya. Prinsip “mulailah dari apa yang mereka 

punya”, menjadi panduan untuk mengembangkan 

keberdayaan masyarakat. Sementara bantuan teknis harus 

secara terencana mengarah pada peningkatan kapasitas, 

sehingga pada akhirnya pengelolaannya dapat dialihkan 

kepada masyarakat sendiri yang telah mampu 

mengorganisir diri untuk menyelesaikan masalah yang 

dihadapi. 
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4. Bentuk-bentuk Pemberdayaan 

Pemberdayaan Mampu Menambah Daya 

Masyarakat Paradigma pemberdayaan masyarakat yang 

mengemuka sebagi issue sentral pembangunan dewasa ini 

muncul sebagai tanggapan atas kenyataan adanya 

kesenjangan yang belum tuntas terpecahkan terutama 

antara masyarakat di daerah pedesaan, kawasan terpencil, 

dan terbelakang. Padahal pertumbuhan ekonomi nasional 

di wilayah perkotaan terus meningkat. Pemberdayaan 

pada dasarnya menempatkan masyarakat sebagai pusat 

perhatian dan sekaligus pelaku utama pembangunan. 

Program-program pembangunan di era 1990-

an yang dimulai dari program IDT (Inpres Desa 

Tertinggal) telah menunjukkan tekad pemerintah untuk 

mengentaskan masyarakat miskin dan sekaligus sebagai 

bagian dari perwujudan pembangunan alternative yang 

melihat pentingnya manusia (masyarakat), tidak lagi 

sebagi objek, tetapi subjek pembangunan. Dalam konteks 

ini “partisipasi masyarakat sepenuhnya” dianggap sebagai 

penentu keberhasilan pembangunan. Dalam pengertian 

konvensional, konsep pemberdayaan sebagai terjemahan 

empowerment mengandung dua pengertian, yaitu (1) to 

give power or authority to atau memberi kekuasaan, 

mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke 

pihak lain, (2) to give ability to atau to enable atau usaha 

untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. Eksplisit 

dalam pengertian kedua ini adalah bagaimana 

menciptakan peluang untuk mengaktualisasikan 

keberdayaan seseorang. 

5. Model Pemberdayaan Nelayan Berbasis Kearifan 

Lokal (PNBKL) 

 Model ini merupakan pengembangan dari 

model ekonomi rumah tangga Cahayanov, dimana 

berdasarkan konsep inti teori Chayanov dalam 

menganalisis ekonomi keluarga adalah keseimbangan 

antara konsumen dan buruh dalam keluarga, yaitu 
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ditunjukkan rasio antara jumlah yang mengkonsumsi (C) 

dan yang bekerja mendapat gaji ( W ) dalam keluarga 

tersebut ( C/ W ). Jika jumlah tanggungan meningkat, 

maka rasio C/W akan meningkat pula. Untuk menurunkan 

rasio tersebut, berarti harus menambah jumlah jam atau 

hari kerja keluarga yang bekerja, selain itu juga dapat 

menambah jumlah anggota keluarga yang ikut bekerja.  

 Selanjutnya model ini juga mengkritik model 

MSY (Maximum Sustainable Yield) dari Schaefer, karena 

beberapa kelemahannya, seperti , menurut Conrad dan 

Clark (1987), menyatakan bahwa ada beberapa kelemahan 

konsep “Maximum Sustainable Yield” (MSY), antara lain 

adalah sebagai berikut :  

a. Tidak memperhitungkan “nilai ekonomis” apabila stok 

ikan tidak dipanen atau imputed value. 

b. Tidak memiliki sifat stabil, karena perkiraan “stok 

ikan” yang meleset sedikit saja bisa mengarah kepada 

“pengurasan stok ikan” (stock depletion). 

c. Berdasarkan pada “konsep keseimbangan” (steady 

state) semata, sehingga tidak berlaku pada kondisi 

“non steady state”.  

d. Konsep MSY ini mengabaikan “aspek 

interdependensi” dari sumber daya dan 

e. Konsep MSY ini sulit diterapkan pada kondisi 

heterogen, dimana sifat dari perikanan yang 

mempunyai ciri berbagai ragam jenis atau 

“multispecies”, seperti yang ada di Selat madura 

khususnya, dan sumberdaya perikanan di Indonesia 

pada umumnya.  

Pemberdayaan nelayan berbasis kearifan lokal 

(PNBKL) terkait dengan kajian ilmu perikanan dan 

kelautan dalam membangun perikanan adalah dengan 

melihat pengelolaan sumberdaya perikanan secara 

terpadu, misalnya dengan melihat struktur, nature dan 

dinamika sumber daya ikan dari seluruh komponen sistem 
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perikanan tangkap maupun budidaya. Gagasan model 

pemberdayaan ini melihat perikanan sebagai satu kesatuan 

system dengan pengorganisasian sebagai berikut :  

a. Sistem Sumberdaya Perikanan  

1) Sumberdaya Ikan  

2) EKOLOGI (Ekosistem)  

3) BIOLOGI (Lingkungan bio-fisik)  

b. Sistem Sosial  

1) Nelayan/ Pembudidaya Ikan KJA (Karamba 

Jaring Apung) 

2) Sektor pasca-panen dan konsumen 

3) Rumahtangga Nelayan/ Pembudidaya Ikan dan 

komunitas 

4) Lingkungan sosial/ekonomi dan budaya  

c.  Sistem Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dan 

Budidaya Ikan 

1) Perencanaan dan kebijakan perikanan tangkap 

dan budidaya ikan 

2) Pengelolaan perikanan  

3) Pembangunan perikanan 

4) Penelitian perikanan tangkap dan budidaya 

ikan. 

d. Kearifan Lokal yang berpengaruh terhadap perilaku 

rumah tangga nelayan  

1) Petik Laut  

2) Onjhem  

3) Andun  

4) Pangambak 

Pendekatan sistem menolak pendekatan 

penyederhanaan perikanan, seperti : ikan di laut dan 

masyarakat nelayan di atas kapal”. Dan pandangan 

sebaliknya yang melihat: ”begitu banyak jenis ikan, begitu 

banyak tipe nelayan, dan begitu banyak konflik” Memang 
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benar sistem perikanan adalah kompleks Pendekatan 

sistem dimaksudkan untuk melihat “gambaran besar dan 

unik” tentang sumber daya perikanan dan budidayanya 

untuk dipahami lebih baik dimana sekelompok nelayan 

bekerja untuk membantu agar pengelolaan dan kebijakan 

dapat bekerja “lebih baik”.
63

 

6. Tahap Pemberdayaan  

 Menurut Sumaryadi menggambarkan konsep 

pemberdayaan dalam tiga tahapan nya itu tahapan politis, 

organisasi, dan individu. Adapun tiga tahapan tersebut 

dapat di jelaskan sebagai berikut :  

a. Politis dan Nasionalis  

Pemberdayaan secara perlahan melekat dalam bahasa 

kita setiap hari sebagai mechanism of self-help for 

people (mekanisme bantuan dari dan bagi orang lain). 

Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa justru orang 

yang ingin mengubah sesuatu mengenai keadaan 

mereka saat ini adalah diri mereka sendiri. 

Ketergantungan pada orang lain secara perlahan-lahan 

diganti oleh ketergantungan pada diri sendiri. Oleh 

karena itu, pada tingkat nasional self-dependency 

movement (gerakan pada kemampuan diri sendiri) 

terus mendapat tempat. Alasan lain dan lebih 

pragmatis adalah bahwa ilmu ekonomi dari dorongan 

terhadap efisiensi yang lebih besar mendorong 

pemerintah. Organisasi dari masyarakat untuk 

mencari cara-cara alternatif untuk menjadi lebih 

efisien, yang merupakan tanggapan terhadap 

meningkatkan daya dan ancaman pelayanan alternatif 

dari para pesaing. 
64

 

b. Organisasi 

 Pemberdayaan mempunyai daya tarik. Selalu ada 

                                                           
63 http://mimitprimyastanto.lecture.ub.ac.id/files/2014/08/BAB-VI.-

MODEL-PNBKL.pdf, diakses tanggal 21 Mei 2022 
64  opcit, h. 97 

http://mimitprimyastanto.lecture.ub.ac.id/files/2014/08/BAB-VI.-MODEL-PNBKL.pdf
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pencarian akan gagasan-gagasan dan konsep baru dari 

pemberdayaan lebih baru, lebih segar dari pada 

banyak teori peningkatan dan motivasi kerja yang 

sudah usang. "Organisasi seperti total quality, habitual 

improvement, selfsirected team work, internal 

costumer, competence management dan sebagainya. 

Banyak prilaku faktor pemberdayaan dan 

ketidakberdayaan terkandung dalam nilai-nilai, 

prilaku, sistem, prosedur dan budaya organisasi 

perubahan-perubahan harus dilakukan pada tingkat 

yang berada diluar pengaruh individu. Mereka tidak 

mungkin terjadi tanpa perencanaan dan pelepasan 

yang menyeluruh dari kekuatan oleh manager senior 

organisasi.  

c. Individu  

Proses pemberdayaan berbeda untuk setiap individu. 

Ada yang lama, ada juga yang disingkat prosesnya. 

Bila pemberdayaan efektif, hasilnya sangat 

inspirasional, individu sudah mengubah kehidupan 

mereka mencapai tujuan dan target yang terjangkau 

yang mereka anggap tidak mungkin. Mereka sudah 

membuka jalan bagi perkembangan dan pertumbuhan 

yang menguntungkan mereka maupun organisasi bila 

tim individu yang di berdayakan secara kolektif 

berkerja sama maka sinergi tercapai. 

Menurut Soekanto Pemberdayaan masyarakat 

memiliki tujuh tahapan atau langkah yang dilakukan, 

yaitu sebagai berikut:  

a. Tahap Persiapan.  

Pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus 

dikerjakan, yaitu: pertama, penyimpanan petugas, 

yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa 

dilakukan oleh community woker, dan kedua 

penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan 

dilakukan secara non-direktif.  
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b. Tahapan pengkajian (assessment).  

Pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat 

dilakukan secara individual melalui kelompok-

kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas 

harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan 

yang dirasakan (feel needs) dan juga sumber daya 

yang dimiliki klien.  

c. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan.  

Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan 

(exchange agent) secara partisipatif mencoba 

melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah 

yang mereka hadapi dan bagaimana cara 

mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat 

diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif 

program dan kegiatan yang dapat dilakukan.  

d. Tahap pemfomalisasi rencanaaksi.  

Pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-

masing kelompok untuk merumuskan dan 

menentukan program dan kegiatan apa yang mereka 

akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang 

ada. Di samping itu juga petugas membantu untuk 

memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk 

tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan 

pembuatan proposal kepada penyandang dana.  

e. Tahap pelaksanaan (implementasi) program atau 

kegiatan.  

Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan 

masyarakat peran masyarakat sebagai kader 

diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program 

yang telah dikembangkan. Kerja sama antar petugas 

dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan 

ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan 

dengan baik melenceng saat di lapangan.  
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f. Tahap evaluasi.  

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan 

petugas program pemberdayaan masyarakat yang 

sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan 

melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga 

tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek 

biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk 

pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang 

dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih 

mendirikan dengan memanfaatkan sumber daya yang 

ada.  

g. Tahap terminasi.  

Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan 

hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. 

Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera 

berhenti. 

 Menurut Aziz dalam Ibrahim Imron dkk 

merinci tahapan strategi yang harus dilakukan dalam 

pemberdayaan masyarakat, yaitu sebagi berikut: 

 

a. Membantu masyarakat dalam menemukan 

masalahnya.  

b. Melakukan analisis (kajian) terhadap permasalahan 

tersebut secara partisipatif. Kegiatan ini biasanya 

dilakukan dengan cara curah pendapat, membentuk 

kelompok-kelompok diskusi, dan mengadakan 

pertemuan warga secara periodik (terus-menerus). 

c. Menentukan skala prioritas permasalahan, dalam arti 

memilah dan memilih setiap masalah yang paling 

penting untuk diselesaikan. 

d. Mencari pemecahan masalah yang sedang dihadapi, 

antara lain dengan pendekatan sosial dan budaya yang 

ada dalam masyarakat.  

e. Melakukan tindakan nyata untuk menyelesaikan 

masalah yang dihadapi.  
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f. Melakukan evaluasi terhadap seluruh proses 

pemberdayaan itu untuk dinilai sejauh mana 

keberhasilan dan kegagalannya.
65

 

 Ada beberapa tahapan intervensi yang 

direncanakan agar tercapai keberhasilan 

pemberdayaan. Tahapan yang dilakukan lebih dekat 

sebagai upaya pengembangan masyarakat. Sedangkan 

menurut Adi dalam bukunya, tahapan proses 

pengembangan masyarakat, yaitu: 

a. Tahap persiapan (engagement), tahap persiapan dalam 

kegiatan pengembangan masyarakat terdiri dua hal, 

yaitu persiapan petugas dan persiapan lapangan. 

