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ABSTRAK 

Arizal Triadiyatma, 110810104,  Peran Kearifan Lokal Sebagai Modal Sosial 
Dalam Penyelesaian Konflik Nelayan di Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan,  
Skripsi,  Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya, 2016. 
 
xvi + 108 halaman, 2 lampiran 
 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (a) mengidentifikasi bentuk dan pola 
konflik, (b) mengidentifikasi penyebab konflik, (c) mengidentifikasi penyelesaian 
konflik, serta (d) mengidentifikasi Kearifan Lokal sebagai Modal Sosial dalam 
penyelesaian konflik antar nelayan di Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik wawancara 
mendalam ke beberapa narasumber; pihak nelayan dan pihak non-nelayan. Pihak 
non-nelayan yaitu petugas penyuluhan dan Kepala Bidang kantor Departemen 
Kelautan dan Perikanan, serta Kepala Satuan POLAIR, dalam memberikan 
informasi mengenai kearifan lokal sebagai modal sosial dalam penyelesaian 
konflik nelayan. Hasil wawancara kemudian ditranskrip dan dikoding dengan 
teknik open coding, axial coding, dan selective coding. 
Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa terdapat bentuk konflik berupa 
perselisihan yang disebabkan perebutan wilayah penangkapan antara nelayan 
Lekok dengan nelayan Madura, serta kecemburuan alat tangkap antar sesama 
nelayan Lekok dan antara nelayan Lekok dengan nelayan Madura. Penyebab atau 
sumber konflik mengarah pada empat tipe konflik; yaitu konflik kelas, konflik 
kepemilikan sumber daya, konflik cara produksi/alat tangkap, dan konflik 
lingkungan. Penyebab potensial dari konflik adalah keterbatasan sumberdaya 
dengan faktor pemicu berupa penggunaan alat tangkap terlarang bernama mini 
trawl. 
Pemecahan konflik dalam upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah 
adalah melalui mediasi dengan bentuk penyuluhan dan sosialisasi, serta 
melibatkan tokoh masyarakat nelayan dan tokoh agama yang berkolaborasi untuk 
mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik dalam pencarian solusi konflik. 
Selain itu, konflik yang terjadi juga dapat diselesaikan melalui cara yang arif, 
yaitu musyawarah atau kompromi, dengan cara saling mengganti rugi antar pihak 
yang berkonflik bila ada yang merasa dirugikan. 
Bentuk kearifan lokal sebagai modal sosial dalam penyelesaian konflik berupa 
mempercayakan kyai dalam menyelesaikan konflik. Kearifan lokal lainnya 
berupa organisasi rukun nelayan yang diikuti oleh semua pihak nelayan sebagai 
tradisi, serta kebudayaan lokal yang sudah menjadi tradisi pula, dalam bentuk 
prosesi adat, yaitu Ski Lot, balap perahu, selametan pada hari besar keagamaan, 
serta Petik Laut. Dalam hal ini, Perlu peningkatan dalam pengawasan dan 
penegakkan hukum bidang perikanan di laut dengan cara meningkatkan patroli 
aparat keamanan laut dan juga penambahan sarana dan prasarana dalam 
pengawasannya. Serta, perlu adanya penguatan kerjasama kelembagaan antar 
Kabupaten/Kota dalam penangkapan ikan dan ekonomi kenelayanan.  

Kata Kunci: Konflik, Nelayan, Kearifan Lokal, Modal Sosial. 
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ABSTRACT 

Arizal Triadiyatma, 110810104, Local Wisdom as Social Capital in The 
Fishermen Conflict Solution in Lekok, Pasuruan District, A Thesis, Faculty of 
Psychology Airlangga University Surabaya, 2016. 
 
xvi + 108 pages, 2 attachments 
 
This study aimed to identify; (a) form and pattern of conflicts, (b) the causes of 
conflicts, (c) conflict solutions, and (d) to identify local wisdom as social capital 
in Fishermen Conflict Solution in Lekok, Pasuruan District. 
This study is a qualitative research, used depth interview technique through some 
informants; the fishermen and the non-fishermen. The non-fishermen are 
members of social counseling, the head field of maritime and fisheries 
department, and the head unit of POLAIR. They helped the writer in giving 
information about local wisdom as social capital in fishermen conflict solution. 
The interview result had been transcribed, and coded by using open coding 
technique, axial coding technique, and selective coding technique. 
Research result that had been found is conflict in the form of quarrel among 
fishermen caused by fishing ground battle between Lekok fishermen and Madura 
fishermen, and catching tools jealousy among Lekok and Madura fishermen. The 
causes of conflict led to four types of conflict. Those are class conflict, ownership 
of resources, manner of production/catching tools, and environment conflict. 
Potential cause of conflict is the limited of resources nowadays with triggering 
factor as the use of mini trawl. 
Resolving conflict in the effort of conflict solution done by the government is 
mediation in the form of counseling and socialization. Moreover, by involving 
socialites and clergies that was collaborated for meeting those who have conflict 
in finding the conflict solution. Besides, conflict occurred could also be solved 
with prudent manner; deliberation or compromise, in the way of indemnifying 
each other who have conflict. 
Local wisdom as social capital in conflict solution was by believing the kyai to 
solve the conflict. Furthermore, local wisdom could be fishermen organizations 
followed by all fishermen as a tradition. Also, local wisdom that has become a 
tradition could be found as processions, namely Ski Lot, boat racing, selametan, 
also Petik Laut on a religious day. In this case, it necessary to improve the 
supervision and law enforcement in the field of fisheries by increasing patrols of 
sea security or adding the supervision infrastructure. Finally, it also necessary to 
strengthen the institutional cooperation among district or city, in the field of 
fishing and fishermen economic. 
 
Keywords: Conflict, Fishermen, Local Wisdom, Social Capital 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah  

Indonesia dianugerahi laut yang begitu luas dengan berbagai sumber daya 

ikan di dalamnya. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia karena 

memiliki luas laut dan jumlah pulau yang besar. Panjang pantai Indonesia 

mencapai 95.181 km (World Resources Institute, 1998) dengan luas wilayah laut 

5,4 juta km2, mendominasi total luas teritorial Indonesia sebesar 7,1 juta km2. 

Potensi tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara yang dikaruniai sumber 

daya kelautan yang besar termasuk kekayaan keanekaragaman hayati dan non 

hayati kelautan terbesar. Laut juga berfungsi memberikan jasa-jasa lingkungan 

lainnya seperti sarana transportasi, rekreasi, wisata laut (ecotourism), kesehatan. 

Dirjen Perikanan (2010) memperkirakan potensi perikanan dan kelautan Indonesia 

adalah berkisar antara 4–20 juta ton/tahun. Potensi sumberdaya perikanan 

berperan penting sebagai sumber devisa bagi negara, penyokong penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta menjadi sumber penghidupan bagi 

penduduk yang menempati wilayah pesisir terutama penduduk yang mata 

pencahariannya sebagai nelayan.  

Jawa timur merupakan provinsi yang memiliki kawasan laut hampir empat 

kali luas daratannya dengan garis pantai kurang lebih 2.916 km. Luas lautannya 

mencapai 110.000 km2  dan dikelilingi 74 pulau kecil disekitarnya 

(satistik.kkp.go.id). kawasan laut dan pesisir Jawa timur mempunyai luas hampir 
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dua kali luas daratannya (kurang lebih 47.220 km2) atau mencapai kurang lebih 

75.700 km2 apabila dihitung dengan 12 mil batas wilayah provinsi. Garis pantai 

provinsi jawa timur panjang kurang lebih 2.128 km yang aktif dan potensial. 

Kawasan pesisir Jawa Timur yang sebagian besar terletak di pesisir utara dan 

sebelah timur dapat dijumpai berbagai variasi kondisi fisik dan lingkungannya 

seperti hutan bakau padang lamun , terumbu karang, pantai berpasir putih dan 

pantai yang landai maupun terjal. 

Pesisir pantai utara Jawa Timur pada umumnya berdataran rendah yang 

ketinggiannya hampir sama dengan permukaan laut. Wilayah yang termasuk zona 

pesisir utara Jawa Timur adalah Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, 

Kabupaten Gresik, Kota surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, 

Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Situbondo 

(www.diskanlut.jatimprov.go.id) . Potensi perikanan di perairan Selat Madura 

bukan lagi surga bagi nelayan. Nelayan semakin banyak dari 12 kota dan 

kabupaten di Selat Madura membuat kawasan itu melebihi batas penangkapan 

ikan (overfishing). Puluhan ribu nelayan selama ini mencari ikan di perairan yang 

potensi ikannya semakin menipis. Kota dan Kabupaten yang selama ini melaut di 

Selat Madura adalah Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten  

Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Sidoarjo, 

Surabaya, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Nelayan dari pulau 

Gili Ketapang dan Kabupaten Probolinggo jumlanya sekitar 3.000, tidak hanya 

berpengaruh pada minimnya hasil tangkapan nelayan. Kelompok nelayan pun 
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mudah tersulut untuk bentrok fisik gara-gara memperebutkan kawasan 

penangkapan. (Surabaya post, Minggu, 08 april 2012 

Pasuruan merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang dikenal 

sebagai kota santri, memliki luas wilayah 1.474 km2 atau sekitar 3% dari luas 

wilayah Jawa Timur. Wilayah Kabupaten Pasuruan secara geografis terdiri dari 

pegunungan , dataran rendah dan kawasan pantai. Sebagian dari wilayah tersebut 

mempunyai sumberdaya alam yang potensial untuk pengembangan usaha 

perikanan. Potensi kelautan dan perikanan yang terdapat di Kabupaten Pasuruan 

meliputi wilayah perairan laut yang terbentang ± 48km mulai dari Kecamatan 

Nguling sampai Bangil yang terdiri atas kawasan danau, perikanan air tawar dan 

perikanan air payau yang sangat potensial untuk dikembangkan. Di Pasuruan , 

terdapat sekitar 0,77% atau sekitar 11.188 jiwa penduduk yang berprofesi sebagai 

nelayan yang tersebar di lima daerah pantai, yakni kecamatan Beji, Kraton, Grati, 

Lekok dan Nguling. Potensi laut dan pantai dengan luas wilayah eksploitasi 112,5 

mil laut persegi menghasilkan potensi lestari 49,51 ribu ton ikan per tahun.Dari 

potensi yang ada pada tahun 2004 telah dieksploitasi sebesar 10.403,4 ton. 

Pengembangan penangkapan ikan dilaut diarahkan untuk mengoptimalkan potensi 

yang ada terutama wilayah Kecamatan Nguling, Lekok dan Kraton.Jenis ikan 

yang ditangkap antara lain : ikan teri nasi, ikan kembung dll. 

(http://www.pasuruankab.go.id/) . 

Lekok merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Pasuruan dengan 

jumlah nelayan terbanyak di Pasuruan. Salah satu potensi perikanan terdapat di 

daerah ini adalah teri nasi. Namun , semenjak cara penangkapan ikan yang tidak 
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ramah lingkungan dengan menggunakan bom dan potassium yang dilakukan oleh 

nelayan Lekok di masa lampau mengakibatkan rusaknya habitat ikan termasuk 

salah satunya ikan teri nasi, di sekitar perariran Lekok. Menurut nelayan dan staff 

Dinas Kelautan dan perikanan, perairan Lekok telah mengalami eksploitasi 

perikanan yang berlebihan (overfisihing) dengan alat tangkap trawl mini sejenis 

pukat harimau yang merusak terumbu karang sehingga ikan tidak punya tempat 

untuk bertelur dan berkembang biak. Selain itu menurut kepala UPTD PPI ( 

Pangkalan Pendaratan Ikan ) Lekok, perairan Lekok juga telah mengalami jumlah 

tangkapan berlebih akibat penggunaan alat tangkap tongep atau mini trawl. 

Kondisi seperti ini menyebabkan nelayan Lekok harus melaut jauh dari perairan 

Lekok untuk memperoleh hasil tangkapan yang lebih banyakm bahkan pada 

beberapa nelayan harus melakukan andon ke daerah lain. Keputusan nelayan 

untuk melaut ke perairan lain ataupun untuk melakukan andon ke daerah pantai 

lainnya seringkali menimbulkan masalah hingga berupa tindak anarkis. Salah satu 

penyebab munculnya konflik yang terjadi pada nelayan Lekok adalah alat tangkap 

yang tidak ramah lingkungan yangdigunakan oleh nelayan Lekok, seperti tongep 

atau mini trawl.  

Selama ini memang kasus yang sering terjadi lebih kepada desa Wates 

Kecamatan Lekok. Penggunaan alat tangkap mini trawl di daerah ini cukup 

mendominasi dan cukup tinggi, hampir 80% nelayan daerah wates 

menggunakannya. Walaupun ada desa lain yang masih menggunakannya juga. 

Nelayan di Wates kerap menjadi sorotan publik. Konflik warga Desa Wates 

Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan yang mengakibatkan rusaknya kantor Pol 
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Air Jatim pada tanggal 21 Desember 2010 karena tertangkapnya nelayan 

pengguna Trawl, sampai saat ini tidak membuat jera nelayan Desa Wates untuk 

menggunakan alat tangkap tersebut. Padahal, secara jelas, Trawl telah dilarang, 

berdasarkan Kepres No. 39 tahun 1980 tentang penghapusan  jaring trawl  dan 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dimana, dalam pasal 

8 ayat (1) menyebutkan; setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan 

dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, 

bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan 

dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungan di 

wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.  

Penilaian terhadap sosialisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten 

Pasuruan terhadap peraturan jalur-jalur penangkapan ikan dan Kepres No. 39 

Tahun 1980 tentang penghapusan trawl pada nelayan di Kecamatan Lekok cukup 

baik. Bedasarkan hasil wawancara  dengan beberapa nelayan mengenai jalur 

penangkapan dan penghapusan trawl mengaku mengetahui peraturan ini dan dapat 

menjelaskan dengan baik jalur- jalur penangkapan, meskipun sebagian besar 

mengetahui hanya sebatas jalur penangkapan alat tangkapnya saja. Sementara 

untuk penghapusan trawl ada yang berpendapat bahwa pemerintah sebaiknya 

jangan setengah – setengah dalam penertibal trawl 

Salah satu alasan yang paling umum diutarakan warga desa Wates dengan 

penggunaan mini trawl tersebut adalah masalah ekonomi, karena sebagian besar 

penduduknya menggantungkan hidup mereka pada hasil laut. Padahal, dengan 

terus menggunakan trawl sebagai alat tangkap ikan, justru mereka merusak 
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ekosistem laut. Hal ini akan semakin menurunkan hasil tangkapan ikan di masa 

yang akan datang. 

Menurunnya ikan hasil tangkapan nelayan juga menjadi pemicu konflik 

nelayan. Terbatasnya daerah penangkapan ikan membuat para nelayan sering 

melakukan pembatasan secara sepihak atas atas lahan perairan. Mereka 

melakukan klaim bahwa wilayah perairan tertentu sebagai wilayah mereka. 

Nelayan dari daerah lain tidak boleh menangkap ikan di wilayah mereka tersebut. 

Tentunya, klaim wilayah tersebut berdasarkan anggapan atau persepsi mereka 

masing-masing tanpa dilandasi oleh pengetahuan secara ilmiah atau dasar hukum 

yang jelas dalam penetapan batas wilayah laut dengan memperhatikan letak secara 

lintang dan bujur. Hal ini berakibat timbulnya konflik yang didasari oleh 

kepentingan masing-masing pada wilayah perairan yang sama dan sudah 

berlangsung bertahun-tahun lamanya. 

Konflik warga dengan Satpol Air menjadi dilema kehidupan warga dan 

penegak hukum. Mediasi dan campur tangan pemerintah maupun aparatur negara 

seperti Polisi Perairan untuk meredam berbagai konflik yang seringkali berujung 

pada peristiwa peperangan antar desa (dalam arti sebenarnya) hampir tidak pernah 

memberikan hasil yang efektif untuk menenteramkan masing-masing pihak. 

Karakter masyarakat pesisir yang keras merupakan salah satu kendala utama yang 

menjadi kegagalan pemerintah dalam menciptakan ketentraman masyarakat 

sekaligus menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati di perairan ini. 

Selain itu masyarakat nelayan menghadapi banyak lain seperti masalah 

politik, sosial dan ekonomi yang kompleks. Ragam masalah tersebut antara lain: 
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1. Kemiskinan, kesenjangan sosial dan tekanan-tekanan ekonomi yang datang 

setiap saat, 2. Keterbatasan akses modal, teknologi dan pasar sehingga 

mempengaruhi dinamika usaha, 3. Kelemahan fungsi kelembagaan sosial 

ekonomi yang ada 4. Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah sebagai 

akibat keterbatasan akses pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik, 5. 

Degradasi sumberdaya lingkungan, baik di kawasan pesisir,laut maupun pulau-

pulau kecil, 6. Belum kuatnya kebijakan yang berorientasi pada kemaritiman 

sebabgai pilar utama pembangunan nasional (Kusnadi, 2006). 

Setiap aktifitas dalam masyarakat tidak akan terlepas dari masalah konflik, 

demikian pula dalam aktifitas sebagai nelayan. Konflik dalam nelayan bukan lagi 

merupakan fenomena yang baru dalam dunia kemaritiman. Mungkin konflik 

nelayan hampir sama umurnya dengan nelayan itu sendiri. Maka untuk 

memahami masalah nelayan secara komprehensif, tidak bisa untuk tidak 

membicarakan masalah konflik  (Hayati, 2005). 

Hambatan penanganan konflik yang terjadi, diantara yang urgens ialah 

rendahnya SDM, mayoritas nelayan pengguna Trawl, kurangnya sosialisasi, 

belum adanya PERDA Pasuruan yang mengatur perijinan operasi penangkapan 

ikan di Kabupaten Pasuruan dan belum ada resolusi konflik yang efektif. 

Hermawanti  dan  Rinandari  (2005,  dalam  Suryanto  2012)  

menambahkan bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya merupakan masyarakat 

komunal yang mempunyai banyak nilai yang dapat menguatkan modal sosial. 

Modal sosial tersebut sebenarnya  merupakan  salah  satu  alternatif  untuk  
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memberdayakan  masyarakat. Modal sosial dapat digunakan sebagai sarana 

pemberdayaan masyarakat karena memberikan  pencerahan  kebersamaan,  

toleransi,  dan  partisipasi.  Oleh  karena  itu perlu  adanya  langkah-langkah  

pemecahan  dengan  mengutamakan  unsur  kearifan lokal sebagai modal sosial 

untuk menyelesaikan konflik antar nelayan, mengingat usaha-usaha yang telah 

dilakukan pemerintah kurang mencapai hasil yang maksimal bagi semua pihak. 

1.2. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, yaitu untuk mengetahui 

penyelesaian konflik nelayan di kawasan Pasuruan berbasis pada kearifan lokal 

sebagai modal sosial. Maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan dalam 

grand tour question, yaitu bagaimana model penyelesaian konflik nelayan di 

kawasan Pasuruan. Untuk memperkaya atau memperdalamnya, maka dapat pula 

dibuat subsquestion sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah bentuk dan pola konflik nelayan di kawasan Kabupaten  

Pasuruan? 

2. Apakah penyebab konflik nelayan yang timbul di kawasan Kabupaten 

Pasuruan? 

3. Bagaiamanakah  pola penyelesaian konflik nelayan yang dilakukan saat 

ini? 

4. Bagaimanakah peran kearifan lokal setempat berfungsi sebagai modal 

sosial dalam usaha penyelesaian konflik nelayan yang ada? 

 
 

1.3 Signifikansi dan Keunikan Penelitian 
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Pentingnya penelitian ini dilakukan karena penulis menilai bahwa: 

1. Signifikansi penelitian merujuk pada urgensi dan keunikan 

penelitian dibanding penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait. 

Salah satu penelitian yang membahas konflik nelayan adalah yang 

dilakukan Luluk, Arif, dan Rilus (2009) yang mendeskripsikan 

mengenai penyebab konflik,  usaha–usaha pemecahan konflik dan 

keterlibatan pihak–pihak non-nelayan dalam mengatasi konflik. 

Pada penelitian yang berjudul “Masyarakat nelayan dan konflik 

dalam memperebutkan sumber daya alam perikanan di pesisir 

utara, Jawa Timur” lebih mendeskripsikan konflik yang disebabkan 

oleh pembangunan nasional dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya 

Rahmad (1998) lebih menekankan pada pelanggaran hak adat 

kelautan pada nelayan tradisional. 

