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Indonesia adalah negara Maritim yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan yang 

memiliki potensi ikan yang besar yang memiliki daya saing yang tinggi. Nelayan mempunyai 

peran yang sangat substantial dalam modernisasi kehidupan masyarakat. Mereka termasuk agent 

of development yang paling reaktif terhadap perubahan lingkungan. Sifatnya yang lebih terbuka 

dibanding kelompok masyarakat yang hidup dipedalaman. Tetapi dalam perkembangan, justru 

masyarakat nelayan belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Keberadaan mereka sebagai 

agen perubahan sosial ternyata tidak menunjukkan secara positif dengan kehidupan ekonominya.  

Penelitian ini bertujuan untuk: 1. untuk mendeskripsikan kegiatan Koperasi Mina Teluk Prigi 

(SINATI) Trenggalek, 2. untuk mengetahui kesejahteraan nelayan Teluk Prigi, 3. untuk 

mengetahui peran Koperasi Mina Teluk Prigi Dalam Peningkatan Kesejahteraan Nelayan. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode 

analisis kualitatif, dengan teknik samplingnya menggunakan statified random sampling yang 

terdiri dari nelayan anggota koperasi yang masih aktif dan bukan anggota koperasi yang 

kesemuanya adalah pemilik kapal. 

Kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi Mina Teluk Prigi sampai sekarang masih sebatas materi 

saja yaitu seperti simpan pinjam, permodalan, dan penjualan alat-alat tangkap saja. 

Kesejahteraan nelayan Teluk Prigi kalau dilihat dari segi jasmaninya sudah bisa dikatakan 

sebagai nelayan yang sejahtera karena sudah terpenuhinya kebutuhan jasmani (kebutuhan 

primer) seperti sandang, pangan, papan (SPP) akan tetapi dari segi rohaninya masih banyak 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh nelayan responden. 

Peran Koperasi Mina Teluk Prigi (SINATI) Trenggalek Ddalam Peningkatan Kesejahteraan 

ternya masih kurang. Setelah dilakukan penelitian ternyata koperasi belum bisa menjawab semua 

permasalahan yang dihadapi oleh anggota, baik itu masalah pendapatan, pola konsumsi, 

pemasaran hasil dan masalah perikanan lainnya, contohnya masalah pendapatan nelyan 

responden kesulitan untuk mendapatkan pendapatan bersih dari setiap kegiatan operasi, karena 

pembayaran yang tidak lancar yang dilakukan oleh bakul pengolah ikan (pemindang) dalam 

pembelian bahan baku ikan. Selain itu kegiatan yang dilakukan oleh pihak koperasi masih 

sebatas materi saja, pada hal permasalahan utama tidak hanya terletak pada kekuatan modal saja 

akan tetapi lebih ke kualitas SDMnya. 

 