Persiapan petugas diperlukan untuk menyamakan 

persepsi antar anggota tim sebagai pelaku perubahan 

mengenai pendekatan apa yang akan dipilih dalam 

melakukan pengembangan masyarakat. Sedangkan 

persiapan lapangan dilakukan melalui studi kelayakan 

terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran, baik 

dilakukan melalui studi kelayakan terhadap daerah 

yang akan dijadikan sasaran, baik dilakukan secara 

formal maupun informal. 

b. Tahap pengkajian (assessment), proses pengkajian 

yang dilakukan dengan mengidentifikasi masalah atau 

kebutuhan yang diekpresikan dan sumber daya yang 

dimiliki komunitas sasaran. Masyarakat dilibatkan 

secara aktif agar permasalahan yang keluar adalah 

dari pandangan mereka sendiri, dan petugas 

memfasilitasi warga untuk menyusun prioritas dari 

prmasalahan yang mereka sampaikan. 

c. Tahap perencanaan alternatif kegiatan (planning), 

pada tahap ini petugas secara partisipatif mencoba 
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melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah 

yang mereka hadapi, bagaimana mengatasinya serta 

memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan 

yang dapat dilakukan.  

d. Tahap formulasi rencana aksi (action plan 

formulation), pada tahap ini petugas membantu 

masing-masing kelompok untuk merumuskan dan 

menentukan program dan kegiatan apa yang akan 

mereka lakukan guna mengadaptasi permasalahan 

yang ada. 

e. Tahap implementasi kegiatan (implementation), tahap 

pelaksanaan ini merupakan salah satu tahap yang 

paling utama dalam proses pengembangan 

masyarakat, karena sesuatu yang sudah dipersiapkan 

dengan baik dapat melenceng dalam pelaksanaan di 

lapangan bila tidak ada kerjasama antara pelaku 

perubahan dan warga masyarakat, maupun kerjasama 

antar warga.  

f. Tahap evaluasi (evaluation), evaluasi sebagai proses 

pengawasan dari masyarakat dan petugas program 

pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan. 

Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui suatu 

tingkat keberhasilan program yang telah 

dilaksanakan. 

g. Tahap terminasi (termination), tahap terminasi yaitu 

tahap „perpisahan‟ hubungan secara formal dengan 

komunitas sasaran.
66

 

 

7. Tujuan Pemberdayaan  

Pemberdayaan merupakan implikasi dari 

strategi pembangunan yang berbasis pada masyarakat 

(people centered development). Terkait dengan hal ini, 
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pembangunan merujuk pada upaya perbaikan terutama 

perbaikan mutu hidup manusia baik secara fisik, mental, 

ekonomi maupun social budaya. Menurut Mardikanto 

terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu:  

a. Perbaikan Kelembagaan (better institution).  

Dengan perbaikan kegiatan atau tindakan yang 

dilakukan diharapkan akan memperbaiki 

kelembagaan termasuk pengembangan jejaring 

kemitraan usaha.  

b. Perbaikan Usaha (better business).  

Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaiakan 

aksesibilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan 

diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.  

c. Perbaiakan Pendapatan (better income).  

Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, 

dihapkan akan memperbaiki pendapatan yang 

diperoleh termasuk pendapatakan keluarga dan 

masyarakat.  

d. Perbaikan Lingkungan (better environment).  

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki 

lingkungan (fisik dan sosial) karena kerusakan 

lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan 

atau pendapatan yang terbatas.  

e. Perbaikan Kehidupan (better living).  

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang 

baik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan 

kehidupan setiap keluarga dan masyarakat. 

 Menurut Sumaryadi dalam Rahman 

Mulyawan tujuan dari pemberdayaan masyarakat 

adalah: 

a. Membantu pengembangan manusiawi yang otentik 

dan integral dari masyarakat miskin, lemah, rentan, 

dan kaum kecil dan marjinal, antara lain masyarakat 

miskin, masyarakat terbelakang, dan buruh tani 
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b.  Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat 

tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka 

dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka dan 

lebih mandiri, sehingga sanggup ikut berpartisipasi 

aktif dalam pengembangan masyarakat.
67

 

 Sedangkan menurut Edi Suharto tujuan utama 

pemberdayaan masyarakat yaitu memperkuat 

kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah 

yang memiliki ketidak berdayaan, baik karena kondisi 

internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun 

karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh 

struktur sosial yang tidak adil).
68

 Menurut Payne 

dalam Andeas dan Safitri, tujuan utama 

pemberdayaan adalah membantu klien memperoleh 

daya untuk mengambil keputusan dan menentukan 

langkah yang akan ia lakukan, yang terkait dengan 

diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan 

pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.
69

 

 Tujuan dari pemberdayaan masyarakat 

menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai 

oleh sebuah perubahan sosial, yaitu meningkatkan 

masyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya dan 

memperkuat kekuasaan atau mempunyai pengetahuan 

dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun 

sosial seperti mempunyai kepercayaan diri, mampu 

menyampaikan aspirasi, mempunyai mata 

pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan 

mandiri dalam melaksanakan tugas kehidupannya.
70
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Secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pemberdayaan masyarakat yaitu membuat masyarakat 

berdaya dan mempunyai pengetahuan serta 

keterampilan yang digunakan dalam kehidupan untuk 

meningkatkan. 

 Di samping landasan filosofis di atas, asas-

asas yang harus dijadikan acuan dalam 

mengaplikasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat 

nelayan adalah sebagai berikut: 

a. Asas kemanusiaan. Asas ini menempatkan 

pemberdayaan sebagai sarana untuk mewujudkan 

nilai-nilai kemanusiaan dalam rangka memanusiakan 

manusia. Oleh karena itu, harus dihindari timbulnya 

percikan pemikiran dan aktivitas-aktivitas 

pemberdayaan yang bertentangan dengan nilainilai 

kemanusiaan. 

b. Asas keadilan sosial. Asas ini menempatkan 

kesejahteraan sosial dan kemakmuran ekonomi yang 

merata, proporsional, dan adil sebagai tujuan 

pembangunan dan menjadi sarana mewujudkan 

kebahagiaan dunia akhirat masyarakat di kawasan 

pesisir. 

c. Asas demokrasi partisipatif. Asas ini menempatkan 

bahwa kegiatan untuk mencapai tujuan pemberdayaan 

merupakan proses panjang yang harus menjadi 

tanggung jawab semua pihak. Demokratisasi dalam 

pemberdayaan merupakan upaya mewujudkan 

tanggung jawab kolektif dalam mengemban amanat 

pembangunan. Oleh karena itu, asas demokrasi 

partisipatif sangat menghargai dan menjunjung tinggi 

prakarsa lokal dan partisipasi masyarakat. 

 Kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan 

akan mampu mencapai tujuan secara optimal jika 

masyarakat membuka diri terhadap partisipasi pihak-

pihak lain, seperti swasta, LSM, atau perguruan tinggi 

yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan 
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kawasan pesisir. Dalam kerja sama antara pihak ini, 

yang harus dipegang teguh oleh masyarakat adalah 

prinsip-prinsip saling menguntungkan dan tidak 

merugikan salah satu pihak, saling menghormati, serta 

dapat membawa arus perubahan kehidupan sosial, 

ekonomi dan budaya ke arah yang lebih baik dari 

masa-masa sebelumnya. Agar skala pencapaian 

pemberdayaan cukup signifikan maka basis 

pemberdayaan pada masyarakat di kawasan pesisir 

adalah keluarga atau rumah tangga. Penguatan sosial, 

budaya, ekonomi, dan politik pada unit-unit terkecil 

dalam kehidupan masyarakat ini diharapkan akan 

memperkokoh integrasi sosial dan komitmen kolektif 

terhadap pembangunan kawasan pesisir secara 

berkelanjutan. 

