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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelagic state) terluas di 

dunia dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 buah dan panjang garis pantai 

mencapai 104.000 km (Bakosurtanal, 2006). Total luas laut Indonesia sekitar 

3,544 juta km2 (Kelautan dan Perikanan Dalam Angka 2010) atau sekitar 70% 

dari wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan FAO Year Book 2014 produksi 

perikanan tangkap Indonesia sampai dengan tahun 2012 berada pada peringkat 2 

dunia dengan tingkat produksi perikanan tangkap pada periode 2010-2012 

mengalami kenaikan rata-rata produksi sebesar 3,83% sebagaimana dijelaskan 

pada grafik berikut.  

 
Gambar 1. Perkembangan tingkat produksi perikanan tangkap periode 2010-2012 

(Sumber: diolah dari data FAO Year Book 2014 : 35) 
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Kementerian Kelautan dan Perikanan (2012) merilis data bahwa potensi 

lestari (maximum sustainable yield/MSY) sumberdaya perikanan tangkap di 

wilayah perairan laut Indonesia sekitar 6,5 juta ton per tahun dengan tingkat 

pemanfaatan mencapai 5,71 juta ton pada 2011 (77,38%). Potensi ekonomi 

sumber daya pada sektor perikanan diperkirakan mencapai US$ 82 miliar per 

tahun. Potensi tersebut meliputi: potensi perikanan tangkap sebesar US$ 15,1 

miliar per tahun, potensi budidaya laut sebesar US$ 46,7 miliar per tahun, potensi 

peraian umum sebesar US$ 1,1 miliar per tahun, potensi budidaya tambak sebesar 

US$ 10 miliar per tahun, potensi budidaya air tawar sebesar US$ 5,2 miliar per 

tahun, dan potensi bioteknologi kelautan sebesar US$ 4 miliar per tahun.  

Menurut Daryanto (2007), sumber daya pada sektor perikanan merupakan 

salah satu sumber daya yang penting bagi hajat hidup masyarakat dan memiliki 

potensi dijadikan sebagai penggerak utama (prime mover) ekonomi nasional. Hal 

ini didasari pada kenyataan bahwa pertama, Indonesia memiliki sumber daya 

perikanan yang besar baik ditinjau dari kuantitas maupun diversitas. Kedua, 

Industri di sektor perikanan memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya. 

Ketiga, Industri perikanan berbasis sumber daya nasional atau dikenal dengan 

istilah national resources based industries, dan keempat Indonesia memiliki 

keunggulan (comparative advantage) yang tinggi di sektor perikanan sebagimana 

dicerminkan dari potensi sumber daya yang ada.  

Namun demikian pengembangan sektor kelautan dan perikanan berjalan 

lambat, karena kebijakan pembangunan lebih berorientasi kepada pengembangan 

kegiatan di daratan dibanding kawasan pesisir dan lautan. Sehingga pembangunan 
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berkelanjutan sumber daya pesisir dan kelautan terabaikan, dan sebagian besar 

masyarakat pesisir yang bekerja sebagai nelayan masih hidup di bawah garis 

kemiskinan (Serdiati, 2007).  

Menurut suyanto (1996 : h. 7–15) bahwa nelayan tradisional dan buruh 

nelayan memiliki tingkat kerentanan yang tinggi, sedikit kegoncangan atau 

kebutuhan mendadak mereka akan collapse. Faktor penyebabnya menurut 

suyanto, adalah karena akumulasi faktor yang sangat kompleks, mulai dari kondisi 

alam seperti cuaca dan irama musim yang sulit ditebak, fenomena terang bulan 

pada malam hari, kenaikan harga BBM dan lain-lain.  

Faktor cuaca merupakan permasalahan yang umum dialami oleh para 

nelayan. Cuaca buruk menyebabkan nelayan takut melaut sehingga hasil 

tangkapan menurun bahkan bisa sampai beberapa minggu tidak melaut sehingga 

dapat menimbulkan kerugian bagi para nelayan. Fenomena cuaca buruk ditandai 

dengan adanya hujan deras, angin kencang dan gelombang laut tinggi yang 

melanda sebagian besar wilayah di tanah air.  

