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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Wilayah pantai di Indonesia dikenal sebagai kawasan masyarakat miskin, 

kumuh dan terbelakang. Di wilayah pantai, umumnya merupakan kantong-

kantong kemiskinan struktural yang sangat kronis. Yaitu kemiskinan yang 

ditimbulkan akibat adanya tekanan ekonomi, sehingga nelayan terperangkap 

dalam lingkaran kemiskinan. Kondisi ini sangat ironis apabila dibandingkan 

dengan keadaan alam wilayah pesisir yang kaya sumberdaya alam, dan potensial 

dikembangkan secara ekonomi.  

Nelayan merupakan salah satu bagian dari anggota masyarakat yang 

mempunyai tingkat kesejahteraan paling rendah. Dengan kata lain, masyarakat 

nelayan adalah masyarakat paling miskin dibanding anggota masyarakat subsisten 

lainnya (Kusnadi, 2002). Suatu ironi bagi sebuah Negara Maritim seperti 

Indonesia bahwa ditengah kekayaan laut yang begitu besar masyarakat nelayan 

merupakan golongan masyarakat yang paling miskin. 

Pemandangan yang sering dijumpai di perkampungan nelayan adalah 

lingkungan hidup yang kumuh serta rumah-rumah yang sangat sederhana. 

Kalaupun ada rumah-rumah yang menunjukkan tanda-tanda kemakmuran 

(misalnya rumah yang megah dan berantena parabola), rumah-rumah tersebut 

umumnya dipunyai oleh pemilik kapal, pemodal, atau rentenir yang jumlahnya 

tidak signifikan dan sumbangannya kepada kesejahteraan komunitas sangat 
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tergantung kepada individu yang bersangkutan. Disamping itu, karena lokasi 

geografisnya yang banyak berada di muara sungai, lingkungan nelayan sering kali 

juga sudah sangat terpolusi. 

Kemiskinan pada nelayan disebabkan karena keterbatasan kualitas 

sumberdaya manusia nelayan, keterbatasan kemampuan modal usaha, 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 

melaut, dan gaya hidup yang dipandang “boros” sehingga kurang berorientasi ke 

masa depan (lihat Siahaan dalam Kusnadi dkk, 2004 dan Kusnadi, 2003). 

Faktor ekonomi  masyarakat nelayan pada umum merupakan bagian dari 

problem yang kerap kali menjadi bomerang dalam kehidupan, baik masyarakat 

nelayan yang ada di pesisir kota maupun yang ada di kepulauan. Masyarakat 

kepulauan yang notabennya bermata pencaharian sebagai nelayan, yang secara 

menyeluruh bergantung kepada hasil tangkapan ikan yang secara kalkulasi tidak 

dapat memberikan hidup yang layak, apalagi dihadapakan pada cuaca yang tidak 

bersahabat, maka ekonomi rumah tangga nelayan akan terancam. Analisis terkait 

dengan perbandingan alat yang diguanakan oleh nelayan kota dengan nelayan 

kepulauan akan berbeda, nelayan tradisional cenderung menggunakan alat 

sekedarnya seperti alat pancing dan jarring sederhana, sementara nelayan kota 

cenderung lebih menggunakan alat yang relevan dengan jenis ikan yang 

ditangkapnya, misalnya, kalau musim ikan tongkol nelayan kota menggunakan 

alan yang sesuai dengan kondisi ikan tersebut, kajian ilmiah terkait dengan model 
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dan pola penangkapan ikan untuk menghasilkan ikan yang banyak sering 

dilakukan, sementara nelayan kepulauan hanya menggunakan alat yang sederhana 

dan tidak ada kajian ilmiah tentang pola dan model untuk mendapatkan ikan yang 

banyak. 

Desa Tanjung Kiaok adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan 

Sapeken Kabupaten Sumenep. Jarak Desa Tanjung Kiaok dengan ibu kota 

Kecamatan Sapeken sejauh 24 km, sedangkan jarak ke Ibu kota Kabupaten 

Sumenep di Pelabuhan Kalianget Sumenep 198 km, dan ke ibu kota provinsi Jawa 

Timur di Surabaya 350 km. Dengan kendaraan lau, kurang lebih memerlukan 

waktu 2 jam untuk sampai di kota Kecamatan Sapeken, dan 12 jam untuk sampai 

di kota Kabupaten Sumenep, dan sekitar 16 Jam untuk sampai di kota Provinsi 

Jawa Timur di Surabaya. 

Desa Tanjung Kiaok adalah desa pesisir atau desa pantai yang berhadapan 

langsung dengan laut Sulawesi, tentu saja lautnya berombak. Sebagai gugusan 

pulau, tentunya memiliki panorama yang indah. Pagi hari dapat menikmati 

hembusan angin laut yang dingin sambil menjemput matahari dari peraduannya. 