 Beberapa indikator yang menandai bahwa 

suatu masyarakat nelayan memiliki keberdayaan 

adalah sebagai berikut: 

a. Tercapainya kesejahteraan sosial ekonomi: individu, 

rumah tangga, dan masyarakat, yang ditandai dengan 

hal-hal berikut ini:  

1) Kemandirian ekonomi berkembang, orientasi 

kewirausahaan meningkat, dan kepercayaan 

diri menguat. 

2) Nilai tabungan dan investasi bertambah.  

3) Kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi 

optimal dan berkelanjutan.  

4) Kondisi kualitas SDM berkembang baik.  

b. Kelembagaan-kelembagaan ekonomi yang ada dapat 

berfungsi optimal dan aktivitas ekonomi stabil. 

1) Kelembagaan sosial atau pranata-pranata 

budaya berfungsi dengan baik sebagai 

instrumen aspirasi pembangunan lokal. 

2) Potensi sumberdaya lingkungan sebagai basis 

kehidupan masyarakat pesisir terpelihara 



 

 
59 

kelestariannya dan bisa dimanfaatkan secara 

berkelanjutan. 

3) Berkembangnya kemampuan akses 

masyarakat terhadap sumberdaya ekonomi: 

informasi, kapital, pasar, teknologi, dan 

jaringan kemitraan. 

4) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam 

pengambilan keputusan pembangunan di 

kawasan pesisir dan tumbuhnya kesadaran 

kritis warga terhadap persoalan-persoalan 

pembangunan yang ada di kawasan pesisir. 

5) Kawasan pesisir menjadi pusat-pusat 

pertumbuhan ekonomi wilayah danekonomi 

nasional yang dinamis, serta memiliki daya 

tarik investasi. 

8. Sasaran Pemberdayaan 

  Setiap aktivitas yang dilakukan individu 

maupun kelompok pasti memiliki tujuan. Tujuan tersebut 

dimaksudkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. 

Demikian pula halnya dalam kegiatan pemberdayaan 

masyarakat, yang mana tujuan akhir dari pemberdayaan 

masyarakat adalah untuk meningkatkan harkat dan 

martabat hidup manusia, dengan kata lain untuk 

meningkatkan kualitas hidup. Perbaikan kualitas hidup 

tersebut bukan semata menyangkut aspek ekonomi, tetapi 

juga fisik, mental, politik, keamanan, dan sosial-budaya.
71

 

  Secara sederhana tujuan atau sasaran 

pemberdayaan meliputi beragam upaya perbaikan atas:  

a. Perbaikan kelembagaan: dengan perbaikan 

kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan 

memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan 

jejaring kemitraan-usaha.  

b. Perbaikan usaha: perbaikan pendidikan (semangat 
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belajar), perbaikan aksebilitas, kegiatan, dan 

perbaikan kelembagaan, diharapkan akan 

memperbaiki bisnis yang dilakukan.  

c. Perbaikan pendapatan: dengan terjadinya bisnis yang 

dilakukan diharapkan dapat memperbaiki pendapatan 

yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan 

masyarakatnya. 

d. Perbaikan lingkungan: perbaikan pendapatan 

diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan 

sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali 

disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan terbatas. 

e.  Perbaikan kehidupan: tingkat pendapatan dan 

keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat 

memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan 

masyarakat.  

f. Perbaikan masyarakat: keadaan kehidupan yang lebih 

baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan 

sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud 

kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.
72

 

  Menurut Sumaryadi dalam Rahman 

Mulyawan sasaran pemberdayaan masyarakat dalam 

mencapai kemandirian adalah: 

a. Terbukanya kesadaran dan tumbuhnya keterlibatan 

masyarakat akar rumput dalam mengatur diri untuk 

kemajuan dan kemandiriran bersama.  

b. Diperbaikinya kehidupan kaum lemah, rentan, miskin, 

tak berdaya, dengan kegiatan-kegiatan peningkatan 

pemahaman, peningkatan penghasilan dan usaha-

usaha kecil di berbagai bidang ekonomi ke arah 

swadaya. 

c. Meningkatkan kinerja dan kemampuan kelompok 

dalam keterampilan teknis dan manajemen untuk 
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peningkatan produktivitas dan pendapatan mereka.
73

 

 Secara sederhana tujuan atau sasaran 

pemberdayaan meliputi beragam upaya perbaikan ata:  

a. Perbaikan kelembagaan: dengan perbaikan 

kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan 

memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan 

jejaring kemitraan-usaha.  

b. Perbaikan usaha: perbaikan pendidikan (semangat 

belajar), perbaikan aksebilitas, kegiatan, dan 

perbaikan kelembagaan, diharapkan akan 

memperbaiki bisnis yang dilakukan.  

c. Perbaikan pendapatan: dengan terjadinya bisnis yang 

dilakukan diharapkan dapat memperbaiki pendapatan 

yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan 

masyarakatnya.  

d. Perbaikan lingkungan: perbaikan pendapatan 

diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan 

sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali 

disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan terbatas. 

e. Perbaikan kehidupan: tingkat pendapatan dan keadaan 

lingkungan yang membaik, diharapkan dapat 

memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan 

masyarakat.  

f. Perbaikan masyarakat: keadaan kehidupan yang lebih 

baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan 

sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud 

kehidupan masyarakat yang lebih baik pula. 

9. Indikator Pemberdaayaan Masyarakat 

  Untuk mengetahui pencapaian tujuan 

pemberdayaan secara operasioanal, maka perlu diketahui 

berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan 

seseorang atau komunitas berdaya atau tidak. Sehingga 

saat sebuah program pemberdayaan masyarakat diberikan, 
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segenap upaya dapat di fokuskan pada aspek-aspek apa 

saja dari sasaran perubahan (misalnya keluarga miskin) 

yang perlu dioptimalkan. Schuler, Hashemi dan Riley 

dalam bukunya Edi Suharto mengembangkan beberapa 

indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai 

empowerment index atau indeks pemberdayaan. 

a. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk 

pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, 

seperti ke fasilitas medis, pasar, rumah ibadah, 

bioskop, ke rumah tangga. Tingkat mobilitas ini 

dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian. 

b. Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan 

individu untuk membeli barang-barang kebutuhan 

keluarga sehari-hari (beras, minyak goreng, bumbu); 

kebutuhan dirinya (minyak rambut, shampo, rokok, 

bedak). Individu dianggap mampu melakukan 

kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat 

keputusan sendiri tanpa meminta ijin orang lain 

termasuk pasangannya, terlebih jika ia dapat membeli 

barang-barang dengan menggunakan uangnya sendiri. 

c. Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan 

individu untuk membeli barang-barang sekunder atau 

tersier, seperti TV, lemari pakaian, radio, majalah, 

koran, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator 

diatas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang 

dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin 

dari orang lain, terlebih jika ia dapat membeli dengan 

uangnya sendiri.  