Penelitian tentang hubungan antara kecelakaan kapal dan cuaca buruk 

telah dilakukan oleh ECMWF (European Meteorological Organizations) untuk 

membuat sebuah kriteria peringatan. Hal ini bertujuan untuk menjamin kapal tetap 

aman ketika beroperasi. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa tinggi 

gelombang significant dapat mewakili tingkat bahayanya cuaca. Dimana sebagian 

besar kecelakaan kapal terjadi pada tinggi gelombang 1-4 m (Toffoli, Lefevre, 

Bitner-Gregersen, & Mombaliu, 2005). 
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Sebagian besar nelayan sangat rentan dengan dampak fenomena cuaca 

buruk. Adanya cuaca buruk mengakibatkan nelayan yang sebagian besar 

mengoperasikan kapal-kapal penangkap ikan berukuran di bawah 30 gross ton 

(GT) tidak dapat melaut. Apabila para nelayan nekat pergi melaut dipastikan akan 

mengancam jiwa mereka, baik dari terjangan ombak maupun sambaran petir. 

Perahu nelayan kecil beberapa kali terbalik saat mereka nekat melaut ditengah 

tingginya gelombang laut atau saat kondisi cuaca buruk. Akibatnya mereka 

terpaksa tidak melaut.  

Selain faktor Cuaca, pada musim terang bulan juga membuat pendapatan 

nelayan sangat minim, bahkan tidak terjadi pemasukan sama sekali. Biasanya 

rata-rata nelayan tidak dapat melaut selama kurang lebih satu minggu setiap 

terjadi musim terang bulan. Saat terang bulan (bulan purnama) daya gravitasi 

bulan sangat mempengaruhi keadaan air laut,  diantaranya suhu air, kekuatan arus, 

pasang surut tinggi gelombang, dan aktivitas biota-biota penghuni lautan itu 

sendiri. Pada masa terang bulan ikan sangat sedikit yang berada dipermukaan. 

Jika nelayan tetap melaut hasil tangkapan ikan sedikit dan tidak sebanding dengan 

biaya operasional yang dikeluarkan nelayan. Sehingga nelayan lebih memilih 

tidak melaut. 

Terhentinya usaha penangkapan berarti terhentinya sumber pendapatan 

nelayan. Dalam situasi seperti ini para nelayan terpaksa menguras kembali 

tabungan, itu pun kalau ada, atau mengambil kredit atau meminjam uang untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. disamping itu nelayan harus 

menyiasati kebutuhan hidupnya dengan berbagai macam strategi adaptasi seperti 
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melakukan penyesuaian dengan beralih ke sumber-sumber nafkah yang lain 

(Moediarta et al. 2007). 

Penelitian di bidang sosial-ekonomi nelayan sebagaimana dikemukakan 

Herlina (2008) mengenai “Beberapa Faktor Sosial-Ekonomi yang Mempengaruhi 

Bagi Hasil (Pendapatan) Nelayan Toke-Nelayan ABK”, dimana disebutkan 

bahwa frekuensi melaut pada kegiatan penangkapan ikan berpengaruh signifikan 

terhadap pendapatan nelayan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama melaut, 

maka jumlah hasil tangkapan melaut yang diperoleh juga lebih besar. Namun 

demikian, kegiatan penangkapan ikan tidak selamanya berjalan mulus akibat 

adanya faktor cuaca buruk dan musim terang bulan dan lain-lain, sehingga 

nelayan tidak serta-merta dapat melaut sepanjang tahun. 

Selain faktor cuaca dan musim terang bulan, kenaikan harga Bahan Bakar 

Minyak (BBM) juga merupakan faktor yang mempengaruhi kondisi sosial 

ekonomi nelayan. Sebagian besar nelayan mengeluhkan kenaikan harga bahan 

bakar minyak karena hal tersebut membuat biaya operasional membengkak, 

akibatnya harga ikan melambung tinggi, sedangkan konsumen pada saat kenaikan 

harga BBM cenderung menahan konsumsinya menjadi lebih sedikit dari biasanya. 

Dengan demikian naiknya harga ikan belum tentu menopang kesejahteraan 

nelayan, bahkan banyak nelayan kecil yang merasa dirugikan akibat kenaikan 

harga BBM tersebut. 

Beberapa media masa seperti koran, kerap kali memberitakan mengenai 

peristiwa cuaca buruk, musim musim terang bulan dan kenaikan harga BBM yang 
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berdampak pada kondisi sosial ekonomi nelayan. Beberapa media masa yang 

berhasil penulis himpun adalah sebagai berikut. 