Namun dalam penelitian kali ini tidak hanya mengidentifikasi 

penyebab konflik, melainkan lebih ke bentuk dan pola. Selain itu 

dalam penelitian kali ini, peneliti akan mengidentifikasi sumber-

sumber kearifan lokal yang menjadi modal sosial unuk mengatasi 

konflik nelayan. 

2. Isu-isu utama yang menimbulkan konflik adalah berkaitan dengan 

perbedaan adat istiadat masyarakat nelayan tetap dan nelayan andon. 

Sebagian masyarakat nelayan ada kecenderungan arogan, terutama dalam 

hal yang berkaitan dengan penanganan konflik. Sempitnya lapangan 

pekerjaan dikarenakan sumber daya ikan yang sudah menipis 

(overfishing), sehingga para nelayan dengan kemampuan, kapasitas, dan 
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modal yang ada sebisa mungkin mengambil hasil ikan dengan sebanyak-

banyaknya untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Serta susahnya 

pemahaman masyarakat akan efek buruk penggunaan mini trawl menjadi 

efek domino untuk lingkungan perairan di masa depannya. 

Urgensi untuk penyertaan kearifan lokal sebagai modal sosial 

dalam penelitian. Kearifan lokal (Local wisdom) merupakan bagian 

dari sistem budaya, biasanya berupa larangan-larangan yang 

mengatur hubungan sosial maupun hubungan manusia dengan 

lingkungan alamnya. Kearifan lokal berfungsi untuk menjaga 

kelestarian dan kesinambungan (aset) yang dimiliki suatu 

masyarakat sehingga masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan-

kebutuhannya dari generasi ke generasi berikutnya, tanpa harus 

merusak atau menghabiskan (aset) tersebut. Modal sosial berupa 

kepercayaan, jaringan sosial, dan norma serta adanya sumber daya 

yang melekat dalam jaringan sosial (Ling, 2001) akan dapat 

digunakan untuk menyelesaikan konflik politik di masyarakat. 

3. Banyaknya konflik yang terjadi di kawasan pesisir Kabupaten 

Pasuruan yang belum terselesaikan. Konflik yang muncul di 

wilayah Kabupaten Pasuruan umumnya menggunakan kekerasan 

berupa agresi verbal (mencaci maki) dan agresi fisik (memukul, 

melempar, membakar). Upaya penyelesaian terkadang tidak sampai 

selesai dikarenakan masih adanya pihak yang memaknai bahwa 

masih memiliki dendam. Penyelesaian konflik dalam proses dan 
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putusan pengadilan yang belum optimal sehingga tidak 

memunculkan efek jera kepada pihak-pihak yang terlibat konflik. 

1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini untuk menjawab fokus penelitian yang 

sebelumnya telah disebutkan di atas, yaitu untuk:  

1. Mengidentifikasi bentuk dan pola konflik nelayan di kawasan 

Kabupaten Pasuruan 

2. Mengidentifikasi penyebab konflik nelayan di kawasan Kabupaten 

Pasuruan 

3. Mengidentifikasi pola penyelesaian konflik nelayan yang dilakukan 

saat ini.  

4. Mengidentifikasi peran kearifan lokal yang dapat dijadikan modal 

sosial untuk menyelesaikan konflik nelayan. 

 

 
1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat positif yang terbagi menjadi dua, 

yaitu: 

1. Manfaat teoritis 

a. Mengembangkan teori konflik, khususnya pada setting kehidupan 

nelayan 

b. Menggali informasi pengetahuan yang berhubungan dengan kearifan 

lokal sebagai modal sosial masyarakat dalam menyelesaikan konflik 

c. Diketemukannya model penyelesaian konflik antar nelayan yang lebih 
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terintegratif karena memiliki cakupan kewilayahan yang lebih luas  

2. Manfaat praktis  

a. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat 

kebijakan publik yang berhubungan dengan penyelesaian konflik antar 

nelayan 

b. Dapat diimplementasikan dalam bentuk pelatihan pencegahan dan 

penyelesaian konflik nelayan 
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BAB II 

PERSPEKTIF TEORITIS 

 

2.1. Konflik nelayan 

2.1.1. Definisi Konflik 

Berdasarkan istilahnya, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 

konfik berarti percekcokan, perselisihan, dan pertentangan.  Kemudian, konflik 

juga berarti ketegangan atau pertentangan di dalam cerita rekaan atau drama 

(pertentangan antara dua kekuatan, pertentangan dalam diri satu tokoh, 

pertentangan antara dua tokoh, dan sebagainya). Lebih jauh lagi, konflik dari segi 

batiniah, adalah konflik yang disebabkan oleh adanya dua gagasan atau lebih atau 

keinginan yang saling bertentangan untuk menguasai diri sehingga mempengaruhi 

tingkah laku. Sedangkan konflik sosial, adalah pertentangan antar anggota 

masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. 

Berikut adalah pengertian konflik menurut tiga pakar. Pertama, definisi 

konflik menurut Taquiri dalam Sopiah (2008), konflik merupakan warisan 

kehidupan sosial yang berlaku dalam berbagai keadaan akibat bangkitnya keadaan 

ketidaksetujuan, kontroversi, dan pertentangan antara dua pihak atau lebih secara 

berterusan. Kemudian, menurut Robbins yang dijelaskan pula dalam Sopiah 

(2008), konflik adalah suatu proses yang dimulai bila satu pihak merasakan bahwa 

pihak lain telah mempengaruhi secara negatif atau akan segera mempengaruhi 

secara negatif pihak lain. Sedangkan menurut Alabaness, dikutip dalam Sopiah 

(2008) pengertian konflik adalah kondisi yang dipersepsikan ada di antara pihak-
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pihak atau lebih merasakan adanya ketidaksesuaian antara tujuan dan peluang 

untuk mencampuri usaha pencapaian tujuan pihak lain.  

Dari ketiga pengertian konflik yang disampaikan pakar di atas, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa, konflik  adalah proses yang dinamis dan 

keberadaannya lebih banyak menyangkut persepsi dari orang atau pihak yang 

mengalami dan merasakannya. Dengan demikian jika suatu keadaan tidak 

dirasakan sebagai konflik, maka pada dasarnya konflik tersebut tidak ada dan 

begitu juga sebaliknya (Sopiah, 2008). 

Di samping itu, Gibson (1977) berpendapat bahwa selain dapat 

menciptakan kerjasama, hubungan saling bergantung dapat pula melahirkan 

konflik. Hal ini terjadi jika masing-masing komponen organisasi memiliki 

kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak bekerjasama satu sama lain 

(Gibson, et. al,1977). Sedangkan Robbins berpendapat, beberadaan konflik dalam 

organisasi ditentukan oleh persepsi individu atau kelompok. Jika mereka tidak 

menyadari adanya konflik dalam organisasi, secara umum konflik tersebut 

dianggap tidak ada. Sebaliknya, jika mempersepsikan bahwa dalam organisasi 

telah ada konflik, konflik tersebut telah menjadi kenyataan (Robbins, 1966:122). 

Keberadaan seseorang dalam kelompok memiliki dinamika sebagai 

pengaruh dari konflik sosial yang terjadi di dalam kelompok/organisasi tersebut. 

Konflik dalam organisasi menurut Menery dan John, merupakan interaksi antara 

dua atau lebih pihak yang satu sama lain berhubungan dan saling bergantung, 

namun terpisahkan oleh beberapa tujuan. Selanjutnya, konflik dalam organisasi 

sering terjadi tidak simestris, terjadi hanya satu pihak yang sadar dan memberikan 
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respons terhadap konflik tersebut; atau satu pihak mempersepsikan adanya pihak 

lain yang telah atau akan menyerang secara negatif (Minery, 1985:123-124) 

Lebih jauh lagi, Wirawan (2010) mendefinisikan konflik sebagai proses 

pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau lebih yang saling 

tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi 

konflik yang menghasilkan keluaran konflik. Secara sosiologis, konflik lahir 

karena adanya perbedaan-perbedaan yang tidak atau belum dapat diterima oleh 

satu individu dengan individu lain atau antara suatu kelompok dengan kelompok 

tertentu. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan antara individu-individu (ciri-ciri 

badaniah), perbedaan unsur-unsur kebudayaan, emosi, perubahan sosial yang 

terlalu cepat, perbedaan pola-pola perilaku, dan perbedaan kepentingan. 

Konflik pada hakikatnya terbagi atas dua jenis, yakni konflik vertikal atau 

konflik antara kelas atas (penguasa) dan kelas bawah (yang dikuasai), serta 

konflik horizontal atau konflik yang terjadi di antara kelas yang sama. Lebih 

lanjut, untuk membahas setiap situasi konflik, Coser membedakan konflik 

menjadi dua tipologi, yakni konflik realistis dan konflik non-realistis. Konflik 

realistis adalah konflik yang berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan 

khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan 

para partisipan, dan yang ditujukan pada objek yang dianggap mengecewakan 

(Poloma, 2003). 

Konflik sebagai suatu gejala sosial akan didapatkan dalam kehidupan 

bersama, artinya konflik merupakan gejala yang bersifat universal. Tidak ada 

kehidupan bersama tanpa adanya konflik, baik pada skala besar maupun skala 
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kecil, baik menyangkut konflik antar individu, antar kelompok, maupun antara 

individu dan kelompok. 

Konflik berskala kecil akan menyebabkan sedikit orang dalam konflik 

tersebut dan tidak akan mencakup area yang luas. Konflik antar individu, konflik 

dalam keluarga adalah konflik berskala kecil. Konflik antar suku dan konflik antar 

negara merupakan konflik berskala besar, yang cakupan areanya sangat luas dan 

menyebabkan semakin banyaknya orang yang terlibat dalam konflik tersebut. 

Soerjono (dalam Rusdiana, 2015) menyebutkan bahwa dalam konflik 

sosial terdapat konflik antar golongan atau kelas sosial, di mana konflik tersebut 

terjadi antar kelas sosial yang biasanya berupa konflik yang bersifat vertikal,  

yaitu konflik antar kelas atas, dan kelas sosial bawah. Konflik ini terjadi karena 

kepentingan yang berbeda antara dua golongan atau kelas sosial yang ada. 

Golongan buruh yang menuntut perbaikan upah kepada pemerintah atau 

perusahaan adalah wujud dari salah satu konflik antar golongan. Pemutusan 

hubungan kerja adalah wujud dari konflik sosial antar kelas sosial yang ada. 

Pemerintah biasanya menjadi mediator. Agar kedua kepentingan kelas yang 

berkonflik dapat mencapai kesepakatan dan perusahaan tetap dapat menjalankan 

aktivitas produksinya. Jika kesepakatan tidak tercapai perusahaan akan terganggu 

proses produksinya dan buruh akan kehilangan pekerjaannya. Jika terjadi 

demikian, pemerintah akan terkena dampak dari konflik antar golongan yang ada. 

Hidayati, dkk (2005) menjelaskan bahwa dalam tataran konflik antar 

kelompok ini, kepentingan individual dalam kelompok seringkali juga diabaikan, 

karena telah diwakili oleh kepentingan kelompok (individu mengalami gejala 
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sosial yang dikenal sebagai oversocialized processes dimana tujuan dan 

kepentingan kolektif menjadi segala-galanya). Artinya, persaingan antar individu 

pada suatu kelompok melawan kepentingan individu pada kelompok yang 

berbeda menjadi bagian integral konflik sosial antar kelompok. Dengan kata lain 

konflik sosial selalu melibatkan perselisihan antar kelompok (partai/pihak) 

dimana individu di dalamnya menjadi konstituen pendukung perjuangan 

kelompoknya masing-masing. Demikianlah sehingga pada banyak kasus, konflik 

kelompok (group conflict) dipakai untuk menunjuk pengertian konflik sosial 

(social conflict). 

Ditinjau dari tingkat analisisnya, maka konflik dapat diklasifikasi dalam 

beberapa tingkatan, yaitu: tingkatan individual, tingkatan kelompok, tingkatan 

organisasi. Pada tingkatan individual, konflik dapat terjadi karena predisposisi 

(seperti dogmatisme, persetujuan, motif kekuasaan), atau  karakteristik pekerjaan 

(seperti ambiguitas kerja, anatomi pekerjaan), proses konfliknya  meliputi konflik 

pada kondisi motivasi, kognisi, afeksi, dan efeknya dapat terjadi pada 

kesejahteraan dan kesehatan, tingkat absensi dan pindah kerja (Kondalkar, 2007 

dalam Suryanto, 2012). 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, penjelasan mengenai arti, 

definisi, dan pengertian konflik mengarah kepada konflik dalam kehiduan sosial. 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, identifikasi mengenai konflik antar nelayan 

yang terjadi di Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan akan diaplikasikan dengan 

teori-teori yang ada, sehingga akan membentuk sebuah penelitian yang bagus dan 

bermanfaat.  
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2.1.2. Macam-macam Bentuk Konflik 

Fisher (dalam Susan, 2009) mengemukakan bahwa terkait persoalan sikap, 

perilaku, dan situasi konflik dapat dibagi menjadi empat tipe. Tipe-tipe tersebut 

terdiri dari: 

1) Tanpa konflik; menggambarkan situasi yang relatif stabil, 

hubungan hubungan antar kelompok bias saling memenuhi dan 

damai. 

2) Konflik laten; menggambarkan situasi dimana konflik yang ada 

sifatnya   tersembunyi dan perlu diangkat ke permukaan untuk 

ditangani. 

3) Konflik terbuka; menggambarkan situasi konflik yang nyata dan 

telah muncul ke permukaan, berakar kuat, serta memerlukan 

berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebabnya. 

4) Konflik di permukaan; memiliki akar yang dangkal atau bahkan 

tidak berakar, dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai 

sasaran. 

Dilihat dari manifestasinya, Pondy (1969 dalam Suryanto, 2012) 

menggambarkan adanya dua macam bentuk konflik, yaitu konflik yang laten dan 

konflik yang manifest.  Konflik laten meliputi konflik yang dipersepsi dan 

dirasakan seseorang atau kelompok. Sebaliknya, konflik manifest meliputi konflik 

yang membutuhkan negosiasi artinya dapat terjadi secara dinamik antar individu 

ataupun antar kelompok. Konflik ini sering memunculkan terjadinya 

penyimpangan (violence). 
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Sebagai suatu proses sosial yang sifatnya dinamis, konflik sangat rentan 

terhadap pengaruh-pengaruh yang berasal dari berbagai aspek. Sifatnya yang 

dinamis cenderung membuat konflik dapat dikelola untuk mencapai suatu 

resolusi, dimana resolusi tersebut merupakan suatu keadaan dimana kepentingan 

yang mengalami pergesekan dapat bertemu dan menetapkan kesepakatan bersama. 

Dinamika sosial tersebut merupakan jawaban atas tuntutan kehidupan baij 

secara pribadi maupun kelompok. Hal ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik 

masyarakat yang terdiri atas individu yang diorganisasikan oleh norma dan nilai 

sosial. Konflik akan selalu terjadi pada diri seseorang dan di dalam masyarakat. 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, konflik tidak untuk dihindari, melainkan 

diatasi karena konflik merupakan proses sosial. 

Berdasarkan bukunya yang berjudul “Manajemen Konflik”, Rusdiana 

menjelaskan bahwa terjadinya konflik sosial dipicu oleh faktor ekonomi, politik, 

agama, kekuasaan, dan kepentingan lainnya. Selain itu, konflik sosial memiliki 

dua sifat dan fungsi yang berbeda, yaitu konflik yang bersifat positif memiliki 

fungsi sebagai pendukung (konstruktif0 dan konflik sosial bersifat negatif yang 

menjadi faktor perusak (destruktif). Kedua sifat konflik sosial tersebut 

berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat (2015). 

Seperti dinyatakan Parsons, et. al. (1994), bahwa konflik sosial memiliki 

manfaat bagi masyarakat, yaitu sebagai berikut: 

a. Konflik dapat meningkatkan kohesivitas dan solidaritas anggota 

kelompok. 
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b. Memunculkan isu, harapan terpendam yang dapat menjadi katalisator 

perubahan sosial. 

c. Memperjelas norma dan tujuan kelompok. 

d. Munculnya pribadi-pribadi atau mental-mental masyarakat yang akan 

tahan uji dalam menghadai segala tantangan dan permasalahan yang 

dihadapi sehingga lebih bisa mendewasakan masyarakat. 

Konflik juga bisa bersifat destruktif menurut Parsons et. al. (1994) 

terhadap keutuhan kelompok dan integrasi sosial dalam skala yang lebih luas, 

misalnya mengakibatkan situasi “ketidakdamaian” sosial. Dampak negatif dari 

konflik sosial bagi masyarakat, di antaranta sebagai berikut: 

a. Retaknya persatuan kelompok, hal ini terjadi jika pertentangan 

anggota-anggota dalam satu kelompok. 

b. Perubahan kepribadian individu. Pertentangan di dalam kelompok ata 

antar kelompok dapat menyebabkan individu-individu tertentu merasa 

tertekan sehingga mentalnya tersiksa. 

c. Dominasi pihak yang lebih kuat dan takluknya pihak yang lemah 

sehingga dapat menimbulkan kekuasaan yang otoriter (dalam politik) 

atau monopoli (dalam ekonomi). 

d. Banyaknya kerugian, baik harta benda, jiwa, maupun mental bangsa, 

yang menjurus kepada ketidakteraturan tatanan sosial. 

Sedangkan menurut Kondalkar (2007, dalam Suryanto, 2012), ditinjau dari 

fungsinya bagi individu ataupun organisasi, dapat dilihat bahwa konflik itu dapat 
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dibedakan dalam dua macam  yaitu konflik fungsional dan konflik disfungsional. 

Konflik dikatakan fungsional apabila : 

1) konflik dapat meningkatkan kekompakan anggota dalam 

organisasi sehingga tujuan kelompok menjadi prioritas. 

2) konflik dapat mendorong munculnya inovasi dan kreativitas 

ketika merasa adanya semangat berkompetisi di dalam 

kelompok, 

3) konflik dapat meningkatkan lingkungan kerja dan 

meningkatkan kesempatan untuk pengembangan diri (self-

development) suatu kelompok sehingga mendorong 

terbentuknya normas kelompok, 

4) meningkatkan budaya kerja yang mendukung peningkatan 

berbagai system dalam organisasi dan akhirnya pertumbuhan 

dapat tercapai. 

Konflik menjadi Dis-fungsional ketika dalam konflik tersebut dapat diidentifikasi 

adanya beberapa gejala berikut: 

1) ketika konflik tidak mendorong adanya solusi, 

2) ketika tujuan dasar (basic goals) organisasi ditolak, 

3) orang diperlakukan tidak bertanggung jawab, yang 

menyebabkan ketidakpercayaan dan berkembangnya 

antagonisme dan konflik, 

4) konflik mendorong terjadinya peningkatan tingkat 

ketidakhadiran dan keluarnya anggota kelompok, 
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5) munculnya gaya magajemen ganda yang menghasilkan 

kebingungan dan konflik disfungsional, 

6) terjadinya ketidapsetujuan dalam management yang berakibat 

pada dislotalitas, dan hilangnya ketinginan anggota untuk 

menunjukkan kreativitas kerja. 

2.1.3. Proses Konflik 

Dalam proses konflik tentu ada faktor yang menyebabkan terjadinya 

konflik. Salah satu sebab terjadinya konflik adalah karena reaksi yang diberikan 

oleh dua orang/kelompok atau lebih dalam situasi yang berbeda-beda. Dalam 

dinamika sosial, Gerungan (1966) berpendapat bahwa terjadinya konflik sosial 

umumnya melalui dua tahap, yaitu dimulai dari tahap keretakan sosial 

(disorganisasi) yang terus berlanjut ke tahap perpecahan (disintegrasi). Timbulnya 

gejala-gejala disorganisasi dan disintegrasi adalah akibat dari hal-hal berikut: 

a. Ketidaksepahaman para anggota kelompok tentang tujuan masyarakat 

yang pada awalnya menjadi pedoman bersama. 

b. Norma-norma sosial tidak membantu lagi anggota masyarakat dalam 

mencapai tujuan yang telah disepakati. 

c. Kaidah-kaidah dalam kelompok yang dihayati oleh anggotanya 

bertentangan satu sama lain. 

d. Sanksi menjadi lemah, bahkan tidak dilaksanakan dengan konsekuen. 

e. Tindakan anggota kelompok sudah bertentangan dengan norma-norma 

kelompok. 

Konflik merupakan proses yang berawal dari adanya sesuatu yang 
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menyebabkan terjadinya konflik—objek konflik—sampai terjadinya solusi. 