d. Terlibat dalam membuat keputusan-keputusan rumah 

tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri 

maupun bersama (suami/istri) mengenai keputusan 

keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, 

pembelian kambing untuk ternak, memperoleh kredit 

usaha.  

e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden 

ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir 
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ada seseorang (suami, istri, anak, mertua) yang 

mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa 

ijinnya, yang melarang mempunyai anak, atau 

melarang bekerja di luar rumah. 

f. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah 

seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan, seorang 

anggota DPRD setempat, nama presiden, mengetahui 

pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum 

waris.  

g. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes 

seseorang dianggap „berdaya‟ jika ia pernah terlibat 

dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan 

protes, misalnya terhadap suami yang memukul isteri; 

isteri yang mengabaikan suami dan keluarganya; gaji 

yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial; atau 

penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai 

pemerintah. 

h. Jaminan ekonomi dan kotribusi terhadap keluarga: 

memiliki rumah, tanah, aset produktif, tabungan. 

Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia 

memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau 

terpisah dari pasangannya.
74

 

10. Kendala Pemberdayaan Masyarakat Nelayan 

 Kebijakan pembangunan disektor kelautan dan 

perikanan selama ini dapat dikatakan belum berhasil 

menyelesaikan permasalahan kemiskinan nelayan secara 

mendasar. Modernisasi perikanan belum mampu 

menghapus kemiskinan di masyarakat nelayan. Selai itu 

faktor keamanan di laut masih kurang terlindungi. Adapun 

kendala para nelayan yang sering terjadi dapat dibedakan 

menjadi beberapa faktor. Diantaranya adalah: 

a. Rendahnya Kualitas Sumber Daya  

Potensi sumber daya alam di wilayah Pantai 
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Selatan Jawa Timur meliputi potensi sumber daya 

pesisir, laut, dan perikanan. Kawasan pesisir 

meliputi hutan alam dan pemandangan yang indah. 

Gelombang laut yang besar dan gulung-gulung 

juga merupakan daya tarik alam yang 

menajubkan.
75

 Sumber daya pesisir memiliki 

fungsi penting bagi ekosistem global di Indonesia 

memiliki daerah pesisir yang sangat luas. 

Namun karena rendahnya sumber daya yang 

dimiliki oleh masyarakat maka produk laut yang 

dihasilkan hanya sedikit. Hal ini disebabkan karena 

masih rendahnya sumber daya nelayan. Sementara 

itu, akselerasi peningkatan ekonomi mereka lemah, 

akibat dari kurangnya akses informasi, teknologi, 

dan modal yang diberikan. Sangat disayangkan 

karena bisa kita lihat Indonesia kaya dengan 

sumberdaya alam, jika tidak dimaksimalkan maka 

kemiskinan akan terus meluas 

b. Rendahnya Pendidikan Nelayan 

Pendidikan yang dimiliki nelayan pada umumnya 

rendah. Hal tersebut dipengaruhi oleh rendahnya 

pendidikan orang tua dan persepsi orang tua 

terhadap pendidikan tinggi. Nelayan menganggap 

pendidikan bukanlah merupakan kebutuhan yang 

paling utama. Sebagai seorang nelayan yang 

dibutuhkan hanya keterampilan dan kerja keras, 

bagaimana memperoleh tangkapan yang melimpah 

serta menjualnya dengan harga tinggi. Disisi lain 

pendidikan sangat diperlukan nelayan sebagai 

contoh disaat melaut seseorang nelayan harus 

mengetahui arah angin, proses jual beli ikan, dan 

mengawetkan ikan. 

Biaya yang harus dikeluarkan untuk pendidikan 
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anak-anak nelayan adalah biaya mondok di 

pesantren karena biayanya lebih murah. Dengan 

pengeluaran biaya pendidikan yang murah menjadi 

harapan para nelayan, khususnya nelayan-nelayan 

tradisional karena bisa menyesuaikan dengan 

fruktuasi pendapatan melaut, yang kadang-kadang 

juga memperoleh hasil tangkapan sedikit.
76

 

Alasan orang tua nelayan tidak menyekolahkan 

anaknya ke jenjang perguruan tinggi karena orang 

tua menganggap bahwa anak harus meneruskan 

pekerjaan orang tua, selain itu disebabkan karena 

susahnya mencari pekerjaan. Pola pikir masih 

sempit membuat kehidupan nelayan semakin 

terpuruk. Karena nelayan beranggapan pekerjaan 

menangkap ikan merupakan pekerjaan turun 

menurun yang tidak memerlukan status pendidikan 

tinggi.
77

 

c. Cuaca Tidak Menentu 

Kondisi tergantung pada musim juga sangat 

berpengaruh pada tingkat kesejahteraan 

masyarakat. Terkadang beberapa pecan nelayan 

tidak melaut dikarenakan musim yang tidak 

menentu. Kondisi lain yang turut berkontribusi 

memperburuk tingkat kesejahteraan nelayan adalah 

mengenai kebiasaan atau pola hidup. Kendala yang 

sering terjadi adalah pola hidup konsumtif, dimana 

ketika memperoleh penghasilan banyak digunaka 

untuk kebutuhan-kebutuhan sekunder, tidak untuk 

persiapak ketika memasuki masa paceklik. 

Pada musim paceklik (masa tidak ada tangkapan), 

yang biasanya terjadi pada musim Barat 

(Desember-Januari), desa-desa nelayan 

                                                           
76 Kusnadi, Jaminan Sosial Nelaya, (Yogyakarta LKiS Pelangi Aksara, 

2007)), hal. 98 
77 Ono Surono, Koperasi Nelayan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan,  
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menghadapi masa yang sepi, sedangkan pada 

bulan-bulan lainnya dinamika sosial ekonomi 

masyarakat nelayan bisa dirasakan.
78

 Musim 

paceklik yang selalu datang tiap tahunnya dan 

lamanya pun tidak dapat dipastikan akan semakin 

membuat masyarakat nelayan harus berada dalam 

keterpurukan ekonomi setiap tahunnya.  

Dengan memperhatikan fruktuasi produktivitas 

karena kondisi musim dan iklim, sumber daya 

perikanan merupakan potensi yang sangat 

menentukan eksistensi sebuah desa nelayan. Desa 

nelayan akan tetap ada jika sumber daya perikanan 

laut yang terkandung di perairan setempat masih 

memberikan kehidupan kepada nelayan sehingga 

musim paceklik merupakan hal biasa. 