Tetapi sayang, sepanjang pantainya belum terawat kebersihannya dari sampah dan 

limbah ikan, termasuk juga 0,5 km dari tepi pantai banyak tanaman rumput laut 

yang kurang tertata rapi, mengurangi keindahan panorama pantainya. 

Desa Tanjung Kiaok memiliki potensi laut yang melimpah. Namun, 

penduduknya masih rata-rata berada dibawah garis kemiskinan. Penduduknya 

umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan tradisional, Masyarakat 

kepulauan khususnya Desa Tanjung Kiaok Kecamatan Sapeken Kabupaten 
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Sumenep Madura, merupakan bagian dari nelayan kepulauan yang hanya 

mengadalkan alat tradisional untuk menangkap ikan. Karena itu, tidak jarang 

masalah ekonomi rumah tangga menjadi bagian dari problem yang tidak 

terpecahkan kalau hanya mengandalkan hasil dari tangkapan ikan dengan alat 

sekedarnya saja, apalagi cuaca yang kurang bersahabat juga menjadi ancaman 

bagi sirkulasi ekonomi rumah tangga masyarakat nelayan kepulauan. 

Komunitas masyarakat nelayan kepulauan dipilih sebagai obyek dalam 

penelitian ini, tidak terlepas dari beberapa alasan yang mendasarinya, pertama, 

masyarakat nelayan di negara ini secara umum kerapkali diposisikan sebagai 

masyarakat yang dimarjinalkan dalam segala aspek pergaulan kebangsaan, terjadi 

kesenjangan yang sangat curam antara masyarakat kota dengan masyarakat 

kepulauan seperti masyarakat nelayan yang ada di pulau terpencil terisolir seperti 

pulau Sepanjang, kedua, masyarakat nelayan kepulauan adalah masyarakat 

terpencil terisolir secara geografis dengan segala keterbatasannya yang tidak 

pernah dijadikan sebagai daerah prioritas dalam melakukan pembinaan, 

penyuluhan dan pembangunan kemasyarakatan, masalah-masalah yang terjadi di 

daerah terpencil terisolir acapkali diparadigmakan sebagai masalah dalam 

negerinya dan bukan masalah bersama sesama anak bangsa Indonesia, jauhnya 

dari pusat kota serta tidak menentunya alat transportasi mengakibatkan tidak 

tersentuhnya permasalahan-permasalahan sosial kemasyarakatan tersebut oleh 

pihak yang bertanggung jawab, termasuk masalah kesejahteraan ekonomi.  Dua  

masalah besar yang terjadi sebagaimana telah dideskripsikan di atas telah 

membudaya di komunitas masyarakat nelayan kepulauan Desa Tanjung Kiaok 
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Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep Madura yang bisa menimbulkan 

problem ekonomi berkesinambungan. Untuk itu peneliti mengambil judul yang 

relevan dengan kondisi masyarakat kepulauan yaitu Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Pendapatan  Masyarakat nelayan miskin (Di Desa Tanjung Kiaok 

Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep Madura). 

 

B. Perumusan Masalah 

Merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, perumusan 

masalah yang akan ditelaah lebih lanjut dalam penelitian ini adalah apakah 

pendidikan, teknologi, usia, jumlah tanggungan keluarga dan masa kerja 

berpengaruh pada pendapatan nelayan miskin di Desa Tanjung Kiaok Kecamatan 

Sapeken Kabupaten Sumenenep? 

 

C. Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah tidak melebar dan tujuan peneliti bisa tercapai 

maka dalam penelitian ini, peneliti hanya membahas tentang apa yang di anggap 

berpengaruh terhadap pendapatan nelayan miskin, dimana variabel-variabel dalam 

penelitian ini yaitu, tingkat pendidikan, teknologi, jumlah tanggungan keluarga, 

usia dan masa kerja. 
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D. Tujuan dan kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Mengacu dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh antara tingkat pendidikan, teknologi, usia, tanggungan 

keluarga dan masa kerja terhadap pendapatan nelayan miskin di Desa Tanjung 

Kiaok Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi pengambil kebijakan  

Selain itu, bagi pembuat kebijakan (pemerintah, khususnya pemerintah 

daerah) penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan untuk 

mempertimbangkan pendekatan yang tepat dalam usaha penanggulangan 

kemiskinan nelayan, sehingga program-program atau proyek-proyek yang 

ditawarkan bagi masyarakat nelayan benar-benar efektif untuk 

meningkatkan kesejahteraan nelayan. 

b. Bagi nelayan 

Sebagai bahan informasi dalam usaha meningkatkan pendapatan nelayan, 

dan memperbaiki kesejahteraan hidup para nelayan. 

c. Bagi pihak lain 

Dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dengan topik 

penelitian serupa. 