Proses konflik menurut Wirawan (2010) terdiri atas beberapa fase, yaitu: 

1. Penyebab konflik; dalam fase ini, tujuan sama, tetapi terjadi perbedaan 

mengenai cara untuk mencapai tujuan tersebut. Kelangkaan 

sumberdaya pun terjadi, seperti anggaran, sumber daya manusia, dan 

sumberdaya alam yang terbatas. Anggota organisasi harus 

berkompetisi untuk mendapatkan sumber-sumber tersebut. 

2. Fase laten atau fase tidak terlihat; dalam fase ini penyebab konflik 

telah ada. Perbedaan pendapat telah terjadi, saling berbeda tujuan dan 

saling melaksanakan tugas yang berbenturan atau saling terkait. Akan 

tetapi pihak-pihak yang berkonflik diam saja dan belum 

mengerkspresikannya. Masing-masing pihak mungkin belum 

menyadari terjadinya koflik, masih menahan diri, atau belum 

menganggap hal tersebut sebagai konflik. 

3. Fase Pemicu; dalam fase ini, salah satu pihak atau kedua belah pihak 

telah mengekspresikan pertentangan mereka. Ekspresi itu merupakan 

kejadian pemicu (triggering event)—memicu terjadinya konflik secara 

terbuka. Ekspresi pertentangan dalam konflik berupa sikap, perilaku, 

dan dengan menggunakan kata-kata lisan atau tertulis. Pengekspresian 

ini membuat konflik menjadi terbuka dan meyadarkan masing-masing 

pihak akan terjadinya konflik. Dialog mengenai konflik mulai terjadi. 

Masing-masing pihak mencari asal-usul konflik, menentukan posisinya 

dalam konflik, dan menentukan strategi untuk menghadapi lawan 
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konfliknya.  

4. Fase eskalasi. Jika fase pemicu konflik tidak terselesaikan, konflik 

semakin lama akan semakin membesar. Perbedaan pendapat akan 

makin menajam sehingga masing-masing pihak yang terlibat konflik 

akan mengalami frustasi karena tidak dapat mencapai tujuannya akibat 

terhalang oleh lawan konfliknya. Masing-masing pihak 

mengembangkan polarisasi kita melawan mereka atau saya melawan 

dia. Konflik pada awalnya merupakan konflik dalam organisasi atau 

konflik interpersional. Konflik ini berubah menjadi konflik personal di 

antara individu atau kelompok yang menjadi aktor dalam konflik. 

5. Fase krisis. Jika fase ekskalasi tidak menghasilkan solusi konflik 

meningkat menjadi fase krisis. Dalam fase ini perilaku pihak yang 

terlibat konflik tidak terkontrol karena masing-masing pihak yang 

terlibat konflik menjadi irasional dan emosional di mana norma dan 

peraturan sudah tidak berlaku karena masing-masing pihak 

menafsirkan normanya sendiri untuk memperkuat posisinya dalam 

konflik. Menyelamarkan muka (face saving) menjadi strategi utama 

masing-masing pihak yang terlibat. Dan salah satu pihak yang merasa 

kuat melakukan agresi, pihak yang terlibat konflik berusaha 

menghancurkan lawannya dan memenangkan konflik dengan 

konsekuensi apapun. 

6. Fase resolusi konflik. Dalam fase ini mungkin terjadi salah satu 

fenomena antara lain sebagai berikut: 
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- Di antara kedua belah pihak yang terlibat konflik, tidak ada 

pihak yang menang dan kalah. Keduanya akan kehabisan 

energi. Konflik akan berhenti sementara dan kemungkinan akan 

terjadi kembali di kemudian hari. 

- Terjadi solusi dengan cara mengatur sendiri atau melalui 

intervensi pihak ketiga. 

7. Fase Pascakonflik. Dalam fase ini bisa terjadi beberapa kemungkinan, 

antara lain: 

- Hubungan di antara pihak-pihak yang terlibat konflik sedikit 

demi sedikit kembali normal dan harmonis. Keadaan ini terjadi 

jika resolusi konflik menghasilkan win dan win solution 

sehingga kedua belah pihak merasa puas. 

- Hubungan di antara pihak yang terlibat konflik tetap renggang. 

Hal ini terjadi jika salah satu pihak atau kedua belah pihak yang 

terlibat konflik tidak puas terhadap solusi konflik walaupun 

mereka sudah terikat dengan solusi konflik. 

Selain fase-fase konflik yang menjadi bagian dari proses konflik, terdapat 

pula tahapan-tahapan terjadinya konflik yang dikemukakan oleh Robbins (2003 

dalam Rahayu, 2012); menjelaskan konflik terjadi melalui lima tahap, yaitu tahap 

oposisi atau ketidakcocokan potensial, tahap kognisi dan personalisasi; tahap 

maksud; tahap perilaku; dan tahap hasil. 

- Tahap I: Oposisi atau Ketidakcocokan Potensial. Langkah pertama 

dalam proses komunikasi adalah adanya kondisi yang menciptakan 
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kesempatan untuk munculnya konflik itu. Kondisi itu tidak perlu 

langsung mengarah ke konflik, tetapi salah satu kondisi itu perly jika 

konflik itu harus muncul. Demi sederhananya, kondisi ini (yang juga 

dapat dipandang sebagai kasus atau sumber konflik) telah 

dimampatkan ke dalam tiga kategori umum: komunikasi, struktur, dan 

variable pribadi.  

- Tahap II: Kognisi dan Personalisasi. Jika kondisi-kondisi yang disebut 

dalam tahap I mempengaruhi secara negative sesuatu yang 

diperhatikan oleh satu pihak, maka potensi untuk oposisi atau ketidak 

cocokan menjadi teraktualkan dalam tahap kedua. Kondisi anteseden 

hanya dapat mendorong ke konflik bila satu pihak atau lebih 

dipengaruhi oleh, dan sadar akan adanya, konflik itu. Tahap II penting 

karena di situlah persoalan konflik cenderung didefinisikan. 

- Tahap III: Maksud. Maksud berada di antara persepsi serta emosi 

orang dan perilaku terang-terangan mereka. Maksud merupakan 

keputusan untuk bertindak dalam suatu cara tertentu. Dapat 

diidentifikasikan lima maksud penanganan konflik: bersaing (tegas 

dan tidak kooperatif), berkolaborasi (tegas dan kooperatif), 

menghindari (tidak tegas dan tidak kooperatif), mengakomodasi 

(kooperatif dan tidak tegas), dan berkompromi (tengah-tengah dalam 

hal ketegasan dan kekooperatifan). 

- Tahap IV: Perilaku. Perilaku konflik ini biasanya secara terang-

terangan berupaya untuk melaksanakan tujuan-tujuan setiap pihak. 
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Tetapi perilaku-perilaku ini mempunyai suatu kualitas rangsangan 

yang terpisah dari tujuan. Sebagai hasil perhitungan atau tindakan 

yang tidak terampil, kadangkala perilaku terang-terangan 

menyimpang dati tujuan-tujuan awal. 

- Tahap V: Hasil. Jalinan aksi-reaksi antara pihak-pihak yang 

berkonflik menghasilkan konsekuensi. Hasil ini dapat funsional, 

dalam arti konflik itu menghasilkan suatu perbaikan kinerja 

kelompok, atau disfungsional dalam arti merintangi kinerja kelompok. 

2.1.4. Resolusi Konflik 

Ketika menghadapi situasi konflik, orang berperilaku tertentu untuk 

menghadapi lawannya perilaku mereka membentuk satu tidakan atau beberapa 

tindakan tertentu. Pola perilaku orang dalam menghadapi situasi konflik disebut 

sebagai resolusi konflik (Wirawan, 2010). Dari penjelasan tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa resolusi amatlah penting diterapkannya dalam mengatasi dan 

meredakan konflik. 

Thomas dan Kilmann (1974) mengemukakan lima jenis strategi yang 

merupakan resolusi konflik, yaitu sebagai berikut: 

1. Menghindar (avoiding). Dalam strategi resolusi konflik ini, kedua belah 

pihak yang terlibat konflik berusaha menghindari konflik. Bentuk dari 

menghindari konflik berupa menjauhkan diri dari pokok masalah, 

menunda pokok masalah hingga waktu yang tepat, atau menarik diri 

dari konflik yang mengancam dan merugikan. Strategi resolusi konflik 
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ini dapat terjadi karena kepentingan objek konflik rendah atau ada objek 

konflik lain yang sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian. 

2. Kompetisi (competing). Strategi ini merupakan tindakan yang 

berorientasi pada kekuasaan, di mana seseorang akan menggunakan 

kekuasaan yang dimilikinya untuk memenangkan konflik dengan biaya 

lawannya. Strategi resolusi konflik ini dilakukan karena tindakan dan 

keputusan perlu diambil dengan cepat, misalnya dalam keadaan darurat. 

Keterlambatan mengambil keputusan akan memberikan akibat yang 

tidak baik. 

3. Kolaborasi (collaborating). Strategi resolusi konflik ini merupakan 

strategi yang melibatkan usaha satu partai untuk bekerjasama dengan 

partai lainnya dan menfcoba menemukan solusi pemecahan masalah 

yang menguntungkan. Strategi ini menjadi penting ketika solusi yang 

dibuat menguntungkan kedua belah pihak. 

4. Kompromi (compromising). Strategi resolusi konflik ini memberi dan 

mengambil (give and take), di mana kedua belah pihak yang terlibat 

konflik mencari alternatif titik tengah yang memuaskan sebagai 

keinginan mereka. Strategi ini dapat terjadi apabila kedua belah pihak 

mempunyai kekuasaan dan sumber yang sama, serta mempunyai tujuan 

yang hampir sama. 

5. Mengakomodasi (accomodating). Dalam strategi akomodasi, orang 

akan merelakan interesnya untuk diakomodasikan dengan interes orang 

lain. Dalam akomodasi, kedirian dihilangkan dan yang ada bagaimana 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI MODEL PENYELESAIAN ... ARIZAL TRIADIYATMA



 

46 

seseorang menuruti pandangan orang lain. Strategi ini dilakukan 

karena yang dihadapi adalah orang yang memiliki kekuasaan yang 

lebih kuat, cukup beralasan dan adanya kemauan baik. 

Resolusi dalam menyelesaikan konflik juga tidak hanya dengan satu 

strategi, melainkan dengan beberapa stategi sama halnya dengan bentuk-bentuk 

konflik. Dalam setiap konflik memerlukan pemaknaan bentuk yang berbeda. Ini 

menunjukkan bahwa setiap konflik yang terjadi memiliki langkah yang berbeda 

pula dalam menyelesaikannya. Apalagi dengan karakter individu-individu yang 

terlibat konflik pastilah berbeda pula. Hal ini lah yang mengakibatkan timbulnya 

pemikiran dan kebijakan yang berbeda dalam menanggapi suatu konflik. 

2.1.5. Konflik Antar Nelayan 

Berdasarkan penyebabnya, Satria (2006 dalam Hikmah, 2008) mengemukakan 

tujuh tipe konflik, yaitu sebagai berikut: 

1. Konflik kelas, adalah konflik yang terjadi antar kelas social nelayan dalam 

memperebutkan wilayah penangkapan (fishing ground). Konflik kelas 

terjadi sebagai akibat adanya kesenjangan teknologi penangkapan ikan. 

Konflik bias terjadi antara nelayan tradisional dengan nelayan modern. 

2. Konflik kepemilikan sumberdaya, adalah konflik yang terjadi sebagai akibat 

dari isu kepemilikan sumberdaya, di mana kepemilikan laut serta ikan tidak 

dapat terdefinisi secara jelas milik siapa. Konflik bias terjadi antara nelayan 

modern, nelayang dengan pembudidaya ikan, nelayan dengan pelaku 

pariwisata bahari, nelayan dengan industri pertambangan maupun nelayan 

dengan pemerintah. 
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3. Konflik pengelolaan sumberdaya, adalah konflik yang terjadi akibat 

pelanggaran aturan pengelolaan serta adanya isu-isu tentang siapa yang 

berhak mengelola sumberdaya perikanan atau sumberdaya laut. Konflik bias 

terjadi antara nelayan tradisional dengan semua nelayan ataupun nelayan 

tradisional dengan pemerintah. 

4. Konflik cara produksi/alat tangkap, adalah konflik yang terjadi akibat 

perbedaan penggunaan alat tangkap. Konflik bias terjadi antara sesame 

nelayan tradisional maupun nelayan tradisional dengan nelayan modern 

yang merugikan salah satu pihal yang berkonflik. 

5. Konflik lingkungan, adalah konflik yang terjadi akibat kerusakan 

lingkungan karena praktek satu pihak yang merugikan nelayan lain. Konflik 

bias terjadi antara nelayan tradisional dengan nelayan pengebom (nelayan 

yang menggunakan bom dalam kegiatan penangkapan ikan), dan terjadi 

antara nelayan tradisional dengan nelayan penambang. 

6. Konflik usaha, adalah konflik yang terjadi di darat sebagai akibat 

mekanisme harga maupun system bagi hasil yang merugikan sekelompok 

nelayan. Konflik bias terjadi antara nelayan tradisional dengan sesame 

nelayan, pengolah ikan, pedagang ikan, maupun dengan pemilik kapal. 

7. Konflik primodial, adalah konflik yang terjadi akibat perbedaan ikatan 

primodial-identitas (ras, etnik, dan asal daerah). Konflik biasanya terjadi 

antara nelayan tradisional dengan nelayan pendatang. 

2.2. Karakteristik Masyarakat Nelayan 
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Berbagai pihak mengasosiasikan nelayan Indonesia dengan kemiskinan 

atau marginalitas. Hal tersebut dikemukakan oleh Mubyarto, Soetrisno dan Dove 

(1984), bahwa keluarga nelayan pada umumnya lebih miskin daripada keluarga 

petani atau pengrajin. Jika dikaji lebih dalam, sesungguhnya, yang miskin dan 

marginal adalah terutama nelayan kecil dan buruh nelayan. Hal tersebut sesuai 

dengan pernyataan Bailey (1988), yang berpendapat; ...”most fishers are small-

scale producers, who are among the poorest of the poor in Indonesian society.” 

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa para nelayan kecil dan buruh 

nelayan memang berada pada posisi yang lemah. Dari segi permodalan, umumnya 

mereka sangat lemah. Akibatnya, mereka kebanyakan sangat bergantung pada 

para pemilik modal, yang biasanya adalah pembeli ikan. Karena ketiadaan modal 

maka para nelayan kecil ini seringkali meminjam dana dari pemodal untuk biaya 

operasi penangkapan. Selain itu, banyak pula nelayan yang harus meminjam uang 

untuk membeli peralatan melaut seperti perahu dan alat tangkap. Hutang ini sering 

terus berlanjut atau berakumulasi sehingga tidak terbayarkan. Dengan kata lain, 

para nelayan tersebut “terjerat hutang”. Sebagai kompensasi bagi peminjaman 

modal ini, mereka harus menjual hasil tangkapannya kepada pemodal. Pada hal 

ini, posisi tawar para nelayan kecil ini sangat lemah; mereka hanya bisa menerima 

saja harga yang ditetapkan oleh pihak pemodal, dan harga ini biasanya di bawah 

harga pasar. 

Kesulitan nelayan tidak hanya datang dari sesama manusia. Alam pun 

sering tidak bersahabat. Para nelayan juga kerap menghadapi musim paceklik. 

Pada masa paceklik ini, para nelayan sering menjual harta benda mereka atau 
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perabot rumah tangga demi untuk bertahan hidup, bahkan sarung dan piring 

sekalipun. Karena kondisi hidup para nelayan yang sulit dan membuat mereka 

semakin “sumpek” inilah yang seringkali memicu konflik antara para nelayan. 

Ditambah dengan adanya faktor pemicu, yaitu penggunaan alat tangkap terlarang, 

yaitu  mini trawl juga mengakibatkan konflik yang cukup brutal. 

2.3. Kearifan Lokal dan Modal Sosial 

2.3.1.  Definisi Kearifan Lokal 

Pengertian Kearifan Lokal dilihat dari kamus Inggris Indonesia, terdiri dari 

2 kata yaitu kearifan (wisdom) dan lokal (local). Local berarti setempat dan 

wisdom sama dengan kebijaksanaan. Dengan kata lain maka local wisdom dapat 

dipahami sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai-nilai, pandangan-pandangan 

setempat (local) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang 

tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. 

Kearifan lokal dalam Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 

(2011) memiliki karateristik sebagai berikut: 

1. Adanya keterkaitan dengan budaya atau masyarakat tertentu; 

2. Jangka waktu penciptaan dan pengembangan yang cukup lama, biasanya 

melalui tradisi lisan; 

3. Bersifat dinamis (dynamic) dan senantiasa berubah seiring waktu dan 

perubahan kondisi alam; 

4. Terdapat dalam bentuk yang terulis/terkodifikasi maupun tidak 

tertulis/tidak terkodifikasi seperti bentuk tutur kata, mitos dan bentuk 

lainnya (folklore); 
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5. Disampaikan secara turun temurun dari generasi ke generasi (inter-

generation); 

6. Bersifat lokal dan seringkali diungkapkan dalam bahasa setempat; 

7. Diciptakan melalui proses yang unik dan kreatif seperti lahir dari mimpi, 

kepercayaan/religi dan akibat bencana alam; dan 

8. Seringkali sulit untuk dapat mengidentifikasi pencipta asalnya. 

I Ketut Gobyah dalam “Berpijak pada Kearifan Lokal” dalam (Bali Pos, 

17/9/2003), mengatakan bahwa kearifan lokal (local genius) adalah kebenaran 

yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Kearifan lokal merupakan 

perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. 

Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat 

maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk 

budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. 

Meski pun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap 

sangat universal. 

Dalam bukunya yang berjudul “Suluk Kiai Cibolek Dalam Konflik 

Keberagaman dan Kearifan Lokal” Ubaidillah dan Yuliyatun menjelaskan pula 

bahwa kearifan lokal atau kebijakan lokal merupakan bentuk khazanah lokal yang 

sudah terbukti berhasil membentuk harmonisasi kehidupan masyarakat. 

Karenanya, dalam hidup bermasyarakat akan selalu ditemukan tradisi yang 

mengikat kesatuan sistem sosial yang mengikat invidu-individu dalam lingkungan 

masyarakat. Bentuk kearifan lokal di lingkungan masyarakat memiliki beberapa 

sumber: pertama, keyakinan agama masyarakat. Kedua, kesepakatan komunitas 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI MODEL PENYELESAIAN ... ARIZAL TRIADIYATMA



 

51 

keluarga di tengah lingkungan masyarakat. Ketiga, kesepakatan pandangan 

ketokohan individu di tengah masyarakat. Keempat, kenyamanan yang 

berlangsung di tengah masyarakat. Refleksi beberapa sumber kearifan lokal inilah 

yang kemudian mentradisi dalam kehidupan masyarakat Ubaidillah, dkk (2014).   

Di Indonesia istilah budaya lokal juga sering disepadankan dengan budaya 

etnik atau sub etnik. Setiap bangsa, etnik, dan sub etnik memiliki kebudayaan 

yang mencakup tujuh unsur, yaitu: bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, 

sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi, dan 

kesenian. Dari definisi-definisi itu, kita dapat memahami bahwa kearifan lokal 

adalah pengetahuan yang dikembangkan oleh para leluhur dalam mensiasati 

lingkungan hidup sekitar mereka, menjadikan pengetahuan itu sebagai bagian dari 

budaya dan memperkenalkan serta meneruskan itu dari generasi ke generasi. 

Beberapa bentuk pengetahuan tradisional itu muncul lewat cerita-cerita, ritual-

ritual, dan juga aturan atau hukum setempat. 

2.3.2. Definisi Modal Sosial 

Modal sosial (social capital) dapat didefinisikan sebagai kemampuan 

masyarakat untuk bekerja bersama, demi mencapai tujuan-tujuan bersama, di 

dalam berbagai kelompok dan organisasi (Coleman, 1999). Secara lebih 

komperehensif Burt, dalam Coleman (1999) mendefinsikan, modal sosial adalah 

kemampuan masyarakat untuk melakukan asosiasi (berhubungan) satu sama lain 

dan selanjutnya menjadi kekuatan yang sangat penting bukan hanya bagi 

kehidupan ekonomi akan tetapi juga setiap aspek eksistensi sosial yang lain. 

Selain itu, Putnam dalam Coleman (1999) juga mendefinisikan modal sosial 
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adalah sejenis perekat sosial yang memfasilitasi tindakan di tingkat masyarakat 

yang pada gilirannya, memungkinkan berbagai manfaat bagi kegiatan sosial 

kemasyarakatan. 

Fukuyama (1995) mendefinisikan, modal sosial sebagai serangkaian nilai-

nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota 

suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerjasama diantara mereka. 