Pada masa sekarang dampak yang terjadi terhadap 

masyarakat nelayan adalah berkurangnya 

pendapatan mereka atau tidak memperoleh sama 

sekali sehingga kondisi demikian menghadapkan 

rumah tangga mereka pada kesulitan hidup. Untuk 

itu, kemampuan sumber daya perikanan memberi 

kehidupan masyarakat nelayan tidak hanya 

berperan strategis dalam menentukan keberadaan 

sebuah desa nelayan, tetapi juga menjaga 

kelangsungan hidup masyarakat.
79

 

d. Rendahnya Pemanfaatan Teknologi 

Dapat dipahami, jika ketergantungan nelayan 

terhadap teknologi penangkapan itu sangat tinggi. 

hal tersebut disebabkan selain kondisi sumber daya 

perikanan yang bersifat mobile, yaitu mudah 

berpindah dari satu tempat ke tempat lai, juga 

untuk menangkapnya nelayan perlu sarana bantu 

untuk dapat bertahan lama hidup di atas air. 
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Pada umumnya para nelayan masih mengalami 

keterbatasan teknologi penangkapan. Dengan alat 

tangkap yang sederhana, wilayah melautpun 

terbatas, hanya disekitar peraiaran pantai. 

Disamping itu nelayan tidak bisa menghadpi 

kondisi alam, karena alam tidak akan bisa dilawan. 

Hal yang bisa dilakukan dalam menghadapi adalah 

perlunya masyarakat nelayan memiliki penguasaan 

dalam aspek informasi, cuaca dan lokasi. Nelayan 

diberbagai wilayah membutuhkan dukungan yang 

konkret dari berbagai pihak mengenai prediksi 

cuaca dan lokasi mana berkemungkinan terjadi 

badai sehingga lokasi dilaut dapat dihindari, dan 

alternative wilayah tangkapan yang relative aman 

didapatkan. 

Selain rendahnya teknologi penangkapan yang 

dimiliki oleh nelayan pada umumnya, hal lain yang 

dihadapi nelayan adalah tidak semua nelayan 

memiliki alat tangkap. Bagi nelayan yang 

demikian, tidak ada alternative lain kecuali harus 

bekerja pada orang lain yang membutuhkan 

tenaganya yaitu menjadi buruh nelayan. 

Kemampuan untuk meningkatkan peralatan itu 

sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi seorang 

nelayan. Sesuai dengan kondisi ekonominya, 

peralatan yang mampu dibeli adalah peralatan 

yang sederhana, atau bahkan mungkin tidak 

mampu membeli peralatan tangkap sama sekali 

sehingga menempatkan kedudukannya sebagai 

nelayan buruh. Akibatnya kemampuan untuk 

melakukan atau meningkatkan hasil tangkapan 

menjadi sangat terbatas. Kondisi Ini 

mengakibatkan nelayan mengalami kesulitan untuk 

dapat melepaskan diri dari kemiskinan karena 

kemiskinan dialami oleh para nelayantersebut 
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menjadi semacam “lingkaran setan”.
80

 

 

C. Masyarakat Nelayan 

1. Pengertian Masyarakat Nelayan  

 Secara geografis, masyarakat nelayan adalah 

masyarakat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di 

kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara 

wilayah darat dan laut. Sebagai suatu sistem, masyarakat 

nelayan terdiri atas kategori-kategori soasial yang 

membentuk kesatuan sosial. Mereka juga memiliki sistem 

nilai dan simbol-simbol kebudayaan sebagai referensi 

perilaku mereka sehari-hari. Faktor kebudayaan ini 

menjadi pembeda masyarakat nelayan dengan kelompok 

sosial lainnya. Sebagai besar masyarakat pesisir, baik 

langsung maupun tidak langsung, menggantungkan 

kelangsungan hidupnya dari mengelola potensi 

sumberdaya perikanan. Mereka menjadi komponen utama 

kontruksi masyarakat maritim indonesia.  

 Seperti masyarakat yang lain, masyarakat 

nelayan menghadapi sejumlah masalah politik, sosial, dan 

ekonomi yang kompleks. Masalah-masalah tersebut 

diantaranya adalah sebagai berikut:  

a. Kemiskinan, kesenjangan sosial, dan rekanan-rekanan 

ekonomi yang datang setiap saat 

b. Keterbatasan akses modal, teknologi, dan pasar, 

sehingga mempengaruhi dinamika usaha 

c. Kelemahan pungsi kelembagaan sosial ekonomi yang 

ada, 

d. Kualitas SDM yang rendah sebagai akibat 

keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan 

pelayanan publik, 

e. Degradasi sumberdaya lingkungan, baik dikawasan 

pesisir, laut, maupun pulau-pulau kecil, dan 
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f. Belum kuatnya kebijakan yang berorientasi pada 

kemaritiman sebagai pilat utama pembangunan 

nasional. 

 Pengertian masyarakat yang dalam istilah 

bahasa Inggris disebut Society berasal dari kata latin, 

socius yang berarti ”kawan”. Masyarakat sendiri berasal 

dari akar kata Arab syaraka yang artinya ikut serta atau 

berperanserta. Jadi masyarakat adalah kumpulan manusia 

yang saling berinteraksi satu sama lainnya.
81

 Menurut 

Imron dalam Mulyadi, Nelayan adalah suatu kelompok 

masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada 

hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan 

ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di 

pinggir panta, sebuah pemukiman yang dekat dengan 

lokasi kegiatannya. 

 Masalah-masalah di atas tidak berdiri sendiri, 

tetapi saling terkait satu sama lain. Misalnya, masalah 

kemiskinan. Masalah ini disebabkan oleh hubungan-

hubungan korelatif antara keterbatasan akses, lembaga 

ekonomi belum berfungsi, kualitas SDM rendah, 

degradasi sumberdaya lingkungan, karena itu 

penyelesaian persoalan kemiskinan dalam masyarakat 

pesisir harus bersifat intergriralistik. Kalaupun harus 

memilih salah satu faktor sebagai basis penyelesaian 

persoalan kemiskinan, pilihan ini benar menjangkau 

faktor-faktor yang lain atau menjadi motor untuk 

mengatasi masalah-masalah yang lain. Pilihan demikian 

memang sulit dilakukan, tetapi harus di tempuh untuk 

mengefisienkan dan mengoptimalkan sumber daya yang 

tersedia yang memang terbatas.
82

 

 M.J. Herskovits menyatakan, masyarakat 

adalah kelompok individu yang diorganisasikan, yang 

                                                           
81 Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 

hal 119-120 
82 Kusnadi. Keberdayaan nelayan & dinamika ekonomi pesisir. 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz,2009), 27-28 
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mengikuti satu cara hidup tertentu. Sedangkan JL. Gillin 

dan J.P. Gillin mengatakan bahwa masyarakat adalah 

kelompok manusia terbesar yang mempunyai kebiasaan, 

tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. S.R. 