Tabel. 1.1 

Daftar Berita mengenai Cuaca Buruk, Terang Bulan dan Kenaikan Harga BBM  

No Judul Berita Tanggal Cuplikan Berita Sumber 

1 Cuaca Buruk 
hingga Maret 

Selasa,  6 
Januari 2015 

Kepala Dinas Perhubungan 
Informasi dan Komunikasi 
(Dishub kominfo) Banyuasin 
Supriadi mengatakan, 
berdasarkan pantauan pihaknya, 
ketinggian ombak terus 
meningkat bahkan mencapai 
lima hingga enam meter. “Kami 
telah mengimbau kepada 
nelayan dan pengelola jasa 
transportasi untuk mewaspadai 
perihal kondisi alam yang 
tengah bergejolak,” katanya. 

Koran 
SINDO 

2 Cuaca Buruk, 
Pilih Perbaiki 
Jaring 

Rabu, 25 
Januari 2015 

Hujan disertai angin kencang 
melanda kawasan perairan 
Makassar, Sulawesi Selatan, 
dalam beberapa hari terakhir. 
Kondisi tersebut membuat 
nelayan di Kelurahan 
Barombong tidak berani melaut. 

Koran 
Jawa Pos 

3 Cuaca Buruk 
Hambat 
Ekonomi 
Nelayan 

Selasa, 5 
Mei 2015 

Adalah Ya’kub, 50, 
nelayan yang terdampak oleh 
buruknya cuaca. Menurut dia, 
pendapatan harian yang biasa 
dia peroleh saat ini berkurang. 
Bahkan, para nelayan sering kali 
memilih alternatif menjaring di 
area pinggir laut ketika cuaca 
buruk dan tidak bisa melaut. 

Koran 
Suara 
Madura 

4 Nelayan 
Kompak Tidak 
Melaut Saat 
Cuaca Buruk 
dan Terang 
Bulan 

Jum'at, 6 
Maret 2015 

Nelayan di Desa Sejati, 
Kecamatan Camplong, kompak 
tidak melaut karena cuaca buruk 
dan terang bulan. Biasanya dari 
tanggal 8 hinga tanggal 18 bulan 
Madura atau Jawa.  

Radar 
Madura 
(Jawa 
Pos) 

5 Cara Nelayan 
Cari Uang 
Tambahan, Pilih 
Buka Ojek Laut 
Di Selat Madura 

Rabu, 8 
April 2015 

”Kalau terang bulan, saya 
memilih menjadi ojek laut. 
Sebab, saat itu ikan sangat 
sedikit,” ujar Ihsan. 

Radar 
Madura 
(Jawa 
Pos) 
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No Judul Berita Tanggal Cuplikan Berita Sumber 

6 Dikeluhkan 
Nelayan, Harga 
Solar Tembus 
Rp 10 Ribu di 
Kepulauan 
Kangean 

Rabu, 4 
Maret, 2015 

“Sebagian nelayan terpaksa 
memilih tidak melaut. Biaya 
operasionalnya lebih besar 
dibandingkan hasil tangkapan. 
Jika dipaksa melaut akan 
mengalami kerugian besar,” kata 
Ahmad Muhlis, salah seorang 
anggota DPRD Sumenep asal 
kepulauan Kangean. 

Koran 
Madura 

7 Kenaikan Solar 
Mulai 
Dikeluhkan 

Rabu, 28 
Maret, 2015 

Naiknya harga BBM (bahan 
bakar minyak) jenis solar  
membawa dampak langsung  
khususnya bagi para nelayan 
di Pamekasan. Para nelayan 
mulai khawatir karena 
penghasilan mereka akan 
semakin seret. Sementara  
penghasilan mereka selama ini 
tidak menentu. Tidak jarang 
hasil penjualan ikan tidak 
sebanding dengan biaya solar 
yang dikeluarkan 

Koran 
Suara 
Madura 

 