Sedangkan Cox dalam Fukuyama (1995) mendefinisikan, modal sosial sebagai 

suatu rangkian proses hubungan antar manusia yang ditopang oleh jaringan, 

norma-norma, dan kepercayaan sosial yang memungkinkan efisien dan efektifnya 

koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan dan kebajikan bersama. 

Lebih jauh lagi, Fukuyama dan Cox dalam Fukuyama (1995) 

mendefinisikan, modal sosial sebagai hubungan-hubungan yang tercipta dan 

norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam 

masyarakat dalam spektrum yang luas, yaitu sebagai perekat sosial (social glue) 

yang menjaga kesatuan anggota kelompok secara bersama-sama. Sama halnya 

dengan Solow dalam Lin (2001) yang mendefinisikan, modal sosial sebagai 

serangkaian nilai-nilai atau norma-norma yang diwujudkan dalam perilaku yang 

dapat mendorong kemampuan dan kapabilitas untuk bekerjasama dan 

berkoordinasi untuk menghasilkan kontribusi besar terhadap keberlanjutan 

produktivitas. 

Adapun menurut Cohen dan Prusak dalam Lin (2001), modal sosial adalah 

sebagai setiap hubungan yang terjadi dan diikat oleh suatu kepercayaan (trust), 

kesaling pengertian (mutual understanding), dan nilai-nilai bersama (shared 
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value) yang mengikat anggota kelompok untuk membuat kemungkinan aksi 

bersama dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Senada dengan Cohen dan 

Prusak L., Hasbullah (2006) menjelaskan, modal sosial sebagai segala sesuatu hal 

yang berkaitan dengan kerja sama dalam masyarakat atau bangsa untuk mencapai 

kapasitas hidup yang lebih baik, ditopang oleh nilai-nilai dan norma yang menjadi 

unsur-unsur utamanya seperti trust (rasa saling mempercayai), keimbal-balikan, 

aturan aturan kolektif dalam suatu masyarakat atau bangsa dan sejenisnya. 

Berdasarkan beberapa definisi yang sudah dijelaskan, secara umum modal 

sosial adalah merupakan hubungan-hubungan yang tercipta dan norma-norma 

yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat dalam 

spektrum yang luas, yaitu sebagai perekat sosial (social glue) yang menjaga 

kesatuan anggota masyarakat (bangsa) secara bersama-sama. 

 

2.3.3. Kearifan Lokal Sebagai Modal Sosial Dalam Penyelesaian Konflik 

Antarnelayan 

Kasus-kasus konflik sosial di Indonesia dapat ditengarai karena gagalnya 

masyarakat Indonesia untuk membangun suatu interaksi sosial. Ketidakberhasilan 

dalam mengembangkan interaksi sosial tersebut disadari bahwa bangsa Indonesia 

merupakan suatu negara yang amat beragam seperti suku, agama, bahasa, dan 

budaya. Latar belakang keragaman tersebut memang menciptakan potensi konflik 

yang bisa mengakibatkan memudarnya nilai-nilai kearifan lokal yang berupa 

modal sosial.  

Teezzi, Marchettini, dan Rosini dalam Suryanto (2012) mengatakan bahwa 
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akhir dari sedimentasi kearifan lokal ini akan mewujud menjadi tradisi atau 

agama. Dalam masyarakat kita, kearifan-kearifan lokal dapat ditemui dalam 

nyayian, pepatah, sasanti, petuah, semboyan, dan kitab-kitab kuno yang melekat 

dalam perilaku sehari-hari. Kearifan lokal biasanya tercermin dalam kebiasaan-

kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama. Keberlangsungan 

kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok 

masyarakat tertentu. Nilai-nilai itu menjadi pegangan kelompok masyarakat 

tertentu yang biasanya akan menjadi bagian hidup tak terpisahkan yang dapat 

diamati melalui sikap dan perilaku mereka sehari-hari (Suryanto, 2012). 

Melihat realitas itu maka mengembangkan kearifan lokal yang menjadi 

modal sosial dapat dijadikan alternatif solusi untuk menyelesaikan konflik sosial 

di Indonesia. Mengapa modal sosial bisa menjadi solusi efektif untuk mengatasi 

dan mencegah konflik sosial di Indonesia? Hermawanti dan Rinandari (2005) 

mengungkapkan bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya merupakan masyarakat 

komunal yang mempunyai banyak nilai yang dapat menguatkan modal sosial. 

Modal sosial tersebut sebenarnya merupakan salah satu alternatif untuk 

memberdayakan masyarakat. Modal sosial dapat digunakan sebagai sarana 

pemberdayaan masyarakat karena memberikan pencerahan kebersamaan, 

toleransi, dan partisipasi.  

Demikian pula dengan penjelasan Fukuyama (2002, dalam Suryanto 2012) 

yang menambahkan bahwa modal sosial adalah kapabilitas  yang muncul dari 

kepercayaan  umum di dalam sebuah masyarakat yang diciptakan dan 

ditransmisikan melalui mekanisme kultural, seperti tradisi, agama, atau kebiasaan 
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sejarah. Kalau kearifan lokal menjadi modal sosial, maka proses tersebut dapat 

menumbuhkan komunitas spontan yang bergantung pada kepercayaan. 

Kepercayaan sendiri ditentukan secara kultural yang dapat menghidupkan 

pengharapan berperilaku normal, jujur, dan kooperatif demi kepentingan bersama 

dalam suatu komunitas masyarakat. 

Berdasarkan pandangan tersebut, akan menjadi pijakan untuk menjelaskan 

bahwa modal sosial yang berasal dari kearifan lokal dapat digunakan guna 

meredam dan mengantisipasi konflik sosial di Indonesia. Kearifan lokal akan 

menjadi modal sosial karena dengan modal sosial yang berasal dari kebijaksanaan 

lokal dapat menjadi perekat sosial. Ketika dalam suatu masyarakat telah tumbuh 

modal sosial yang baik, maka tidak akan terjadi konflik sosial. Perbedaan-

perbedaan kepentingan, masalah-masalah yang timbul karena tujuan berbeda, atau 

perebutan akses sumber daya dapat diselesaikan dengan cara bijaksana dan damai. 

Cara ini dapat ditempuh karena suatu masyarakat yang memiliki modal sosial 

telah memiliki pencerahan kebersamaan, toleransi, dan partisipasi. Hal lain yang 

dimiliki modal sosial dalam suatu masyarakat yaitu adanya kepercayaan yang 

tumbuh pada komunitas yang diilandasi dengan kejujuran, kooperatif, dan tingkat 

kesadaran demi kepentingan bersama.  
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2.4. Kerangka Konseptual 
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  : diteliti 
  : tidak diteliti 

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Studi 

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka dapat dijelaskan pihak-

pihak yang terlibat konflik adalah antara nelayan Lekok dengan nelayan Madura. 
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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, konflik bermula dari keadaan 

perikanan yang overfishing sehingga mengakibatkan terbatasnya sumberdaya 

perikanan. Ditambah dengan kedatangan nelayan lain, yaitu nelayan Lekok yang 

juga mencari ikan di wilayah yang sama dengan nelayan Madura. 

Dari penyebab-penyebab potensial tersebut, sumber konflik atau penyebab 

konflik yang menjadikan konflik kian memanas dan mengarah pada kekerasan 

adalah adanya empat tipe konflik; konflik kelas, konflik kepemilikan sumberdaya, 

konflik cara produksi/alat tangkap, serta konflik lingkungan. Dari penyebab-

penyebab tersebut, perlu adanya resolusi konflik berupa collaborating 

(kolaborasi) dan compromising (kompromi) yang bertujuan agar konflik 

mendapatkan penyelesaian. Selanjutnya, penyelesaian konflik berdasarkan 

penelitian ini adalah berupa kearifan-kearifan lokal yang dijadikan sebagai modal 

sosial.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Tipe Penelitian  

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, pendekatan ini peneliti 

gunakan untuk melihat kedalaman permasalahan yang diangkat. Tipe penelitian 

yang digunakan adalah penelitian eksploratif dan deskriptif-analitik. Dikatakan 

penelitian eksploratif, karena peneliti berusaha  untuk mengeksplorasi 

permasalahan modal sosial dan penyelesaian konflik politik lebih mendalam 

dalam masyarakat. Dikatakan peneltiian deskriptif analitik, karena hasil eksplorasi 

akan dideskripsikan serta dianalisis secara mendalam permasalahan yang  

diperoleh dari data lapangan, sehingga terdapat kedalaman dalam kajian peran 

kearifan local sebagai modal sosial dalam menyelesaikan konflik nelayan. 

3.2.  Unit Analisis 

Terdapat tiga unit analisis dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Konflik 

Wirawan (2009) menyebutkan bahwa konflik adalah proses 

pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau lebih 

yang saling tergantung. Mengenai objek konflik, menggunakan 

pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran 

konflik. 

2.   Nelayan 
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Nelayan merupakan orang yang sehari-harinya bekerja menangkap 

ikan dan sejenis lain nya dilaut. Profesi ini membutuhkan 

keterampilan, kesabaran, dan keuletan ekstra dalam bekerja, 

karena kondisi yang mereka hadapi adalah alam yang tidak bias 

diprediksi dan harus tanggap dalam segala kemungkinannya, 

maka dari itu nelayan cenderung memiliki watak yang keras. 

3.   Kearifan lokal sebagai modal sosial 
 

Ahmad (2007 dalam Hadi,2012), menjelaskan bahwa, 

“kearifanlokal” (local wisdom, local indigenous, atau local 

knowledge), adalah merupakan acuan masyarakat yang meliputi 

seluruh aspek kehidupan. Hermawanti dan Rinandari (2005 dalam 

Suryanto, 2012) menambahkan bahwa modal social merupakan 

salah satu alternatif untuk memberdayakan masyarakat. Modal 

social dapat digunakan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat 

karena memberikan pencerahan kebersamaan, toleransi, dan 

partisipasi. 

3.3.  Subjek Penelitian 

Penentuan subjek penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian 

kuantitatif. Bila penelitian kuantitatif diarahkan pada generalisasi dimana 

pengambilan sampel dilakukan secara acak dan terstratifikasi, maka pada 

penelitian kualitatif umumnya menggunakan pendekatan purposif. Subjek tidak 

ditentukan secara acak, tetapi justru dipilih mengikuti kriteria tertentu 

(Poerwandari,2007:118). Prosedur pemilihan subyek atau sumber data dalam 
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penelitian kualitatif umumnya menampilkan karakteristik (1) diarahkan tidak pada 

jumlah sampel yang besar, melainkan pada kasus-kasus tipikal sesuai kekhususan 

masalah penelitian; (2) tidak ditentukan secara kaku sejak awal, tetapi dapat 

berubah baik dalam hal jumlah maupun karakteristik sampelnya, sesuai dengan 

pemahaman konseptual yang berkembang dalam penelitian, dan (3) tidak 

diarahkan pada keterwakilan (dalam arti jumlah atau peristiwa acak) melainkan 

pada kecocokan konteks (Sarantakos, 1993, dalam Poerwandari, 2007:110). 

Subjek penelitian yang ditentukan, dianggap dapat mewakili keseluruhan 

fenomena yang diteliti (Patton, 1990 dalam Poerwandari, 2007:110). Peneliti 

melibatkan beberapa orang untuk penggalian data. 

Kriteria subyek penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Nelayan yang pernah atau sedang mengalami konflik dengan nelayan 

lain di wilayah Kabupaten Pasuruan dan para pejabat Dinas Kelautan 

dan Perairan yang berwewenang yang dapat memberikan informasi 

mengenai kearifan lokal sebagai modal sosial dalam penyelesaian 

konflik nelayan masyarakat di Kabupaten Pasuruan 

b) Tokoh masyarakat setempat, yang erat kaitannya dengan nelayan. Hal 

ini didasarkan pada bahwa peran tokoh dalam sebuah masyarakat 

adalah penting, karena seorang tokoh maerupakan orang yang 

dipercaya oleh warga sekitar untuk member masukan dan mengambil 

keputusan, terlebih dalam menghadapi masalh-masalah yang 

menyangkut kepentingan masyarakat. 
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c) Orang-orang atau pihak-pihak selain nelayan dan tokoh masyarakat 

yang dianggap mampu memberikan informasi tentang konflik nelayan 

di daerah Kabuten Pasuruan. 

Kriteria subjek penelitian yang disebutkan di atas sejalan dengan 

karakteristik subjek penelitian yang baik yang diungkapkan Neuman (2000), 

yaitu: 

1. Familiar dengan budaya dan menjadi saksi dalam kejadian yang 

signifikan. Mereka hidup dan bernafas pada kultur tersebut dan 

melakukannya sebagai rutinitas serta dekat dengan pengalaman kultur 

ini. 

2. Anggota yang sekarang ini terlibat di lapangan. Mantan anggota yang 

telah mempunyai pengalaman praktek di lapangan bias memberikan 

insight yang berguna. Tapi semakin lama mereka jauh dari keterlibatan 

secara langsung, semakin mungkin mereka telah merekonstruksi 

ingatan mereka. 

3. Anggota yang dapat menyediakan waktu untuk peneliti. Interview bias 

memakan banyak waktu dan beberapa anggota sering tidak bias 

menyediakan waktu untuk interview secara intensif. 

4. Anggota yang non-analitis. Informan yang non-analitis adalah 

informan yang menggunakan common sense yang pragmatis, di mana 

informan ini tidak melakukan analisis awal menggunakan media 

ataupun menempa pendidikan pada tema tersebut. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI MODEL PENYELESAIAN ... ARIZAL TRIADIYATMA



62 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, peneliti menemukan tujuh 

partisipan yang cukup sesuai dalam menggambarkan populasi dari subyek 

penelitian ini. Pemilihan partisipan dalam penelitian ini yang pertama berasal dari 

rekomendasi salah satu petugas lapangan Dinas Kelautan dan Perikanan, 

pertimbangannya beliau selaku petugas lapangan di Kecamatan Lekok, yang 

memiliki data-data konflik dan bagaimana penyelesaiannya. Pada awalnya penulis 

menjelaskan maksud dan tujuan dari penelitian ini, kemudian penulis menjelaskan 

karakteristik partisipan, yaitu yang terlibat langsung dalam kegiatan bernelayan, 

konflik, dan penyelesaiannya. Berdasarkan data dan pengalaman yang dimiliki, 

beliau langsung merekomendasikan dua partisipan (S dan M) sebagai orang yang 

relevan. Dua partisipan tersebut merupakan nelayan asli Lekok yang sudah 

menjadi nelayan selama lebih dari 20 tahun. Wawancara tersebut dilakukan di 

salah satu rumah nelayan dengan didampingi petugas lapangan DKP. Pada saat 

melakukan wawancara kedua partisipan tersebut lebih sering menjawab dengan 

bahasa Madura, sehingga hal itulah yang menjadi sedikit hambatan dalam 

wawancara. Namun, dengan adanya petugas lapangan DKP tersebut (Z) 

wawancara menjadi lebih mudah. 

Partisipan ketiga (A), penulis memilih karena beliau memiliki posisi yang 

cukup penting di Dinas Kelautan dan Perikanan, yaitu sebagai Kepala Bidang 

Dinas Kelautan dan Perikanan. Wawancara pada saat itu dilakukan di ruangan 

partisipan (Z). Partisipan cukup kooperatif dalam menjawab setiap pertanyaan 

yang ada.  
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Partisipan keempat (H), dipilih oleh penulis karena beliau merupakan 

Kepala Satuan Polair Kabupaten Pasuruan. Pada saat itu, wawancara dilakukan di 

Kantor Polisi Polair Kabupaten Pasuruan. Keadaan di saat wawancara cukup 

tenang dan partisipan menjawab pertanyaan dengan jelas.  

Partisipan selanjutnya (B) dan (R), dipilih oleh penulis karena mereka 

adalah orang asli Wates, dimana lokasi tersebut merupakan lokasi yang memiliki 

penggunaan alat tangkap mini trawl terbanyak di Kecamatan Lekok. Peneliti dapat 

bertemu dengan kedua informan tersebut dengan cara mencari sendiri. Kedua 

partisipan tersebut memiliki usia yang relatif masih muda, yang mana usia mereka 

berkisar 25 sampai 30 tahun. Wawancara dilakukan di rumah salah satu partisipan 

tersebut. Selama proses wawancara kedua partisipan bersikap sangat kooperatif, 

mereka senang membagi pengalamannya dengan penulis. Mereka juga 

menyatakan kesediaannya dalam membantu penelitian ini. 

Tabel 3.1. Data Profil Partisipan 

 
Nama Jenis 

kelamin Usia Asal Pekerjaan Kesediaan 

Partisipan 
1 

S Pria 45 
Desa 

Jatirejo, 
Kecamatan 

Lekok 

Nelayan Bersedia 

Partisipan 
2 M Pria 48 

Desa 
Jatirejo, 

Kecamatan 
Lekok 

Nelayan Bersedia 

Partisipan 
3 A Pria 45 Pasuruan 

Kabid 
DKP Bersedia 

Partisipan 
4 Z Pria 40 Pasuruan Staf DKP Bersedia 
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Partisipan 
5 H Pria 42 Pasuruan 

Kasat 
Polair Bersedia 

Partisipan 
6 

B Pria 24 
Desa 

Wates, 
Kecamatan 

Lekok 

Nelayan Bersedia 

Partisipan 
7 R Pria 30 

Desa 
Wates, 

Kecamatan 
Lekok 

Nelayan Bersedia 

 

 

 

3.4.  Teknik Penggalian Data 

3.4.1. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data  dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

teknik wawancara. Wawancara dilakukan untuk memperoleh pengetahuan tentang 

makna-makna subjektif yang dipahami individu berkenaan dengan topic yang 

diteliti dan bermaksud melakukan eksplorasi terhadap isu-isu lain yang berkaitan 

dengan topik tersebut (Poerwandari, 2011). 

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

wawancara mendalam (in-depthinterview) dan tidak terstruktur. Wawancara 

mendalam ini menggunakan pertanyaan yang tidak terstruktur dan disesuaikan 

dengan keadaan subjek. Data dari in-depthinterview, terdiri atas kutipan langsung 

mengenai pengalaman, opini, perasaan dan pengetahuan subjek. Isu-isu yang 

bersifat umum ditetapkan untuk menjaga pembicaraan, dalam wawancara agar 

tetap dalam fokus penelitian. 
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Oleh karenanya pedoman wawancara perlu disusun  untuk menjaga aspek- 

aspek yang ingin digali. Selain itu agar peneliti mampu dengan maksimal 

memanfaatkan waktu yang terbatas dengan subjek, sehingga proses penelitian ini 

berjalan dengan lancar. 

Data lapangan kemudian ditranskrip dalam bentuk verbatim. Data verbatim 

kemudian  dikoding untuk  menemukan unit-unit  analisis.  Analisis  hasil 

penelitian kemudian ditabulasikan sesuai dengan tujuan penelitian dan relevansi 

data. 

Tabel 3.1 Pedoman Wawancara 

Aspek Indikator Item Pertanyaan 

Bentuk dan Pola Konflik 

Konflik latent Seberapa besar dampak dari 
konflik yang pernah ada? 

Konflik terbuka 

Kasus konflik apa saja yang 
pernah terjadi? 
Apa saja kerugian yang 
diakibatkan dari konfil yang 
pernah ada? 
Bagaimana penyelesaian 
konflik secara umum yang 
dilakukan? 

Penyebab Konflik 

Konflik kelas 
Bagaimana keadaan 
nelayan Lekok? 
Bagaimana keadaan 
nelayan Madura? 

Konflik kepemilikan 
sumberdaya 

Apakah ada peraturan 
pemerintah tentang jalur 
penangkapan? 

Konflik cara 
produksi/alat tangkap 

Alat tangkap apa saja yang 
digunakan nelayan Lekok? 
Alat tangkap apa saja yang 
digunakan nelayan Madura? 

Konflik lingkungan Apa dampak dari 
penggunaan mini trawl? 

Resolusi Konflik Collaborating Bagaimana peran 
pemerintah dalam 
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mencegah konflik? 
Bagaimana peran pihak 
kepolisian dalam 
menyelesaikan konflik? 
Bagaimana penyelesaian 
konflik tanpa jalur hukum? 

Accomodating Bagaimana pemerintah 
memberikan solusi terhadap 
terumbu karang yang rusak? 

Compromising Bagaimana penyelesaian 
konflik antar pihak yang 
berkonflik (nelayan)? 

Kearifan Lokal sebagai 
Modal Sosial 

Budaya lokal 
Apakah ada tradisi lokal 
untuk menyelesaikan 
konflik? 