Steinmetz, memberikan batasan mengenai masyarakat 

sebagai kelompok manusia yang terbesar meliputi 

pengelompokan manusia yang lebih kecil yang 

mempunyai perhubungan erat dan teratur. Pendapat dari 

Maclver yang mengatakan bahwa masyarakat adalah satu 

sistem cara kerja dan prosedur, dari otoritas dan saling 

membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan 

pembagian-pembagian sosial lainya, system pengawasan 

tingkah laku manusia dan kebebasan, sistem yang 

kompleks dan selalu berubah, atau jaringan relasi sosial.
83

 

 Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2004 tentang perikanan, masyarakat nelayan adalah 

masyarakat yang meiliki mata pencaharian sebagai 

penangkap ika. Mereka melakukan aktivitas usaha dan 

mendapat penghasilan dari kegiatan mencari dan 

menangkap ikan. Karena bekerja sebagai penangkap ikan 

maka tingkat kesejahteraan sangat ditentukan oleh jumlah 

dan kualitas hasil tangkapan. Banyak sedikitnya hasil 

tangkapan mencerminkan besar kecilnya pendapatan yang 

diterima. Nelayan Gudang Lelang menganggap bahwa 

menjadi nelayan merupakan pilihan terakhir. Menjadi 

nelayan adalah pekerjaan turun menurun, bahkan ada 

yang menilai sebagai satu-satunya pilhan. Hal tersebut 

terjadi karena tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap 

sumber daya perairan akibat tidak tersedia alternatif 

pekerjaan lain. Kondisi seperti ini juga mengakibatkan 

nelayan tradisonal tidak bisa bersaing dengan nelayan 

berteknologi modern.
84
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 Nelayan menurut Kusnadi nelayan merupakan 

kelompok yang sangat bergantung pada kondisi laut. 

Nelayan merupakan bagian dari masyarakat pesisir. 

Masyarakat pesisir di definisikan sebagai kelompok orang 

yang mendiami di suatu wilayah pesisir dan sumber 

kehidupan perekonomiannya bergantung pada 

pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir. Maka, nelayan 

merupakan sekelompok masyarakat yang bermukim di 

pesisir dan sangat bergantung pada pemanfaatan 

sumberdaya kelautan dan pesisir untuk kehidupannya. 

Sumberdaya tersebut meliputi hewan, tumbuhan serta 

lahan yang dapat digunakan langsung maupun dilakukan 

upaya budidaya atasnya. Syarief  menggolongkan 

masyarakat tersebut pun ke dalam beberapa kelompok, 

antara lain: 

a. Masyarakat nelayan tangkap. 

 Merupakan kelompok masyarakat pesisir yang mata 

pencaharian utamanya adalah menangkap ikan dilaut. 

Kelompok ini dibagi lagi dalam dua kelompok besar, 

yaitu nelayan tangkap modern dan nelayan tangkap 

tradisional. Keduanya kelompok ini dapat dibedakan 

dari jenis kapal/peralatan yang digunakan dan 

jangkauan wilayah tangkapannya.  

b. Masyarakat nelayan pengumpul/bakul.  

Merupakan kelompok masyarakt pesisir yang bekerja 

disekitar tempat pendaratan dan pelelangan ikan. 

Mereka akan mengumpulkan ikan-ikan hasil 

tangkapan baik melalui pelelangan maupun dari sisa 

ikan yang tidak terlelang yang selanjutnya dijual ke 

masyarakat sekitarnya atau dibawah ke pasar-pasar 

lokal. Umumnya yang menjadi pengumpul ini adalah 

kelompok masyarakat pesisir perempuan.  

c. Masyarakat nelayan buruh.  

Merupakan kelompok masyarakat nelayan yang 

paling banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat 
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pesisir. Ciri dari mereka dapat terlihat dari 

kemiskinan yang selalu membelenggu kehidupan 

mereka, mereka tidak memiliki modal atau peralatan 

yang memadai untuk usaha produktif. Umumnya 

mereka bekerja sebagai buruh/anak buah kapal 

(ABK) pada kapal-kapal juragan dengan penghasilan 

yang minim. 

d. Masyarakat nelayan tambak. 

 Merupakan masyarakat nelayan pengolah, dan 

kelompok masyarakat nelayan buruh. Jika 

digolongkan berdasarkan tipe di atas, Indonesia 

masih didominasi oleh masyarakat nelayan tangkap 

tradisional dan dalam pelaksanaannya, masih terdapat 

nelayan buruh yang merupakan sekelompok nelayan 

tangkap yang belum memiliki modal sehingga harus 

ikut bersama nelayan lain yang sudah memiliki alat 

tangkap serta perahu. Nelayan tangkap tradisional 

dengan keterbatasan alat tangkap akan 

mempengaruhi hasil pendapatan para nelayan. 

Begitupun status sebagai nelayan buruh pun sangat 

mempengaruhi pendapatan yang dihasilkan. 

Berdasarkan definisi kemiskinan yang telah 

diungkapkan sebelumnya serta definisi nelayan di 

atas, maka kemiskinan nelayan merupakan kondisi 

seseorang atau sekelompok nelayan yang memiliki 

standar hidup rendah serta tidak terpenuhinya hak-

hak dasarnya. 

 Kemiskinan para nelayan dapat disebabkan 

oleh tiga faktor, yaitu dari alamiah (natural), eksternal 

atau buatan (struktural) serta gaya hidup tertentu para 

nelayan (kultural). Sebagai nelayan, faktor-faktor tersebut 

tidak terlepas dari sumberdaya kelautan dan pesisir, baik 

dari kondisi ekosistem laut dan pesisir, kebijakan ekonomi 

yang mendukung perekonomian para nelayan, gaya hidup 

di antara para nelayan dalam berperilaku serta dalam 
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mengelola sumberdaya kelautan dan pesisir yang ada.
85

 

 Secara umum nelayan diartikan sebagai orang 

yang mata pencahariannya menangkap ikan, penangkap 

ikan di laut. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 6 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan 

(LNRI No. 97 tahun 1964, TLN No. 2690), pengertian 

nelayan dibedakan menjadi dua yaitu: nelayan pemilik 

dan nelayan penggarap. Nelayan pemilik ialah orang atau 

badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas 

sesuatu kapal atau perahu yang dipergunakan dalam usaha 

penangkapan ikan dan alat-alat penangkapan ikan.  

 Nelayan penggarap ialah semua orang yang 

sebagai kesatuan dengan menyediakan tenaganya turut 

serta dalam usaha penangkapan ikan di laut. Sedangkan 

dalam ketentuan Undang-Undang Perikanan, mengatur 

dan membedakan pengertian nelayan menjadi dua yaitu 

nelayan dan nelayan kecil. Pasal 1 angka 10: nelayan 

adalah orang yang mata pencahariannya melakukan 

penangkapan ikan, sedangkan pada pasal 1 angka 11: 

nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya 

melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan 

berukuran paling besar 5 (lima) Gross Ton (GT). 