Dari berbagai wilayah di Indonesia, pulau Madura merupakan salah satu di 

kepulauan jawa timur yang rentan terhadap dampak fenomena cuaca buruk, 

musim terang bulan dan kenaikan harga BBM. Termasuk di salah satu kabupaten 

di Madura, tepatnya di kabupaten pamekasan yang memiliki laut dan daerah 

pesisir yang memanjang sepanjang jalan, khususnya wilayah pesisir utara 

Pamekasan yaitu di Desa Sotabar Pesisir. Nelayan desa sotabar sangat rentan 

dengan adanya fenomena cuaca buruk, musim terang bulan dan kenaikan harga 

BBM. Hal ini disebabkan karena nelayan di desa tersebut memiliki 

ketergantungan pada alam yang sangat tinggi dan ketergantungan dengan bahan 

bakar untuk operasional kapal. Oleh karena itu, mencermati kecenderungan ketiga 

faktor yang telah digambarkan diatas, serta strategi adaptasi sosial ekonomi 
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nelayan terhadap dampak ketiga faktor tersebut, maka penulis tertarik ntuk 

meneliti lebih lanjut pada sektor perikanan dan kelautan ini dengan judul 

“Analsisis Strategi Adaptasi Sosial Ekonomi Nelayan Terhadap Dampak 

Fenomena Cuaca Buruk, Terang Bulan Dan Kenaikan Harga BBM Di Desa 

Sotabar Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan”. 

1.2 Rumusan Masalah  

a. Bagaimana Gambaran Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan di Desa Sotabar 

Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan? 

b. Apakah terdapat perbedaan pendapatan nelayan antara kondisi cuaca 

buruk dengan kondisi cuaca normal di Desa Sotabar Kecamatan Pasean 

Kabupaten Pamekasan? 

c. Apakah terdapat perbedaan pendapatan nelayan antara kondisi terang 

bulan dengan kondisi bulan gelap di Desa Sotabar Kecamatan Pasean 

Kabupaten Pamekasan? 

d. Apakah terdapat perbedaan pendapatan nelayan antara sebelum kenaikan 

BBM dengan setelah kenaikan BBM di Desa Sotabar Kecamatan Pasean 

Kabupaten Pamekasan? 

e. Bagaimana Strategi Adaptasi Sosial Ekonomi Nelayan di Desa Sotabar 

Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan dalam menghadapi fenomena 

cuaca buruk, terang bulan dan kenaikan harga BBM? 

1.3 Batasan Masalah 

Supaya pembahasan hasil analisis dalam penelitian ini lebih terarah dan 

tidak menyimpang dari tujuan penelitian, maka penelitian ini dibatasi pada fokus 
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masalah-masalah yang akan diteliti. Sehingga dalam penelitian ini masalah yang 

akan dibahas hanya terbatas pada aspek yang menjadi fokus penelitian, yaitu 

kajian mengenai Fenomena Cuaca Buruk, Terang Bulan serta Kenaikan harga 

BBM. Gambaran penelitian juga dibatasi pada ruang lingkup cara nelayan 

melakukan strategi adaptasi terhadap ketiga variabel tersebut. Sedangkan variabel 

lain yang bukan merupakan fokus penelitian bukan merupakan tanggung jawab 

penulis dalam penelitian ini. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah sebagaimana 

dijabarkan sebagai berikut. 

1 Untuk mengetahui Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan di Desa Sotabar 

Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. 

2 Untuk mengetahui terdapat perbedaan pendapatan nelayan antara kondisi 

cuaca buruk dengan kondisi cuaca normal di Desa Sotabar Kecamatan 

Pasean Kabupaten Pamekasan. 

3 Untuk mengetahui terdapat perbedaan pendapatan nelayan antara kondisi 

terang bulan dengan kondisi bulan gelap di Desa Sotabar Kecamatan 

Pasean Kabupaten Pamekasan. 

4 Untuk mengetahui terdapat perbedaan pendapatan nelayan antara sebelum 

kenaikan BBM dengan setelah kenaikan BBM di Desa Sotabar Kecamatan 

Pasean Kabupaten Pamekasan. 
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5 Bagaimana Strategi Adaptasi Sosial Ekonomi Nelayan di Desa Sotabar 

Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan dalam menghadapi fenomena 

cuaca buruk, terang bulan dan kenaikan harga BBM. 

1.5   Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

berbagai pihak diantaranya: 

1. Bagi pemerintah daerah: dapat memberi masukan kepada pemerintah 

daerah dalam merumuskan kebijakan dan langkah-langkah tindak lanjut 

dalam menangani permasalahan sosial ekonomi untuk pengembangan 

lapangan kerja. 

2. Bagi ilmu pengetahuan: dapat memberikan sumbangan kajian terkait 

berbagai peluang strategi bertahan hidup masyarakat pesisir yang hidup di 

dua dunia dengan kondisi "ekstrim" dengan memanfaatkan apa yang ada 

di sekitarnya. 