Kelompok sosial 

Bagaimana peraturan 
pemerintah dan tradisi lokal 
menyelesaikan konflik 
nelayan yang ada? 

 

Tabel 3.2 Pedoman Umum Wawancara 

No. Pertanyaan 

1. Identitas subjek: nama, usia, alamat, pekerjaan, lama bekerja 

2. Apa saja hasil tangkapan di Kabupaten Pasuruan? 

3. Perahu apa yang dipergunakan oleh nelayan di Kabupaten Pasuruan? 

4. Alat tangkap apa saja yang dipergunakan oleh nelayan du Kabupaten 
Pasuruan? 

5. Apakah pernah terjadi konflik nelayan di Kabupaten Pasuruan? 

6. Dimana konflik nelayan itu pernah terjadi? 

7. Apa penyebab timbulnya konflik? 

8. Bagaimana proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi? 
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9. Bagaimana peran pemerintah dalam mencegah konflik nelayan? 

10. Bagaimana peran pihak kepolisian untuk menyelesaikan konflik? 

11. 
Bagaimana peraturan pemerintah dan tradisi lokal dalam menyelesaikan 
konflik nelayan yang ada? 

12. Apakah tradisi lokal untuk menyelesaikan konflik? 

 

3.4.2. Pelaksanaan Penelitian 

Proses penelitian ini dilakukan sebanyak tiga kali, pada tahun 2012, 2013 

dan 2016. Yang pertama, berlangsung selama tiga bulan, dimulai dari bulan 

September 2012 sampai dengan November 2012. Pada penelitian pertama, 

digunakan penulis untuk melakukan persiapan data-data awal seperti literatur 

jurnal, buku, dan artikel terkait tema konflik pada nelayan khususnya, kemudian 

penggalian data di lapangan berupa observasi dan wawancara, serta pengolahan 

hasil penelitian. Penelitian kedua, dilakukan pada bulan Mei 2013. Kemudian, 

penelitian ketiga yang berlangsung pada tahun 2016 dilakukan selama dua minggu 

pada bulan Februari 2016. Pada penelitian ini, peneliti melakukan oberservasi 

kembali hanya selama dua minggu karena ingin mengambil data pelengkap. 

Sebagai awalan, penulis mencari informasi terkait dengan nelayan itu 

sendiri dan Kabupaten Pasuruan sebagai tempat penelitian, bagaimana kehidupan 

nelayan, macam-macam nelayan, perlengkapan yang dibutuhkan saat melaut, cara 

kerjanya, dan lain sebagainya. Setelah itu penulis mencari informasi terkait 

konflik, khususnya konflik yang pernah terjadi di Kabupaten Pasuruan dan 

bagaimana bentuk-bentuk penyelesaian yang selama ini digunakan, melalui 
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jurnal-jurnal penelitian, buku, surat kabar, maupun blog di internet. Sehingga 

penulis mendapat gambaran awal seperti apa kehidupan nelayan. 

Setelah persiapan penelitian dilakukan, kemudian penulis melakukan 

pengambilan data. Pengambilan data ini berupa wawancara dan observasi, yang 

dilakukan pada subjek penelitian atau partisipan. Partisipan tersebut dalam 

penelitian ini adalah nelayan, yang melakukan kegiatan mulai dari persiapan 

untuk mencari ikan, melaut, dan penjualan hasil tangkapan. 

Tabel 3.2. Jadwal Pengambilan Data Partisipan 

Partisipan Lokasi Waktu Kegiatan 

Partisipan 1 dan 2 

(S dan M) 
Di rumah S 

25 September 2012.  

Pukul 12.00-12.55 
Wawancara 

Partisipan 3 

(A) 
Kantor DKP 

Pasuruan 
16 Mei 2013. 

Pukul 09.30-09.50 
Wawancara 

Partisipan 4 

(Z) 
Tepi Pantai dekat 

dengan TPI 
24 September 2012. 

Pukul 10.00-10.50 
Wawancara 

Partisipan 5 

(H) 
Kantor Polairud 

26 September 2012. 

Pukul 12.30-12.50 
Wawancara 

Partisipan 5 dan 6 

(B dan R) 
Teras rumah (B) 

8 Februari 2016. 

Pukul 09.50-11.20 
Wawancara  
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Terdapat beberapa hambatan yang terasa dalam menggali informasi dari 

partisipan. Pertama adalah bahasa, mayoritas masyarakat pesisir Kabupaten 

Pasuruan menggunakan bahasa Madura untuk berkomunikasi, sehingga penulis 

perlu untuk memilah partisipan mana yang masih bisa dipahami bahasanya oleh 

penulis. Sehingga penulis merasa perlu untuk mengulang pertanyaan agar subyek 

memahami apa maksud pertanyaan yang diajukan ketika proses wawancara. 

Namun demikian, partisipan tergolong banyak bicara, sehingga memudahkan 

penulis dalam menggali data. Kedua sensitifitas, karena tema yang diangkat 

peneliti cukup sensitif, sehingga terkadang partisipan memberikan informasi yang 

sifatnya tidak terlalu dalam, karena dikuatirkan akan dapat memicu konflik lagi. 

Namun demikian, aspek-aspek yang ingin digali secara garis besar telah 

terpenuhi. 

3.4.3. Lokasi Penelitian 

Seluruh proses pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan di 

beberapa tempat di Kabupaten Pasuruan, yaitu di Dinas Kelautan dan Perikanan 

Pasuruan, rumah nelayan, tempat pelelangan ikan, kantor Polairut. Hal ini 

dikarenakan penulis menyesuaikan diri dengan kondisi subyek. Namun, dari 

keseluruhan hanya beberapa orang saja yang peneliti jadikan partisipan dalam 

penelitian ini, mengingat kemudahan dalam komunikasi, waktu, dan informasi 

yang diperoleh. 

Wawancara pertama yaitu pada partisipan S dan M, bertempat di rumah S. 

Penulis mengenal S dan M dari salah satu petugas lapangan DKP. Penulis 

sebelumnya mendapat rekomendasi staf lapangan DKP tersebut dari Kabid DKP, 
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setelah membangun rapport beliau berinisiatif untuk mengajak ke rumah salah 

satu nelayan yaitu S. S merupakan nelayan yang sudah menjalani profesi sebagai 

nelayan selama lebih dari 20 tahun. 

Wawancara kedua yaitu pada partisipan A, bertempat di kantor DKP 

Pasuruan. Sebelumnya penulis kesulitan untuk menemui beliau, namun setelah 

mendapatkan nomor teleponnya, dan membuat janji, ternyata beliau sangat 

kooperatif dan terbuka dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang peneliti 

ajukan. Wawancara ketiga yaitu pada partisipan  Z, bertempat di tepi pantai dekat 

dengan TPI. Dalam wawancara dengan Z tidak ada kendala yang berarti karena Z 

sangat kooperatif dan komunikatif, sehingga wawancara berlangsung lancar. 

Selanjutnya, wawancara keempat pada partisipan B dan R, bertempat di 

teras rumah B. Saat menggali informasi, peneliti juga tidak terlalu mengalami 

kesulitan dari B dan R dan proses wawancara berjalan lancar. Bahkan peneliti 

kerap kali bercanda dan bergurau dengan B dan R karena mereka sangat 

kooperatif dan komunikatif. 

3.5. Teknik Pengorganisasian dan Analisis Data 

Sebagaimana menurut Patton (1990, dalam Poerwandari, 2005), bahwa 

melakukan analisis sata dalam penelitian kualitatif tidak sama dengan penelitian 

kuantitatif. Tidak ada aturan yang absolute tentang analisis data, yang terpenting 

adalah kita melakukan analisis tersebut sebaik mungkin. Akan tetapi, yang perlu 

diingat dalam analisis adalah bagaimanapun analisis dilakukan, peneliti wajib 

memonitor dan melaporkan proses dan prosedur-prosedur analisisnya sejujur dan 

selengkap mungkin. Menurut Fauzan Alrasyid, dalam artikelnya yang berjudul 
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Analisis dan Penulisan Laporan Penelitian Kualitatif, penelitian sosial secara 

sederhana sebenarnya terdiri dari 3 tahapan utama. Pertama, tahap persiapan. 

Kedua, tahap pengumpulan data. Terkahir adalah tahap analisis dan penyusuan 

laporan (penyelesaian). Pada tahap persiapan, peneliti sosial perlu merumuskan 

secara rinci permasalahn atau realitas sosial yang akan diteliti beserta penjelasan 

secara gamblang mengapa penelitian yang dilakukan menjadi sangat penting. Di 

tahap berikutnya, peneliti harus menentukan metodologi melalui mana jawaban 

atas rumusan masalah yang dikemukakan di muka akan „dicari‟ dan ditemukan. 

Manakala metodologi sudah dipilih, maka penelitian lapangan dapat 

diselenggarakan. Penjelasan tersebut tentu sesuai dengan penelitian ini  karena 

penulis telah melakukan penelitian langsung secara lapangan di Pasuruan 

sehingga penulis mendapatkan data-data yang lengkap. 

(http://www.fauzanalrasyid.com/2013/01/analisis-dan-penulisan-laporan.html) 

Kemudian, setelah mendapatkan data mentah dari wawancara di Pasuruan, 

peneliti juga harus mengolah dan menganalisis data dimulai dengan 

mengorganisasikan data dengan rapi, sistematis dan lengkap. Higlen dan Finley 

(1996, dalam Poerwandari, 2011) mengungkapkan tiga kegunaan dari 

pengorganisasian data yang sistematis, yaitu: 

a. Memperoleh kualitas yang baik 

b. Mendokumentasikan analisis yang dilakukan 

c. Menyimpan data dan analisis yang berkaitan dalam penyelesaian 

penelitian 

Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis 
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tematik dengan melakukan koding terhadap hasil transrip wawancara yang telah 

di verbatim dan deskripsi observasi. Koding adalah pengorganisasian data kasar 

ke dalam kategori-kategori konseptual dan pembuatan tema-tema atau konsep-

konsep, yang digunakan untuk menganalisis data. Pada penelitian kualitatif, 

koding dilakukan terhadap semua data yang dikumpulkan. 

Koding adalah dua aktivitas yang dilakukan secara simultan: reduksi data 

secara mekanis dan kategorisasi data secara analitis ke dalam tema-tema (seperti 

dikutip dari Neuman, 2000). Langkah-langkah koding: 

1. Open Coding, adalah koding pertama kali yang dilakukan dari 

keseluruhan data kasar yang didapatkan (hasil verbatim wawancara). 

Dalam langkah awal ini peneliti melikasikan tema-tema dan 

menentukan kode-kode dengan maksud meringkas bermacam data ke 

dalam kategori-kategori. Schatzman dan Strauss (1973) dalam Neuman 

(2003) menyatakan bahwa peneliti harus dapat melihat konsep-konsep 

abstrak dalam data yang kongkret untuk mengembalikan dan 

meneruskannya ke beberapa di antara konsep-konsep abstrak tersebut 

dengan hal-hal yang khusus sesuai dengan tujuan penelitian. 

2. Axial Coding, adalah pengorganisasian data hasil open coding untuk 

dikembangkan kea rah beberapa proposisi. Pada tahap ini pula 

dilakukan upaya analisis hubungan antar kategori, termasuk juga 

dengan sub kategori-sub kategori di bawahnya. 

3. Selective Coding, adalah penyeleksian kategori inti dan kaitannya 

dengan kategori lain, sehingga dapat diketahui dan dijelaskan mana 
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yang menjadi inti atau pusat dari konsep atau kategori lainnya 

(Newman, 2000). Penjelasan mengenai hasil selective coding dapat 

berupa deskriptif atau dalam bentuk skema. 

Untuk data yang berasal dari hasil observasi, akan mendapatkan perlakuan yang 

sama, yaitu dilakukan coding. Data pbservasi akan dipilah dan dipilih untuk 

dilakukan cropping, pengkatgorian dan tematisasi. Untuk data observasi yang 

bersifat umum, akan dipaparkan untuk memoerkaya deskriosi. Sedangkan data 

observasi yang khas (berkaitan secara signifikan dengan permasalahan penelitian), 

akan dijadikan pembanding atau pendukung data wawancara (hasil coding). 

3.6. Teknik Pemantapan Kredibilitas Penelitian 

Istilah kredibilitas lebih sering digunakan untuk mengganti konsep 

validitas, dimaksudkan untuk merangkum bahasan menyangkut kualitas penelitian 

kualitatif (Poerwandari, 2005). Lebih lanjut, Poerwandari mengatakan bahwa 

kredibilitas studi kualitatif terletak pada keberhasilannya mencapai maksud 

mengeksplorasi masalah atau mendeskripsikan setting, proses, kelompok social, 

atau pola interaksi social kompleks (Poerwandari, 2005). 

Hal-hal yang dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas penelitian ini di 

antara lain melalui (Patton, 1990; Marshall & Rossman, 1995, dalam 

Poerwandari, 2005) adalah: 

a. Mencatat bebas hal-hal penting serinci mungkin, mencakup catatan 

pengalaman objektif terhadap setting, subjek ataupun hal lain yang 

terkait. Penulis juga menyediakan catatan khusus yang 

memungkinkannya menuliskan beberapa alternative konsep, skema, 
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atau metaphor yang terkait dengan data. Catatan ini sangat penting 

dalam memudahkannya mengembangkan analisis dan interpretasi. 

b. Mendokumentasikan secara lengkap dan rapi data yang terkumpul, 

proses pengumpulan data maupun strategi analisisnya. 

c. Memanfaatkan langkah-langkah dan prses yang diambil peneliti-

peneliti sebelumnya sebagai masukan bagi penulis, dan menjamin 

pengumpulan data yang berkualitas untuk penelitiannya. 

d. Melakukan upaya konstan untuk menemukan kasus-kasus negative 

pemahaman tentang pola dan kecenderungan yang telah diidentifikasi 

akan mengkat bila diberikan pula perhatian pada kasus-kasus yang 

tidak sesuai dengan pola umum tersebut. 

e. Melakukan pengecekkan dan pengecekkan kembali (checking and 

rechecking) data, dengan usaha menguji kemungkinan – kemungkinan 

dugaan-dugaan yang berbeda. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Setting Penelitian 

4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang 

dikenal sebagai kota santri, memiliki luas wilayah 1.474 km2 atau sekitar 3 persen 

dari luas wilayah Propinsi Jawa Timur. Sebagai salah satu kabupaten di Jawa 

Timur, Pasuruan mempunyai posisi strategis sebagai pusat pembangunan 

Surabaya – Malang – Jember dan hinterland GERBANGKERTOSUSILA, serta 

merupakan bagian dari satuan wilayah pembagunan Malang – Pasuruan. Posisi 

yang strategis seperti ini memjadikam Pasuruan memiliki laju perkembangan 

ekonomi yang bergerak pesat. Secara geografis, letak kabupaten Pasuruan berada 

diantara 112° 33’ 55” - 113° 05’ 37” Bujur Timur dan antara 7° 32’ 34” - 7° 57’ 

20” Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : 

1) sebelah utara : Kabupaten Sidoarjo dan Selat Madura 

2) sebelah timur : Kabupaten Probolinggo 

3) sebelah selatan : Kabupaten Malang 

4) sebelah barat : Kabupaten Mojokerto 

Secara administratif, wilayah Kabupaten Pasuruan terbagi atas 24 (dua 

puluh empat) wilayah Kecamatan, 341 (tiga ratus empat puluh satu) wilayah desa 

dan 24 (dua puluh empat) wilayah Kelurahan. Sebagai modal dasar pembangunan 
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penduduk Kabupaten Pasuruan relatif besar tercatat 1.510.261 jiwa terdiri dari 

laki – laki 747.376 jiwa dan perempuan 762.885 jiwa (data akhir tahun 2010 BPS 

Kabupaten Pasuruan) dengan kepadatan 1024,59 jiwa/km2. Keaneka ragaman 

penduduk sebagian besar suku Jawa, suku Madura, Suku Tengger dan keturunan 

asing antara lain : Cina, Arab, India. Agama yang dianut Islam, Kristen Protestan, 

Katholik, Budha dan Hindu. 

Kondisi penduduk menurut mata pencaharian terdiri dari : Pertanian 

(33,98%) Industri Pengolahan (24,69%), Listrik, gas dan air (0,41%) 

perdagangan, hotel dan restoran (17,79%) pertambangan dan galian (0,38%). 

Bangunan (5.21%), Keuangan, Persewaan dan jasa perusahaan (0,33%), 

pengangkutan dan komunikasi (6,66%) serta jasa (10,55%), (Data akhir tahun 

2005 berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional). 

Kecamatan Lekok merupakan salah satu kecamatan dari 24 kecamatan di 

kabupaten Pasuruan. Menurut data monografi Kecamatan Lekok terdiri atas 11 

kelurahan atau desa yaitu: Rowogempol, Gejugjati, Wates, Branang, Tampung, 

Tambak Lekok, Jatirejo, Pasinan, Alastlogo, Balunganyar dan Semedusari. Empat 

dari sebelas desa tersebut merupakan daerah pesisir pantai yaitu: Tambak Lekok, 

Jatirejo, Wates dan Semedusari yang berbatasan dengan Selat Madura. 

 Luas wilayah Lekok mencapai 4.981.876 Ha. Disamping itu, di 

Kecamatan Lekok juga terdapat 67 dusun, 109 Rukun Warga dan 309 Rukun 

Tetangga. Secara geografis, Kecamatan Lekok berada pada 08° 17’ 31,7” Lintang 

selatan dan 111° 42’54,23” Bujur Timur. Secara administratif Kecamatan Lekok, 

sebelah utara berbatasan dengan selat Madura, sebelah selatan berbatasan dengan 
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Kecamatan Grati, sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Rejoso dan sebelah 

timur berbatasan dengan kecamatan Nguling. 

 Berdasarkan keadaan topografinya Kecamatan Lekok merupakan daerah 

tipe A, yaitu daerah pantai dengan ketinggian antara 2 m sampai 8 m di atas 

permukaan laut dan kemiringan tanah yang berkisar pada 0°-25° meliputi ± 20 

persen luas wilayah yang merupakan daerah dataran rendah, sedangkan jenis 

tanah di Kecamatan Lekok adalah alluvial dan mediteran. Iklim di kecamatan 

Lekok termasuk dalam katagori tipe iklim C dengan curah hujan rata-rata sebesar 

2,67mm/tahun dan suhu rata-rata berkisar antara 20-31°C. 

Wilayah Kecamatan Lekok terdiri dari areal sawah, tegal atau tanah kering 

pertanian, bangunan dan pekarangan serta tambak. Dari 11 desa yang berada di 

wilayah Kecamatan Lekok, empat diantaranya adalah daerah pesisir, sehingga 

sebagian besar lahan untuk tegal. 

Berikut adalah gambar peta wilayah Kabupaten Pasuruan: 
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Gambar 4.1 peta Kabupaten Pasuruan 

Penduduk yang bermukim di Kecamatan Lekok berpusat di Desa Jatirejo 

yang merupakan pusat kegiatan penduduk, baik perdagangan, pemerintahan dan 

jalan utama. Umumnya, penduduk Kecamatan Lekok terdiri dari suku pendatang 

yang berasal dari etnis Madura dan suku asli, yaitu etnis Jawa. Bahasa sehari-hari 

yang digunakan di Kecamatan Lekok didominasi oleh bahasa Madura  

Sektor yang paling berkembang di Kecamatan Lekok adalah sektor 

perikanan, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya, sehingga pemenuhan 

kebutuhan sebagaian besar penduduk Lekok berssumber dari sumberdaya laut. 

Jumlah penduduk meunurut agama di Kecamatan Lekok terbagi menjadi lima 

agama yaitu Islam, Kristen, Protestan, Katholik dan Budha. Penduduk mayoritas 

di Kecamatan Lekok memeluk agama Islam. 

4.1.2. Perikanan Tangkap Kabupaten Pasuruan 
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Sumberdaya perikanan adalah salah satu sumberdaya alam yang bersifat 

dapat diperbaharui (renewable), hidup di air dan komoditi yang berperan penting 

dalam kehidupan manusia. Hal ini berarti bahwa sumberdaya perikanan akan terus 

menerus ada dan dapat diperbaharui baik oleh alam maupun dengan bantuan 

manusia. Namun, jika sumberdaya perikanan terus menerus diekstraksi tanpa 

diberi kesempatan untuk memperbaharui, tanpa memperhatikan struktur umur dan 

rasio jenis kelamin dari populasi ikan yang tersedia, tentunya sumberdaya 

perikanan akan menjadi sumberdaya yang langka atau bahkan berada pada kondisi 

hamper punah (Nikijuluw 2002). 