Penjelasan pasal 18 ayat (6) UndangUndang Republik 

Indonesia Nomer 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, yang dimaksud dengan “nelayan kecil” adalah 

nelayan masyar akat tradisional Indonesia yang 

menggunakan bahan dan alat penangkapan ikan secara 

tradisional.
86

 Ciri komunitas nelayan dapat dilihat dari 

berbagai segi, sebagai berikut:  

a. Dari segi mata pencaharian, nelayan adalah mereka 
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yang segala aktivitasnya berkaitan dengan lingkungan laut 

dan pesisir, atau mereka yang menjadikan perikanan 

sebagai mata pencaharian mereka.  

b. Dari segi cara hidup, komunitas nelayan adalah 

komunitas gotong royong. Kebutuhan gotong royong dan 

tolong-menolong terasa sangat penting pada saat untuk 

mengatasi keadaan yang menuntut pengeluaran biaya 

besar dan pengerahan tenaga banyak, seperti saat berlayar, 

membangun rumah atau tanggul penahan gelombang di 

sekitar desa.  

c. Dari segi tampilan, meskipun pekerjaan nelayan adalah 

pekerjaan berat namun pada umumnya mereka hanya 

memiliki keterampilan sederhana. Kebanyakan mereka 

bekerja sebagai nelayan adalah profesi yang di turunkan 

oleh orang tua, bukan yang dipelajari secara professional. 

2. Karakteristik Masyarakat Nelayan  

 Nelayan Secara sederhana masyarakat nelayan 

memiliki ciri khas yang berbeda dengan masyarakat 

lainnya, diantaranya adalah: 1) Masyarakat nelayan 

memiliki sifat homogen dalam hal mata pencaharian, nilai 

dan kebudayaan, serta dalam sikap dan tingkah laku. 2) 

Cenderung berkepribadian keras. 3) Memiliki sifat yang 

toleransi dengan terhadap yang lainnya. 4) Memiliki 

gairah seksual yang relatif tinggi. 5) Hubungan sesama 

anggota lebih intim dan memiliki rasa tolong menolong 

yang tinggi. 6) Dalam berbicara, suara cenderung 

meninggi.
87

 

3. Karakteristik Sosial Nelayan  

 Secara sosiologis, karakteristik masyarakat 

nelayan berbeda dengan karakteristik masyarakat petani 

seiring dengan perbedaan karakteristik sumber daya yang 

dihadapi. Masyarakat petani menghadapi sumber daya 

yang terkontrol, yakni pengelolaan lahan untuk produksi 
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suatu komoditas dengan output yang relatif bisa 

diprediksi. Dengan sistem produksi yang demikian 

memungkinkan tetapnya lokasi produksi sehingga 

menyebabkan mobilitas usaha yang relatif rendah dan 

elemen resiko pun tidak besar.  

 Dalam hal ini, petani ikan tergolong 

masyarakat petani karena relatif miripnya sifat sumber 

daya yang dihadapi, yaitu petani ikan (budidaya) 

mengetahui berapa, dimana, dan kapan ikan ditangkap 

sehingga pola pemanenan lebih terkontrol. Pola 

pemanenan yang terkontrol tersebut tentu disebabkan 

karena adanya input yang terkontrol pula. Petani ikan tahu 

berapa input produksi (benih, makanan, teknik, dsb) yang 

mesti tersedia untuk mencapai output yang akan 

dihasilkan.  

 Karakteristik tersebut berbeda sama sekali 

dengan nelayan. Nelayan menghadapi sumber daya yang 

hingga saat ini masih bersifat open access. Karakteristik 

sumber daya seperti ini menyebabkan nelayan mesti 

berpindah-pindah untuk memperoleh hasil maksimal, 

yang dengan demikian elemen risiko menjadi sangat 

tinggi. Kondisi sumber daya yang berisiko tersebut 

menyebabkan nelayan memiliki karakter keras, tegas, dan 

terbuka.
88

 

4. Klasifikasi nelayan menurut statistik perikanan KPP:  

a. Nelayan Penuh  

Nelayan tipe ini hanya memiliki satu mata 

pencaharian yaitu sebagai nelayan. Hanya 

menggantungkan hidupnya dengan profesi kerjanya 

sebagai nelayan dan tidak memiliki pekerjaan dan 

keahlian selain menjadi seorang nelayan.  

b. Sambilan Utama  

Nelayan tipe ini merupakan nelayan yang menjadikan 

nelayan sebagai  
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profesi utama tetapi memiliki pekerjaan lainnya untuk 

tambahan penghasilan. Apabila sebagian besar 

pendapatan seseorang berasal dari kegiatan 

penangkapan ikan, ia disebut sebagai nelayan. 

c. Nelayan Sambilan Tambahan  

Nelayan tipe ini biasanya memiliki pekerjaan lain 

sebagai sumber penghasilan.   Sedangkan pekerjaan 

sebagai nelayan hanya untuk tambahan penghasilan.  

5. Klasifikasi kelompok nelayan berdasarkan 

kepemilikan sarana penangkapan ikan (UU Bagi Hasil 

Perikanan):  

a. Nelayan Penggarap 

Nelayan penggarap adalah orang yang sebagai 

kesatuan menyediakan tenaganya turut serta dalam 

usaha penangkapan ikan laut, bekerja dengan sarana 

penangkapan ikan milik orang lain. 

b. Juragan/Pemilik  

Orang atau badan hukum yang dengan hak apapun 

berkuasa atau memiliki atas sesuatu kapal atau perahu 

dan alat-alat penangkap ikan yang dipergunakan 

dalam usaha penangkapan ikan yang dioperasikan 

oleh orang lain. Jika pemilik tidak melaut maka 

disebut juragan atau pengusaha. Jika pemilik 

sekaligus bekerja melaut menangkap ikan maka dapat 

disebut sebagai nelayan yang sekaligus pemilik kapal. 

6. Klasifikasi nelayan berdasarkan kelompok kerja:  

a. Nelayan Perorangan  

Nelayan yang memiliki peralatan tangkap ikan 

sendiri, dalam pengoperasiannya tidak melibatkan 

orang lain.  

b. Nelayan Kelompok Usaha Bersama (KUB)  

Merupakan gabungan dari minimal 10 orang nelayan 

yang kegiatan usahanya terorganisir tergabung dalam 

kelompok usaha bersama non-badan hukum. 
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c. Nelayan Perusahaan  

  Merupakan nelayan pekerja atau pelaut 

perikanan yang terikat  dengan perjanjian kerja laut atau 

PKL dengan badan usaha perikanan. 

7. Klasifikasi Nelayan Berdasar Jenis Perairan 

a. Nelayan Laut 

Adalah nelayan yang menangkap ikan pada perairan 

laut. 

b. Nelayan Pantai (Teritory Fishers) 

Adalah nelayan yang menangkap ikan pada perairan 

laut teritorial. 

c. Nelayan Lepas Pantai (ZEE Fishers) 

Adalah nelayan yang menangkap ikan pada perairan 

laut Lepas Pantai (ZEE) 

d. Nelayan Laut Lepas (High Seas Fishers) 

Adalah nelayan yang menangkap ikan pada perairan 

laut Lepas (High Seas) 

e. Nelayan Perairan umum pedalaman (PUD) 

Adalah nelayan yang menangkap ikan pada perairan 

umum pedalaman (PUD) 
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