Sub sektor perikanan di Kabupaten Pasuruan meliputi kegiatan perikanan 

tangkap, tambak kolam dan keramba. Kegiatan perikanan di Kabupaten Pasuruan 

dilaksanakan di kawasan proyek, karena di wilayah ini terdapat Pangkalan 

Pendaratan Ikan (PPI) dan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP). Hasil tangkapan 

para nelayan akan didaratkan di sini untuk ditimbang. Pengelolaan kawasan ini 

diserahkan kepada Badan Pengelola Pangkalan Pendaratan Ikan Kabupaten 

Pasuruan (BPPI) yang berada di bawah pengawasan Dinas Perikanan dan 

Kelautan Kabupaten Pasuruan. 

Sektor usaha penangkapan ikan di Kabupaten Pasuruan tergolong 

perikanan post-tradisional, dimana armada penangkapan yang dominan terdiri atas 

perahu motor dengan jumlah sekitar 100 sampai dengan 625 armada yang 

mendarat tiap bulannya. Seperti penjelasan sebelumnya, setiap hasil tangkapan 

akan dilabuhkan di PPI Kabupaten Pasuruan untuk ditimbang kemudian dijual ke 

tengkulak. Produksi penangkapan ikan di perairan Kabutapen Pasuruan 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI MODEL PENYELESAIAN ... ARIZAL TRIADIYATMA



80 

mengalami penurunan jika dibandingkan dengan jumlah produksi tahun-tahun 

sebelumnya. Hal ini dikarenakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), 

sehingga para juragan lebih memilih mengoperasikan hanya beberapa perahun 

miliknya saja. Misalnya, dari lima perahu yang dimiliki hanya dua atau tiga saja 

yang beroperasi. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi besarnya biaya yang 

dikeluarkan. 

4.1.2.1. Keadaan Nelayan  Kabupaten Pasuruan 

 Jumlah nelayan di Kabupaten Pasuruan sebanyak 11.095 orang. Jumlah 

tersebut yang merupakan nelayan tetap sebanyak 10.030 orang, nelayan sambilan 

berjumlah 495 orang, nelayan andon sebanyak 200 orang dan nelayan kadang-

kadang sebanyak 305 orang.  

 

 

 

 

Berikut ini adalah data jumlah nelayan di Kabupaten Pasuruan: 

Jumlah 
Nelayan Laut Nelayan 

Andon 
Nelayan 

Per-Umum 
Tetap Sambilan Kadang-

kadang 

11.095 10.030 415 305 180 65 

 
       Tabel 4.1. Data Jumlah Nelayan di Kabupaten Pasuruan 

Sumber: Laporan Statistik Perikanan Tangkap Jawa Timur Tahun 2012 
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Nelayan andon adalah nelayan yang pergi mencari peruntungan di daerah 

lain dengan membawa perahu atau tanpa perahu. Keputusan untuk melakukan 

andon dilakukan ketika di Lekok sedang tidak musim ikan, sedangkan di daerah 

tujuan sedang musim ikan. Tidak banyaknya nelayan andon di Kecamatan Lekok 

karena kecilnya kapasitas kapal motor mereka dan tak jarang yang melakukan 

andon adalah nelayan muda, karena nelayan yang umurnya sudah paruh baya 

mereka sudah tidak memiliki fisik yang kuat dan memilih untuk nelayan di daerah 

Lekok. Penangkapan di laut oleh nelayan Kabupaten Pasuruan dengan potensi 

produksi sebanyak 182,2 ton dan  nilai produksi perikanan perairan umum 

sebanyak RP. 1.350.305.000. (Data Laporan Statistik Perikanan Tangkap Jawa 

Timur Tahun 2012) 

 

Gambar 4.2. Situasi ketika nelayan membawa hasil tangkapannya untuk dijual 

ke tengkulak 
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4.1.2.2. Jenis Armada Perikanan Kabupaten Pasuruan  

 Jumlah dari kapal nelayan di kabupaten Pasuruan terbilang banyak dan 

mayoritas kapal berkekuatan dibawah 5 GT dan kemampuan maksimal kapal yang 

berada di Lekok tidak lebih dari 5 GT. Dan jenis perahu yang banyak terdapat di 

Lekok motor tempel, ada juga kapal tanpa motor dan kapal motor. Untuk setiap 

nelayan melaut biasanya mengikutsertakan ABK (Anak Buah Kapal) yang rata-

rata dalam satu kapal berisi 5 sampai 6 ABK.  

Berikut ini adalah data jumlah armada perikanan laut Kabupaten Pasuruan: 

 
    Tabel 4.2. Data jumlah armada perikanan laut di Kabupaten Pasuruan 

    Sumber: Laporan Statistik Perikanan Tangkap Jawa Timur Tahun 2012 

Berdasarkan tabel di atas, jumlah armada di Kabupaten Pasuruan tergolong 

banyak. Nelayan Kabupaten Pasuruan juga terbilang modern dalam menangkap 

ikan. Sebagian besar nelayan Pasuruan menggunakan kapal bermotor tempel 

untuk mencari ikan. Namun penggunaan perahu tanpa motor juga banyak terdapat 

Jumlah 4.548 

Perahu 
Tanpa 
Motor 

Sub 
Jumlah Jukung Perahu Papan 

1.567 24 
Kecil Sedang Besar 
391 1.152 - 

Motor 
Tempel 2.981 

Kapal 
Motor 

Sub 
Jumlah 

0 – 5 
GT 6 – 10 GT 11 – 20 

GT 21 – 30 GT 

10 10 - - - 
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di Kabupaten Pasuruan. Kemudian, penggunaan kapal bermotor juga sedikit 

ditemukan dan kapasitas mesin kapal motor yang digunakan nelayan Pasuruan 

tersebut tidak melebihi 5 GT.  

 
Gambar 4.3 perahu dengan tipe motor tempel yang sebagian besar  dimiliki 

nelayan Lekok 

4.1.2.3. Alat Tangkap di Kabupaten Pasuruan 

Berdasarkan laporan dari Dinas Perikanan dan Kelautan, jenis alat tangkap 

yang terdapat di Kecamatan Lekok adalah payang jurung, banjang/waring, jaring 

bedai, jaring terasak, jaring rajungan, jaring tak-tak, pancing, pentor, jaring shot, 

payung jurung, jaring klitik, alet, jaring indramayu, jaring mucor, bubuh, mini 

trawl, sorot, garpu, jaring udang, jaring kepiting, jaring dorang, kerekan udang, 

kerekan kerang, jaring keting, jaring bandeng, jaring suro dan jaring balo dan 

bagan.  
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Berikut ini adalah data lengkap jumlah dan jenis alat tangkap nelayan di 

Kabupaten Pasuruan: 

Jumlah 6.167 

Jenis Alat Tangkap 

Payang Dogol Pukat 
Cincin 

Jaring 
Insang 
Hanyut 

Jaring 
Klitik 

Jaring 
Insang 
Tetap 

Bagan 
Tancap 
Kelong 

Serok 

1.465 - - 226 1.934 985 142 - 

 

Tabel 4.3. Data jumlah dan jenis alat tangkap nelayan di Kabupaten Pasuruan 

Sumber: Laporan Statistik Perikanan Tangkap Jawa Timur Tahun 2012 

Dari semua alat tangkap yang digunakan tersebut ada alat tangkap yang 

dilarang yaitu pukat harimau (mini trawl). Seperti yang sudah disebutkan dalam 

Kepres No. 39 tahun 1980 Tentang penghapusan jaring trawl dan Undang-Undang 

RI Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, untuk menegakkan aturan ini Dinas 

Perikanan dan Kelautan bekerjasama dengan Polisi Air (POLAIR) Kabupaten 

Pasuruan. Penggunaan mini trawl tersebut masih sering dijumpai di kawasan 

Lekok ini walaupun pihak Dinas perikanan dan Kelautan telah sering melakukan 

sosialisi atau pemberitahuan dari dampak penggunaan alat tersebut. Kebijakan 

dari pihak dinas perikanan dan kelautan akhirnya diturunkan, yaitu dengan 

memodifikasi alat tangkap yang dilarang untuk diadaptasi menjadi alat tangkap 

yang diperbolehkan. 
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Gambar 4.4. Alat tangkap mini trawl yang dimiliki salah satu nelayan. 

Biasanya alat tangkap ini dilengkapi 2 papan 

4.2. Konflik Nelayan di Kabupaten Pasuruan 

Konflik merupakan bagian dari suatu kehidupan di dunia yang kadang-

kadang tidak dapat dihindari. Konflik adalah hubungan antara dua pihak atau 

lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau merasa memiliki, sasaran-

sasaran yang tidak sejalan (Fisher et.al 2000). Fenomena konflik nelayan sendiri 

telah ada sejak jaman Orde baru, bahkan setelah runtuhnya Orde baru konflik 

nelayan tidak mengendur akan tetapi semakin mengeras (Indrawasih, Wahyono 

dan Adhuri 2006).  

4.3.  Pembahasan 

4.3.1. Bentuk Konflik Nelayan di Kabupaten Pasuruan 
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Dalam perkembangannya, konflik nelayan Lekok Kabupaten Pasuruan 

selama ini terjadi dalam berbagai bentuk kekerasan massa. Dalam sub-bab ini, 

peneliti mengidentifikasi bentuk-bentuk atau tindakan-tindakan kekerasan yang 

terjadi melalui hasil wawancara yang telah dilakukan. Konflik didefinisikan 

sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang 

memiliki, atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan (Hidayati, 

2005). Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa konflik merupakan suatu proses 

sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat, namun intensitas dan 

kompleksitasnya berbeda-beda sesuai dengan tingkatan hubungan para pihak yang 

berkonflik. Intensitas konflik dapat dilihat dari frekuensi terjadinya konflik, 

sedangkan kompleksitas konflik dapat dilihat dari berapa banyak pihak yang 

terlibat konflik dan terlibat dalam penyelesaiannya. 

Dalam penelitian ini, konflik antar nelayan yang kerap terjadi adalah 

konflik antara sesama nelayan Lekok, Pasuruan serta konflik antara nelayan 

Pasuruan dengan nelayan Madura. Pada umumnya, konflik yang terjadi bersifat 

terbuka dan mengarah pada tindakan kekerasan. Beberapa di antaranya berupa 

konflik latent, yang mana menurut penjelasan Pondy dari segi menifestasinya, 

konflik ini meliputi konflik yang dipersepsi dan dirasakan seseorang atau 

kelompok (Pondy, 1969). Kemudian, konflik latent dalam konflik antar nelayan 

pada penelitian ini terjadi sebagai bagian atau pengaruh dari konflik terbuka.  

Berdasarkan faktanya, konflik-konflik antar nelayan tersebut telah terjadi 

beberapa tahun yang lalu. Oleh karena itu, tentunya banyak kejadian-kejadian 
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yang bisa diceritakan oleh para informan kepada penulis mengenai bentuk-bentuk 

konflik yang terjadi. 

Bentuk konflik antar nelayan Kecamatan Lekok bermula dengan kasus 

pengambilan perahu milik nelayan Wates secara paksa oleh para bajak laut ketika 

menangkap ikan di daerah Nguling. Masyarakat Nguling menduga jaring nelayan 

Wates turut menyeret jaring rajungan milik nelayan setempat, sehingga merusak 

jaring rajungan milik nelayan Nguling. Kejadian ini membuat nelayan Wates 

menjadi geram dan menyimpan dendam karena menurut nelayan Wates, nelayan 

Wates telah beroperasi sesuai dengan jalur yang diizinkan dan tidak ada bukti 

yang menunjukkan bahwa ada jaring yang rusak. Keesokan harinya, kejadian 

serupa juga dialami oleh nelayan Jatirejo ketika beroperasi di Desa Semedusari 

dengan jenis alat tangkap yang sama (DKP Pasuruan 2007). 

Bentuk konflik lain juga ditemukan berdasarkan kasus lain. Konflik 

tersebut terjadi antara nelayan Desa Wates dengan aparat pemerintah yaitu 

POLAIR yang dijelaskan oleh salah satu informan sebagai berikut: 

“Ini dulu sampai dibakar juga (sambil menunjuk kantor POLAIR) gara-

gara ada yang ketangkap.” Z250912PS/702 

“ngamuk masyarakatnya, dirusak kantor POLAIRnya. Awal 2011 

kemarin” Z250912PS/704 

Dari beberapa contoh kasus yang sudah terjadi akibat konflik antar nelayan 

tersebut, terdapat kerugian, kerusakan, hingga korban yang muncul akibat 

tindakan kekerasan yang telah terjadi. Dari kasus pemukulan, perkelahian, 

penyanderaan bahkan saling membunuh jelas menjatuhkan korban. Khususnya di 
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desa Wates. Desa Wates merupakan desa yang paling banyak terdapat korban 

karena nelayan di desa ini paling sering ditemukan menggunakan alat tangkap 

mini trawl. Kerusakan juga jelas banyak ditemukan akibat konflik yang terjadi. 

Sehingga hal tersebut juga menimbulkan kerugian bagi para nelayan itu sendiri. 

Saling merusak kapal dan alat tangkap tentu menimbulkan kerugian karena 

mereka sudah pasti tidak dapat melaut dan mencari ikan. 

Selain konflik antar nelayan Lekok, konflik juga terjadi antara nelayan 

Lekok dengan nelayan Madura. Intensitas konflik semakin meningkat, dari 

konflik yang semula bersifat latent berubah menjadi konflik terbuka. Pada tahun 

2010, sekitar 1000 orang nelayan yang berasal dari Madura melakukan 

penyerangan terhadap nelayan Wates. Para penyerang melakukan penyerangan 

secara membabi buta. Rumah penduduk yang berada di dekat laut dilempari bom 

molotov dan dijarah. Penyerangan ini mengakibatkan 32 rumah hancur terbakar, 

27 rumah rusak berat, lima rumah rusak ringan, 19 rumah dijarah, dua toko 

dibakar, tiga toko dijarah, satu warung dibakar, dua kandang dibakar, 59 perahu 

dibakar, 10 perahu rusak berat, satu perahu dijarah, 15 mesin perahu dibakar, tiga 

mesin perahu rusak berat, tiga sepeda motor dibakar, satu sepeda dibakar, satu 

ekor sapi dan empat ekor kambing dibunuh (DKP Pasuruan 2011). 

“2010 itu parah kan banyak yang jatuh korban...”  
AS101012KK/426 
”Orang Pasuruan yang kesana gitu lho sehingga diburu atau diuber 
orang madura kena ada yang kena dipukulin bahkan ada yang 
sampai luka lha itu terjadi sudah” AS101012KK/430 

Dari keterangan salah satu nelayan Lekok, Kabupaten Pasuruan yang bernama 

Pak Abdul Salam di atas, menegaskan bahwa beberapa tahun lalu memang pernah 
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terjadi konflik nelayan, yang terjadi antara nelayan Kabupaten Pasuruan dengan 

nelayan Madura. 

Konflik antara nelayan Kabupaten Pasuruan dengan nelayan Madura 

terjadi akibat perebutan sumberdaya yang terbatas, sementara pihak-pihak yang 

memperebutkan semakin bertambah. Hasil penelusuran di lapangan diperoleh 

bahwa kondisi perairan Lekok telah overfishing. Oleh karena itu, para nelayan 

Kabupaten Pasuruan khususnya Kecamatan Lekok sering mencari ikan sampai ke 

Madura karena dinilai sumberdaya perikanannya lebih banyak. Keterangan 

mengenai berkurangnya sumberdaya perikanan dituturkan oleh beberapa informan 

yang diwawancarai oleh penulis pada penelitian ini. 

”…dibandingkan 20 tahun yang lalu, jelas berbeda. Dulu 
menangkap ikan gak perlu jauh-jauh, di sekitar Lekok saja 
sudah cukup.”M250912PS/53 
“Puluhan tahun yang lalu, saya cukup melaut di sekitar sini 
saja bisa dapat 1 kwintal. Paling jauh ke Nguling atau Kisik. 
Sekarang jangan harap bisa dapat ikan kalo cuma melaut di 
sekitar sini.”S250912PS/61 

Berdasarkan penjelasan dua informan di atas, dapat disimpulkan wilayah perairan 

Lekok yang sudah overfishing atau menurunnya sumberdaya ikan, merupakan asal 

muasal dimulainya benturan-benturan kepentingan yang akhirnya membuahkan 

konflik. Dalam konflik ini terjadi oposisi antara nelayan Lekok, Kabupaten 

Pasuruan dengan nelayan Madura, di mana nelayan Madura merasa terganggu 

dengan kehadiran nelayan Lekok yang melaut ke wilayah perairan mereka. Hal ini 

semakin memperbanyak kesenjangan dan kecemburuan antara nelayan-nelayan di 

sana.  
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Adhuri et al. (2005) menjelaskan jika terdapat wujud yang sedikit lebih 

lemah dari konsep kepemilikan, yaitu masyarakat lokal mengembangkan konsep 

“keyakinan” bahwa sebagai orang lokal mereka mempunyai hak prioritas untuk 

mengeksploitasi sumberdaya yang telah berada di sekitar tempat mereka hidup 

atau paling tidak, kesadaran keterikatan yang mendorong lahirnya anggapan 

bahwa orang lain tidak boleh mengadakan eksploitasi dengan level yang lebih 

tinggi dari masyarakat lokal. Terkait dengan penjelasan tersebut, Bentuk  konflik 

mengenai siapa yang lebih berhak mengekploitasi sumber daya perikanan juga 

dijelaskan oleh salah satu informan yang menjadi penyuluh Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kecamatan Lekok, bernama Pak Zainal. Pak Zainal menjelaskan bahwa 

pernah pula terjadi penangkapan dan penyanderaan nelayan Lekok oleh nelayan 

Madura. 

“…orang sini yang nangkap ke Madura itu mesti disandera, pernah 
disandera lho beberapa kali.” Z250912PS/776 

Menurut penjelasan Pak Zainal, penyanderaan nelayan yang dilakukan 

nelayan Madura kepada nelayan Lekok terjadi karena Nelayan Lekok nekat 

mencari ikan di perairan Madura. Nelayan Lekok merasa tidak ada peraturan 

secara tertulis bahwa mereka tidak diperbolehkan melaut di perairan Madura. 

Namun, nelayan Madura tetap tidak terima dengan kehadiran nelayan Lekok 

karena dianggap sudah merebut wilayah penangkapan mereka. 

Berdasarkan penjelasan Satria (2006), konflik kepemilikan sumber daya 

biasanya terjadi antara sesama nelayan modern, nelayan dengan pembudidaya 

ikan, nelayan dengan pelaku wisata bahari, nelayan dengan industri 

pertambangan, maupun nelayan dengan pemerintah. Terkait dengan penjelasan 
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tersebut, hal ini sesuai dengan konflik pembakaran kantor POLAIR yang 

dilakukan oleh nelayan Wates. Hal tersebut terjadi karena nelayan Wates tidak 

terima  pihak aparat menangkap mereka. Pihak POLAIR sendiri menangkap 

nelayan Wates karena nelayan Wates ditemukan menggunakan alat tangkap 

terlarang, bernama mini trawl saat melaut di perairan Madura sehingga nelayan 

Madura yang mengetahui menjadi marah dan timbullah konflik di antara mereka. 

Dapat dikatakan sebagai konflik kepemilikan sumber daya, karena nelayan Desa 

Wates merasa haknya dalam menangkap ikan di perairan Madura telah direnggut 

pula oleh pihak POLAIR di samping konfliknya dengan nelayan Madura. 

Selanjutnya, konflik antar nelayan Kecamatan Lekok juga terjadi. Seperti 

yang dijelaskan seorang nelayan bernama Badri sebagai berikut: 

“Masalah jaring, terus rusak, yang punya satunya rusak. Ya kenak 
itu, kenak alat itu. Itu biasanya itu alatnya itu namanya bubuh. 
Alatnya itu kayak banker. Modelnya kotak. Itu buat rajungan. Ya 
itu kalo diseret sama trawl itu, ya ngumpul semua. Ketarik itu, 
ngumpul semua jadi satu.” B210216TR/1235-1239 

 
Berdasarkan kutipan di atas, konflik yang terjadi antar nelayan Lekok 

dipicu oleh akibat penggunaan mini trawl yang merusak alat tangkap lain, 

bernama bubu. 

“Ya anu... tukaran di tengah laut . ada yang ususnya keluar. Lhooo 
disini hampir tiap hari tukaran itu.” Z250912PS/792-794 
“Ada yang kena denda, ada juga yang ngotot, kan gitu! Ada yang 
mau bayar ada yang ga mau bayar. Kalau sudah nggak mau bayar 
biasanya sudah ribut itu, carok itu sudah.” Z250912PS/796 
 

Tidak hanya konflik kepemilikikan sumber daya, konflik cara 

produksi/alat tangkap, di mana konflik tersebut terjadi karena perbedaan 

penggunaan alat tangkap yang dinilai merugikan salah satu pihak yang berkonflik 
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(Satria, 2006). Terkait dengan penjelasan mengenai tipe konflik cara produksi/alat 

tangkap, hal tersebut sesuai dengan konflik yang terjadi antara nelayan Lekok 

dengan nelayan Madura. Penjelasan lain oleh Pak Zainal mengenai bentuk konflik 

yang terjadi antara nelayan Lekok dengan nelayan Madura, adalah konflik yang 

terjadi karena penggunaan alat tangkap mini trawl yang merupakan alat tangkap 

terlarang. Penggunaan alat tangkap ini lah yang membuat nelayan Madura 

menjadi terganggu dan akhirnya tidak memperbolehkan nelayan Lekok melaut di 

wilayah perairan mereka. 

Bentuk konflik antara nelayan Kabupaten Pasuruan dengan nelayan 

Madura yang terjadi selama ini ialah perebutan wilayah penangkapan antara 

nelayan modern dengan nelayan tradisional, di mana berdasarkan penyebabnya, 

semua konflik yang terjadi bersumber pada konflik kelas, konflik kepemilikan 

sumber daya, konflik cara produksi/alat tangkap, serta konflik lingkungan. 

Nelayan modern di sini adalah nelayan Pasuruan yang memiliki alat tangkap 

beragam dan lebih modern. Terlebih mereka juga menggunakan alat tangkap mini 

trawl. Lain halnya dengan nelayan Madura yang menggunakan alat tangkap 

tradisional. 

4.3.2.  Pola Konflik Nelayan di Kabupaten Pasuruan 

Dinamika sosial yang terjadi dalam lingkungan nelayan selama ini begitu 

kompleks. Dapat dikatakan demikian karena berdasarkan bentuk konflik yang 

sudah diidentifikasi, banyak sekali hal-hal terjadi dan bisa menjadikan sebuah 

konflik di lingkungan nelayan Kabupaten Pasuruan. Oleh karena itu, dalam sub-
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bab ini, penulis akan menjelaskan hasil identifikasi berupa pola konflik nelayan di 

Kabupaten Pasuruan.  

“Iya mas bener tu. Memang daerah nelayan itu daerahnya panas 
pekerjanya Cuma tenaga gak pake otak jadi emosionalnya itu 
tinggi.” F101012KK/566 

Karakteristik masyarakat nelayan memang cenderung tempramen dan 

mempertahankan harga diri. Orang pesisir memiliki orientasi yang kuat untuk 

merebut dan meningkatkan kewibawaan atau status sosial. Mereka sendiri 

mengakui bahwa mereka cepat marah, mudah tersinggung, lekas menggunakan 

kekerasan, dan gampang cenderung balas-membalas sampai dengan pembunuhan. 

Orang pesisir memiliki rasa harga diri yang amat tinggi dan sangat peka. Perasaan 

itu bersumber pada kesadaran mereka bahwa pola hidup pesisir memang pantas 

mendapat penghargaan yang tinggi (Boelaars, 1984 dalam Kusnadi, 2010). 

Berdasarkan penjelasan Boelaars, sesuai dengan pernyataan informan yang 

merupakan anggota penyuluh kantor Dinas Perikanan dan Kelautan, menyatakan 

bahwa mudah sekali terjadi konflik di antara nelayan. Kehidupan nelayan 

memanglah keras. Beban kebutuhan ekonomi keluarga yang membuat mereka 

mau tidak mau harus melaut karena mereka menganggap hanya laut lah sumber 

mata pencaharian mereka. Kerasnya kehidupan dan beratnya pekerjaan 

menjadikan mereka mudah tersulut emosi apabila ada perbedaan pendapat atau 

perselisihan. 

“Kalo orang sana kesini, itu nggak apa-apa. Tapi kalo orang sini, 
kesana... waduh mas... wes pokok e lahh...” B210216TR/1137 
“Sering.. pas iku kan. Ambek daerah meduro mas lek nggak salah. 
Sini pake alat itu, sana pake jaring biasa. Diambil mas, diobong. 
Carok iku mas.” B210216TR/1203 
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Dua kutipan yang dijelaskan oleh salah satu nelayan Desa Wates bernama 

Badri, menjelaskan tentang konflik nelayan Pasuruan dan Madura yang dilandasi 

dengan perebutan wilayah penangkapan dengan perbedaan alat tangkap yang 

dapat memicu konflik pula. Pola konflik yang terjadi antara nelayan Pasuruan dan 

Madura tersebut bermula dari wilayah perairan Pasuruan yang overfishing 

sehingga membuat nelayan Pasuruan andon atau singgah ke Madura untuk 

mencari ikan. Perebutan wilayah penangkapan pun dimulai saat nelayan Madura 

mengetahui bahwa nelayan Pasuruan menggunakan alat tangkap terlarang 

sehingga merasa terganggu dan akhirnya mengkavling-kavling wilayah mereka. 

Hal tersebut tidak bisa diterima oleh nelayan Pasuruan juga sehingga konflik terus 

berlanjut hingga terjadilah kekerasan. 

Berdasarkan faktanya, konflik antara nelayan Pasuruan dengan nelayan 

Madura membutuhkan penyelesaian, resolusi, serta upaya-upaya yang perlu 

dilakukan karena konflik yang terjadi sudah mencapai tindak kekerasan. Dalam 

pola konflik yang diidentifikasi oleh penulis, terdapat penyelesaian dan resolusi 

konflik antar nelayan yang diungkapkan oleh dua tokoh nelayan sebagai berikut: 

“Iya tokoh-tokohnya dipertemukan  oleh aparat baik dari desa , 
muspika itu dulu turun semua sampai Kapolresnya turun semua. 
Antar dari Madura ada yang dari sini, alhamdulilah bisa reda.” 
AS101012KK/549 
“Ya njaluk ganti itu, nang pak lurah. Iniii, namanya ini.. perahunya 
ini.. itu, itu, itu, terus totalan. Itu sama pak lurah mas.” 
B210216TR/1245 
 

Pihak aparat mempertemukan pihak-pihak yang terlibat konflik dengan 

tokoh-tokoh lainnya. Dari pihak Desa, Lurah dipertemukan dengan pihak yang 

terlibat konflik untuk menyelesaikan konflik dengan cara saling mengganti 
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kerugian. Dari pihak kepolisian juga turut menyelesaikan dengan cara menindak 

lanjuti proses hukum yang berlaku bila diperlukan. Dengan proses inilah, konflik 

yang terjadi bisa mereda dan terselesaikan dengan jalan damai. 

“...dinas itu kan pembinaan SDMnya dan tetap melakukan 
penyuluhan untuk menyadarkan mereka.” Z250912PS/706 
“kita penyuluhan untuk penyadaran bahwa alat tangkap ini 
sebenarnya tidak boleh digunakan dilarang oleh undang-undang. 
Sebaiknya anda(nelayan) memakai ini. Kita nggak bisa langsung 
menindak atau menagkap kita nggak bisa. Bagaimana saya 
menggugah hatinya supaya dia sadar.” Z250912PS/708 
 

Upaya penyelesaian dan pencegahan konflik telah dilakukan pemerintah 

melalui Dinas Perikanan dan Kelautan yang dalam hal ini adalah sebagai mediasi 

dalam menjalankan upaya tersebut. Dalam penjelasan salah satu informan yang 

merupakan anggota Dinas Perikanan dan Kelautan, mengadakan penyuluhan dan 

sosialisasi kepada para nelayan secara berkelompok, dibentuk supaya para 

penyuluh mudah untuk memberikan sosialisasi. Pemberian sosialisasi dan 

penyuluhan ini bertujuan agar para pihak nelayan menjadi sadar bahwa 

penggunaan alat tangkap mini trawl adalah dilarang oleh pemerintah karena 

disamping dapat menimbulkan konflik, penggunaan mini trawl juga dapat 

merusak lingkungan bawah laut. 

Masalah lain yang menjadi pemicu konflik adalah masalah kesejahteraan 

nelayan itu sendiri. Sebagian besar nelayan di Kabupaten Pasuruan terikat oleh 

pemilik modal atau yang biasa disebut dengan juragan atau tengkulak. Para 

nelayan yang tidak mempunyai modal untuk melaut diberi pinjaman modal berupa 

perahu atau alat tangkap. Sebagai bentuk angsuran, para nelayan menyetorkan 
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ikan-ikan hasil tangkapan kepada juragan dengan harga murah selama kurun 

waktu yang tidak ditentukan. 

“ini perahu. Dibelikan nih, kamu kerja seumur hidup nih pake tapi 
semua hasilnya masuk semua ke tengkulak dengan harga yang 
murah tentunya. ...jadi ikan itu hasil tangkapan nelayan dijualnya 
ya ke tengkulak itu. Tapi harganya yoo jauh sekali dan dia ada 
yang sudah sampai 30 tahun.” Z250912PS/750-752 
“...nggak bisa nyaur nggak boleh nyaur juga bisa seperti itu. Jadi 
mau nyaur nyicil itu nggak boleh sama juragan. Udah nggak usah 
wes. Ikane buat aku aja. Secara halus iya, tapi ya itu tadi ikatannya 
ikan harus masuk, itu sistemnya yang menghambat kemajuan 
nelayan.” Z250912PS/754 

 
Pola konflik yang terbentuk bermula dari menurunnya sumber daya 

perikanan di perairan Lekok, Pasuruan yang mewujudkan beberapa bentuk 

kecurangan oleh nelayan Lekok sendiri dengan melaut ke wilayah perairan 

Madura. terlebih nelayan Lekok menggunakan alat tangkap terlarang yang 

akhirnya berujung dengan perkelahian antar nelayan. Konflik-konflik tersebut 

terus berulang dan dapat diselesaikan melalui jalur hukum atau dengan kearifan 

lokal wilayah Lekok, Pasuruan sebagai modal sosial dalam penyelesaiannya. 

Di luar penyelesaian melalui jalur hukum, penyelesaian konflik memang 

dapat pula diselesaikan dengan cara yang arif, yaitu melalui cara yang 

berlandaskan kearifan lokal. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, salah satu 

cara tersebut adalah dengan jalan saling mengganti kerugian masing-masing dan 

berujung dengan damai. Sesuai penjelasan Robbins (2001) bahwa cara damai 

tersebut merupakan bentuk dari salah satu model resolusi konflik yang disebut 

sebagai compromising. Dalam situasi konflik ini, strategi compromising dipilih 

kedua pihak ketika mereka sama-sama ingin mencari solusi yang saling 

menguntungkan dan bisa diterima kedua belah pihak. Dalam kompromi, tidak 
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diketahui siapa yang kalah dan siapa yang menang. Tidak ada satupun pihak yang 

merasa puas dengan adanya kompromi ini.  

4.3.3. Penyebab Konflik Nelayan di Kabupaten Pasuruan 

Berkaitan dengan penyebabnya, konflik antar nelayan menurut Satria 

terbagi menjadi tujuh tipe, yaitu konflik kelas, konflik kepemilikan sumber daya, 

konflik pengelolaan sumber daya, konflik cara produksi/alat tangkap, konflik 

lingkungan, konflik usaha, dan konflik primordial (Satria, 2006).  

Dalam penelitian ini, terdapat empat tipe konflik yang berkaitan dengan 

penyebab konflik itu sendiri, yaitu konflik kelas, konflik kepemilikan sumber 

daya, konflik cara produksi/alat tangkap, dan konflik lingkungan. 

 

 

A. Konflik Kelas  
 

Dalam pengertiannya, Satria menjelaskan bahwa konflik kelas adalah 

konflik yang terjadi antar kelas sosial nelayan dalam memperebutkan wilayah 

penangkapan (fishing ground). Konflik kelas terjadi sebagai akibat adanya 

kesenjangan teknologi penangkapan ikan. Konflik ini biasa terjadi antara nelayan 

tradisional dengan nelayan modern (Satria 2006). Ditinjau dari konflik yang 

terjadi antara nelayan Lekok dengan nelayan Madura, yang merupakan nelayan 

modern adalah nelayan Lekok, sedangkan nelayan tradisional adalah nelayan 

Madura.  

Pasuruan berada pada tingkat kepadatan terbesar kedua setelah 

Probolinggo. Sedangkan Kecamatan Lekok merupakan kecamatan yang memiliki 
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jumlah nelayan terbanyak di Kabupaten Pasuruan. Hal ini semakin 

mengindikasikan bahwa terjadi penurunan sumberdaya ikan di Lekok (Laporan 

akhir UNIBRAW 2001). 

Hasil penelusuran di lapangan diperoleh bahwa kondisi perairan Lekok 

telah overfishing, seperti penuturan Kepala Bidang Dinas Perikanan dan Kelautan 

Lekok sebagai berikut: 

“…perairan Lekok itu sudah overfishing. Makanya nelayan sini mencari 
ikan sampai ke Kisik, Juanda hingga Madura.” A250912DKP/12 
 

Penuturan yang mengindikasikan wilayah perairan Lekok memang sudah 

overfishing juga dijelaskan oleh dua nelayan Lekok, Pak Abdul Salam dan Pak 

Fatahillah sebagai berikut: 

“Dulu waktu kecil saya lah katakan Cuma cukup modal kail saja 
bisa cukupi makan keluarga, kail aja. Sekarang jangan ngail. Jaring 
aja hmm... (tertawa sinis).” AS101012KK/474 
“Ikan besar sekarang gak ada disini pak. Ya kayak tongkol dan 
yang lain. Ya kalau dulu kayak omongannya pak Abdul salam 
waktu masih kecilnya itu sini tu tenggiri atau apalah besar-besar itu 
, sekarang gak ada.jadi dipasar itu ada ikan besar-besar gitu, tapi itu 
berasal dari luar semua.” F101012KK/475 
 

Pak Abdul Salam menjadi seorang nelayan sudah puluhan tahun, bahkan 

saat berumur 10 tahun, ia sudah belajar menjadi nelayan. Menurut Pak Abdul 

Salam, mencari ikan pada saat sekarang ini adalah pekerjaan yang sulit bagi 

nelayan. Hal tersebut terjadi karena menurunnya jumlah ikan yang ada di perairan. 

Berbeda sekali dengan masa kecilnya yang bisa mendapatkan ikan untuk 

kebutuhan sehari hanya dengan menggunakan kail saja. Demikian pula dengan 

penjelasan Pak Fatahillah yang menjelaskan bahwa mencari ikan besar pada saat 
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sekarang juga sulit, sehingga nelayan perlu mencari ikan-ikan besar ke perairan 

lainnya. 

Terjadinya overfishing yang merupakan penyebab potensial di perairan 

Lekok, overfishing disebabkan oleh meningkatnya jumlah nelayan di sana dan 

adanya faktor pemicu lain berupa penggunaan alat tangkap mini trawl yang 

merupakan alat tangkap terlarang. Dengan terbatasnya sumberdaya di perairan 

Lekok, maka para nelayan akan lebih sulit untuk mendapatkan hasil tangkapan. 

Sehingga, karena tuntutan kerja guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, para 

nelayan pun memilih untuk mencari ikan ke wilayah yang lebih jauh, yaitu 

wilayah perairan Madura. Pencarian ikan di perairan Madura menyulut amarah 

para nelayan Madura, karena nelayan Lekok pernah ditemukan menggunakan 

mini trawl saat mencari ikan.  

Dari sini lah konflik antar nelayan terjadi. Nelayan Madura yang 

menggunakan alat tangkap tradisional merasa dirugikan dengan adanya nelayan 

Pasuruan yang masuk. Hal tersebut disebabkan karena selain menggunakan mini 

trawl, alat tangkap nelayan Pasuruan sudah terbilang lebih modern dan beragam, 

sesuai dengan jenis ikan yang akan ditangkap. Lain halnya dengan alat tangkap 

nelayan Madura yang menggunakan jaring tradisional. 

“Itu pada dasarnya itu cuma kecemburuan sosial masalah alat 
tangkap.” F101012KK/411 
“Terutama di Lekok ini sekarang ini alatnya ini agak modern 
sehingga segala macam alat tangkap di Lekok ini ada. Dari yang 
apa namanya alat kecil ikan kecil kecil sampai alat besar di ikan 
yang besar.” AS101012KK/416 
“Alatnya monoton, tradisional sehingga kecemburuan sosial 
mereka dengan pendapatannya pertamanya itu besar disana 
sebenarnya.” AS101012KK/418 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI MODEL PENYELESAIAN ... ARIZAL TRIADIYATMA



100 

“Antar wilayah Pasuruan itu terjadi. Itu tadi permasalahan itu alat 
tangkap. Sehingga alat tangkap ini tidak boleh masuk kesini atau 
alat tangkap itu tidak boleh masuk kesitu. Sedangkan yang punya 
alat tangkap beragam itu di Lekok.” AS101012KK/441 

 
Dari beberapa kutipan yang diungkapkan oleh para nelayan di atas, dapat 

dijelaskan bahwa alat tangkap nelayan Kabupaten Pasuruan memang dinilai lebih 

beragam dan modern. Hal tersebut disebabkan karena wilayah perairan Pasuruan 

yang sudah overfishing, sehingga membuat mereka banyak mengadopsi alat 

tangkap dari wilayah lain dan mengikuti pergerakan kondisi perairan. 

Berikut adalah jenis-jenis dan jumlah alat tangkap nelayan Kecamatan Lekok: 

No. Alat Tangkap   Jumlah (unit)  Persentase 

1. Payang jurung         1.005    63,25 % 
2. Payang Alet              68      4,28 % 
3. Payang Oras / Payang Muncar   9      0,57 % 
4. Jaring Insang            108      6,80 % 
5. Jaring Kepiting / Rajungan          240    15,10 % 
6. Jaring Klitik              93      5,85 % 
7. Bagan               66      4,15 % 
Jumlah            1.589  100,00 % 
Sumber: Laporan BPPI Lekok 

Mengingat bentuk konflik yang terjadi antar sesama nelayan Lekok dan 

antara nelayan Lekok dengan nelayan Madura merupakan konflik terbuka yang 

mengarah pada kekerasan, maka dilihat dari aspek kebrutalannya, konflik kelas 

antarnelayan di Kabupaten Pasuruan ini menunjukkan adanya perbedaan dari teori 

yang dikemukakan Lewin Coser; “...Jika suatu konflik itu menyangkut 

“nonrealistic issues” seperti keyakinan dan ideologi, maka konflik itu akan 

bersifast brutal (violent). Sebaliknya, jika konflik itu menyangkut masalah 
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“realistic issues”, yakni tujuan yang bisa dicapai, maka konflik itu kurang brutal 

karena dapat dilakukan kompromi antarpihak yang berkonflik. 

Konflik kelas sebagai penyebab konflik di Kabuspaten Pasuruan ini 

menyangkut nonrealistic issues dan realistic issues. Isu tersebut adalah soal 

sumber kehidupan atau mata pencaharian, atau di masyarakat sering disebut 

dengan masalah perut. Oleh karena itu, konflik cenderung brutal atau mengarah 

pada kekerasan. 

B. Konflik Kepemilikan Sumber Daya 
 

Dari konflik yang dipicu oleh perbedaan alat tangkap, konflik lain yang 

terjadi antara nelayan Kabupaten Pasuruan dengan nelayan Madura adalah 

perebutan wilayah penangkapan. Hal ini berkaitan dengan tipe konflik yang 

dijelaskan pula oleh Satria, yaitu konflik kepemilikan sumber daya. Pengertian 

dari konflik kepemilikan sumber daya adalah konflik yang terjadi sebagai akibat 

dari isu kepemilikan sumberdaya, di mana kepemilikan laut serta ikan tidak dapat 

terdefinisi secara jelas milik siapa. Konflik ini biasa terjadi antara nelayan modern 

dengan nelayan tradisional, nelayan dengan pembudidaya ikan, nelayan dengan 

pelaku pariwisata bahari, nelayan dengan industri pertambangan maupun nelayan 

dengan pemerintah (Satria, 2006). 

Wilayah penangkapan ikan memang seharusnya berdasarkan wilayah asal 

masing-masing nelayan. Namun, persinggahan ke wilayah lain ketika menangkap 

ikan, atau yang biasa disebut dengan andon sebenarnya diperbolehkan apabila 

ikan yang dicari di wilayah asal memang tidak ada atau sedang tidak musim.  
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Dengan adanya kecemburuan alat tangkap yang terjadi, membuat nelayan 

Madura seakan mengkavling-kavling wilayah penangkapan dan tidak 

memperbolehkan nelayan Kabupaten Pasuruan untuk andon ke wilayah perairan 

Madura, seperti yang dijelaskan oleh Pak Zainal dan Pak Alamsyah selaku 

anggota dari Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai berikut: 

“Yaa yang jelas kan seperti ini ya wilayah Kecamatan Lekok nggak 
boleh ada yang masuk Madura selain orang sana sendiri.” 
Z250912PS/658 
“Setahu saya konflik yang terjadi disana itu hanyalah apa, 
perebutan wilayah penangkapan. Tapi yang paling krusial itu ya 
jalur penangkapan dan penggunaan alat tangkapnya.” 
A250912DKP/12 
 

Karena tidak terima dengan hal tersebut, nelayan Kabupaten Pasuruan 

memaksa melanggar wilayah penangkapan tersebut, sehingga banyaknya 

pelanggaran yang terjadi mengakibatkan konflik di antara mereka, seperti yang 

dijelaskan Pak Abdul Salam berikut ini: 

“Kecemburuan sosial terhadap itu terjadilah pertamanya tidak 
dbolehkan orang ini masuk wilayah suku wilayah tidak karena kan 
mereka tidak mau dipetak-petak.” AS101012KK/418 
 

Dalam pencarian hasil tangkapan, terkadang ada upaya untuk menjadikan 

ikan sebagai milik pribadi (private property) seperti melalui alat bantu pengumpul 

ikan yang disebut rumpon. Namun pada dasarnya ikan-ikan tersebut tetap saja 

milik bersama karena dia bisa bergerak bebas ke mana-mana. Begitu juga dengan 

upaya pengkavelingan laut melalui penentuan batas-batas wilayah, tidak mampu 

mengubah ikannya itu sendiri menjadi milik pribadi atau kelompok. 

Dalam hal ini Bailey megemukakan bahwa. “Through the promotion of 

rapid technological change, fisheries development in Indonesia has become a 
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zero-sum game, where those who control the most powerful technologies have a 

clear competitive advantages and individually prosper, even as others are swept 

aside and fish stocks depleted” (Bailey, 1988). Persaingan secara langsung ini 

sangat terasa tentunya ketika nelayan tradisional dan nelayan modern beroperasi 

di wilayah penangkapan yang sama, terlebih lagi jika nelayan tradisional 

beroperasi dalam dominasi dari nelayan modern tersebut. Penjelasan ini terkait 

dengan konflik kelas yang umumnya terjadi di antara nelayan modern dengan 

nelayan tradisional.  

Berikut ini adalah jalur-jalur penangkapan ikan di Kabupaten Pasuruan 

tepatnya Kecamatan Lekok sejak tahun 1999. 

Jalur Penangkapan         Boleh Beroperasi 

0 – 3 mil (i) Alat penangkap ikan tetap; (ii) Alat penangkap ikan 
tidak menetap yang tidak domodifikasi; (iii) Kapal 
perikanan tanpa motor dengan ukuran panjang ≤ 10 m. 

3 – 6 mil (i) Alat penangkap ikan tidak menetap yang dimodifikasi; 
(ii) Kapal perikanan tanpa motor atau dan motor tempel 
dengan ukuran panjang ≤ 10 m; (iii) Bermotor tempel dan 
bermotor dalam dengan ukuran panjang ≤ 12 m dan atau 
GT ≤ 5; Pukat cincin (purse seine) dengan ukuran panjang 
≤ 150 m; jaring insang hanyut (drift gillnet) dengan ukuran 
panjang ≤ 1000 m. 

6 – 12 mill (i) Kapal perikanan bermotor dalam GT ≤ 60; (ii) Kapal 
perikanan dengan alat tangkap purse seine, kapal bukan 
grup dengan ukuran panjang ≤ 600 m; kapal perikanan 
dengan alat tangkap tuna long line, mata pancing dengan 
ukuran panjang ≤ 1200 m; kapal perikanan dengan alat 
tangkap drift gillnet dengan ukuran panjang ≤ 2500 m. 

˃ 12 mill Kapal perikanan dengan bendera Indonesia GT ≤ 200; 
untuk ZEE Selat Malaka, kapal perikanan bendera 
Indonesia GT ≤ 200 fish net ≥ 60 GT; ZEE di luar Selat 
Malaka: (1) kapal perikanan bendera Indonesia dan bendera 
asing untuk semua alat tangkap GT ≤ 350, (2) purse seine 
350 – 800 GT dan purse seine group beroperasi di luar 100 
mil laut, (3) kapal perikananan bendera asing harus 
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didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
kapal perikanan pukat dan lift net. 

 
Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pasuruan 

Berdasarkan hasil penelusuran lapangan, pemilihan lokasi penangkapan 

cenderung bersifat spekulatif yang biasanya ditetapkan berdasarkan pengalaman 

melaut pada hari-hari sebelumnya. Nelayan Lekok melaut pada jam 00.00 − 02.00  

WIB. Jika daerah penangkapan yang akan ditempuh nelayan jauh, maka nelayan 

akan berangkat lebih awal dari biasanya. Biasanya nelayan melaut sekitar jam 

02.00, sedangkan jika perjalanan yang akan ditempuh cukup jauh nelayan akan 

berangkat sekitar jam 00.00 – 01.00 WIB. 

C. K
onflik Cara Produksi/Alat tangkap 

 
Setiap nelayan berhak untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-

besarnya dan ini akan tercapai jika nelayan menerapkan teknologi yang lebih 

canggih dalam penangkapannya, yaitu pada alat tangkap mereka. Berdasarkan 

hasil penelusuran lapangan, nelayan-nelayan di perairan Kabupaten Pasuruan 

banyak yang melakukan modifikasi alat tangkap sehingga alat tangkap nelayan-

nelayan Kabupaten Pasuruan termasuk nelayan Lekok mempunyai alat tangkap 

yang lebih modern dan beragam berdasarkan jenis ikan yang akan ditangkap. Hal 

tersebut karena para nelayan Lekok mengikuti pergerakan kondisi perairan dan 

kondisi sumberdaya perikanan sehingga mereka perlu untuk memodifikasi alat 

tangkap.  

Ditinjau dari penyebabnya, Satria (2006) menjelaskan tipe konflik cara 

produksi/alat tangkap, yang mana konflik ini merupakan konflik yang terjadi 
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akibat perbedaan penggunaan alat tangkap. Konflik ini biasa terjadi antara sesama 

nelayan tradisional maupun nelayan tradisional dengan nelayan modern yang 

merugikan salah satu pihak yang berkonflik. 

“ya gara-gara ini alat tangkap yang satu jaring yang satu mini trawl 
itu digeret semua. Yang ini nggak terima gitu lho nggak berani...” 
A160513KR/26 
“Itu biasanya itu alatnya itu namanya bubuh. Alatnya itu kayak 
banker. Modelnya kotak. Itu buat rajungan. Ya itu kalo diseret 
sama trawl itu, ya ngumpul semua. Ketarik itu, ngumpul semua jadi 
satu.” B210216TR/1239 
“Bubu itu alat tangkap untuk jenis rajungan. Ini lewat tu mesin mini 
trawl, hancur semua alat tangkap yang dilewatin.” Z250912PS/788 
“Yang sering terjadi trol mini sama jaring. Kalau ada jaring, 
jaringnya kena trol mini ya itu yang dipermasalahkan, jaringnya 
rusak, merusak alat yang diizinkanlah.” S250912PS/14 

 
Selain dengan nelayan Madura, konflik cara produksi/alat tangkap yang 

merupakan salah satu sumber penyebab konflik juga terjadi antara sesama nelayan 

Kabupaten Pasuruan. Seperti yang dijelaskan Pak Abdullah yang juga berprofesi 

sebagai nelayan, perselisihan karena alat tangkap terjadi karena nelayan sering 

menggunakan mini trawl sebagai alat tangkap. Faktor pemicu inilah yang 

mewujudkan konflik antar nelayan, karena mini trawl dapat merusak alat tangkap 

lainnya saat beroperasi.  

Hal serupa juga dijelaskan oleh Badri selaku nelayan dan Pak Zainal 

selaku anggota penyuluh di Dinas Perikanan dan Kelautan. Dalam 

penggunaannya, selain dapat merusak lingkungan dan habitat bawah laut, mini 

trawl dapat menyeret bubu, alat tangkap untuk jenis rajungan, sehingga pemilik 

bubu tersebut menjadi kehilangan hasil tangkapnya. Dengan adanya kejadian 
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tersebut, maka sudah jelas terjadilah konflik antara pemilik bubu dengan 

pengguna mini trawl.  

D. K
onflik Lingkungan 

Penyebab konflik, kecemburuan sosial terhadap alat tangkap dan 

perebutan wilayah penangkapan turut mewujudkan penyebab lainnya yang 

menjadikan konflik antar nelayan Kecamatan Lekok dengan Madura semakin 

meluas. Berdasarkan teori konflik antar nelayan, konflik ini sesuai dengan tipe 

konflik; konflik lingkungan. Konflik lingkungan adalah konflik yang terjadi 

akibat kerusakan lingkungan karena praktek satu pihak yang merugikan nelayan 

lain. Konflik ini biasa terjadi antara nelayan tradisional dengan nelayan pengebom 

(nelayan yang menggunakan bom dalam kegiatan penangkapan ikan), dan terjadi 

antara nelayan tradisional dengan nelayan penambang (Satria, 2006). 

Berdasarkan identifikasi penyebab konflik yang sudah dilakukan oleh 

penulis, konflik lingkungan ditemukan sebagai salah satu penyebab konflik yang 

terjadi, seperti penjelasan salah satu informan berikut ini: 

 

“Pukat harimau terus trawl juga. Pukat harimau itu sebenarnya 
lemparan dasar itupun juga pemerintah sebenarnya melarang juga. 
Karena karang itu sudah tersangkut semua ikut mas.” 
AS101012KK/452 

 
Penggunaan mini trawl oleh nelayan Kabupaten Pasuruan mempunyai 

dampak yang jelek. Hal itulah yang membuat penggunaan alat tersebut dilarang 

oleh pemerintah.  
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“Jadi habitat-habitat yang ada di laut tersangkut semua mas. 
Terumbu karang atau sudah rusak semua mas. Karena dia itu 
bergeraknya di dasar.” F101012KK/453 
“Pake papan juga, sampai dasar laut itu apapun yang ada di 
hadapannya itu kena semua. Terumbu karangnya itu terutama.” 
F101012KK/455 
“Kita itu disini karangnya itu di bom i. Ikan itu mau bertelur 
dimana... Mau telur di mana kalau karangnya dihancurin.” 
M250912PS/187 
“Jadi walaupun laut kalau sudah terumbu karang yang biasanya 
ikan-ikan itu kalau bertelor di sini itu tu bisa sepi dan akhirnya 
pindah ke pantai-pantai lain.” AS101012KK/472 
 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, selain dapat merusak habitat dan 

lingkungan bawah laut, alat tangkap mini trawl dalam penggunaannya juga dapat 

merusak alat tangkap lain yang dilewatinya, seperti keterangan informan sebagai 

berikut: 

“Kalo mini trawl itu pake papan, jadi itu langsung mangap gitu 
mas.. jadi nuwun semu, itu.. celana dalamnya ibu-ibu sama sarung 
kena semua mas.. makanya itu dilarang soalnya merusak 
semuanya..” D160513KR/137 
“Ya itu kalo diseret sama trawl itu, ya ngumpul semua. Ketarik itu, 
ngumpul semua jadi satu.” B210216TR/1239 
“Jadi kalo ada jaring, jaringnya kena trol mini ya itu yang 
dipermasalahkan, jaringnya rusak, merusak alat yang diijinkanlah.” 
S250912PS/14 

 

Banyak kejadian rusaknya alat tangkap yang dirasakan bukan hanya oleh nelayan 

Madura, namun juga sesama nelayan Lekok, sehingga hal-hal yang memicu 

konflik antar nelayan semakin banyak dan memang sangat butuh penyelesaian. 

4.3.4. Penyelesaian Konflik Nelayan di Kabupaten Pasuruan 

Berdasarkan penyelesaian konflik, Thomas dan Kilmann (!974) 

menjelaskan resolusi konflik, yang dikategorikan dalam lima modus, yaitu 

Avoidance, Competing, Collaborating, Accomodating, dan Compromising. Dalam 
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penyelesaiannya pula, upaya pemerintah dalam menyelesaikan konflik baik antar 

sesama nelayan Pasuruan maupun antara nelayan Pasuruan dengan nelayan 

Madura tidak serta merta memberi solusi secara sepihak yang artinya melalui jalur 

hukum saja. Namun, pihak nelayan dan non-nelayan pun sebagai warga asli yang 

juga memegang nilai-nilai luhur daerahnya sendiri juga turut serta. Hal ini sesuai 

dengan penjelasan Robbin (2001) tentang modus resolusi konflik pada modus 

Collaborating. Dalam modus ini dijelaskan bahwa adanya kolaborasi antara 

nelayan dengan pihak non-nelayan, seperti pihak Dinas Kelautan dan Perikanan, 

atau tokoh masyarakat lain yang turut menjadi mediasi dalam penyelesaian dan 

upaya penyelesaian konflik.  

Kemudian, dengan adanya keterlibatan pihak non-nelayan dalam upaya 

menyelesaikan konflik, penyelesaian konflik juga dilakukan dengan strategi 

mengakomodasi atau dalam istilahnya biasa disebut accomodating. Accomodating 

menurut Thomas dan Kilmann (1974) adalah strategi di mana orang akan 

merelakan interesnya untuk diakomodasikan dengan interes orang lain. Dalam 

akomodasi, kedirian dihilangkan dan yang ada bagaimana seseorang menuruti 

pandangan orang lain. Strategi ini dilakukan karena yang dihadapi adalah orang 

yang memiliki kemauan baik. Dengan adanya kerusakan terumbu karang yang 

menjadikan terbatasnya sumberdaya perikanan serta menyebabkan timbulnya 

konflik pula, maka dalam penelitian ini, pihak non-nelayan atau pihak Dinas 

Perikanan dan Kelautan mengakomodasi pembuatan terumbu karang buatan di 

wilayah Wates, kecamatan Lekok yang mana pembuatannya sampai saat ini masih 

berlangsung. Sesuai dengan pernyataan pihak DKP, bahwa upaya pengembangan 
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dan perbaikan terumbu karang berupa program transplantasi (pencangkokan 

terumbu karang) mengambil lokasi di perairan Karang Kokop kecamatan Nguling. 

Sedangkan program pembuatan terumbu karang buatan dilakukan di desa Wates 

Kecamatan Lekok, Pasuruan (Terumbu Karang dalam situs resmi Pemerintah 

Kabupaten Pasuruan 2013) 

Pada faktanya, kerusakan terumbu karang memang disebabkan oleh 

penggunaan bom ataupun alat tangkap mini trawl yang dilakukan oleh nelayan 

dalam menangkap ikan. Akan tetapi, dengan menurunnya sumberdaya perikanan 

yang menjadikan munculnya konflik antar nelayan karena memperebutkan 

wilayah penangkapan, maka dibuatnya terumbu karang buatan yang dilakukan 

pihak Dinas disetujui oleh pihak nelayan. Di samping itu, kegiatan penyuluhan 

dalam rangka menyadarkan nelayan agar tetap menjaga kelestarian bawah laut 

juga terus dilakukan. 

Dari pihak non-nelayan, upaya dalam menyelesaikan konflik antar nelayan 

dilakukan melalui kantor Dinas Perikanan dan Kelautan dan  POLAIR sebagai 

mediasi. 

“Kita rutin mengadakan sosialisasi, baik secara pertemuan atau 
kunjungan-kunjungan, atau petugas lapangan yang mengatur itu, di 
Lekok ada dua orang, tugasnya mensosialisasikan peraturan-
peraturan yang ada, pembinaan-pembinaan ya khususnya sebisa 
mungkin untuk meningkatkan dan mensejahterakan.” 
A250912DKP/20 
“Kalau kita penyuluhan untuk penyadaran bahwa alat tangkap ini 
sebenarnya tidak boleh digunakan dilarang oleh undang-undang. 
Sebaiknya anda (nelayan) memakai ini. Kita nggak bisa langsung 
menindak atau menangkap kita nggak bisa. Bagaimana saya 
menggugah hatinya supaya dia sadar.”  Z250912PS/708 
 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI MODEL PENYELESAIAN ... ARIZAL TRIADIYATMA



110 

Bentuk mediasi yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan yang 

dilakukan melalui penyuluhan dan sosialisasi, sebenarnya tidak hanya sebagai 

upaya penyelesaian konflik yang terjadi, namun juga sebagai upaya pencegahan 

agar tidak lagi terjadi konflik antar nelayan. Kemudian, penyelesaian konflik juga 

dilakukan dalam bentuk pengelolaan konflik atau resolusi konflik yang dilakukan 

oleh pihak antar nelayan itu sendiri. Hal tersebut dijelaskan oleh informan sebagai 

berikut: 

“Ya tentang penggantian jaring yang satu merasa dirugikan atau 
tabrakan kalo kehilangan ketemu lagi juga bisa dan segalanya.” 
A160513KR/30 
“Ada perahu nabrak, itu bagaimana nanti urusannya pak dullah 
kalo urusannya di laut itu fifty-fifty mas kalo ada tubrukan mak der 
gitu mas ya, itu biasanya yang nabrak lima puluh persen mas 
katakanlah dia biaya gantinya itu satu juta itu pemilik yang 
ditubruk tadi lima ratus ribu yang nubruk lima ratus ribu mas itu.” 
D160513KR/65 
“Kalo masalah kecil-kecil seperti tabrakan dengan teman, itu bisa 
diselesaikan dengan kekeluargaan..” A160513KR/151 

 
Dalam menyelesaikan konflik, masyarakat nelayan lebih mengedepankan 

kekeluargaan. Maguire dan Boiney (1994) dalam Mitchell (2000), mengajukan 

beberapa karakteristik penyelesaian konflik yaitu lebih menekankan pada 

kesamaan kepentingan kelompok yang saling bersengketa dari pada posisi tawar 

menawar dan menuntut kesepakatan banyak pihak untuk suatu keputusan dan 

memerlukan seorang mediator yang tidak memihak dalam penyelesaian sengketa. 

Sedangkan Thomas dan Kilmann (1974) juga menjelaskan salah satu strategi 

resolusi konflik yang sesuai, yaitu Compromising, di mana strategi ini dipilih 

kedua belah pihak yang berkonflik ketika mereka sama-sama ingin mencari solusi 

yang saling menguntungkan dan bisa diterima kedua belah pihak. 
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Dua penjelasan tersebut serupa dengan pola penyelesaian yang dilakukan 

oleh pihak nelayan di Kabupaten Pasuruan. Seperti yang dijelaskan oleh Pak 

Darno yang menjadi salah satu penyuluh Dinas Kelautan dan Perikanan, para 

nelayan akan saling mengganti rugi bila ada kerugian satu sama lain. Para nelayan 

sebenarnya tidak ingin konflik berujung pada penindakan hukum, oleh karena itu 

mereka lebih ingin menyelesaikan secara kompromi atau mereka lebih biasa 

menyebutnya enak-enakan. 

4.3.5. Kearifan Lokal Sebagai Modal Sosial di Kabupaten Pasuruan 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pihak nelayan dan non-nelayan 

sebagai warga asli telah memegang teguh nilai-nilai luhur daerah mereka sendiri. 

Nilai-nilai luhur tersebut diwariskan dari orang-orang terdahulu, sehingga berhak 

menyelesaikan konflik yang terjadi secara adat berdasar kepada kearifan lokal 

wilayah tersebut. Dalam Fukuyama (2002) dan Field (2010), kearifan lokal adalah 

sumber norma, bagian dari unsur yang secara informal menjadikan anggota 

tatanan dapat mengkordinasikan diri mewujudkan tujuan bersama, dan karena itu 

ia adalah bagian dari modal sosial. 

Selanjutnya, dalam bukunya yang berjudul “Kiai Cibolek Dalam Konflik 

keberagaman dan Kearifan Lokal” Ubaidillah dan Yuliyatun menjelaskan pula 

bahwa kearifan lokal atau kebijakan lokal merupakan bentuk khazanah lokal yang 

sudah terbukti berhasil membentuk harmonisasi kehidupan masyarakat. 

Karenanya, dalam hidup bermasyarakat akan selalu ditemukan tradisi yang 

mengikat kesatuan sistem sosial yang mengikat invidu-individu dalam lingkungan 
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masyarakat. Sehingga berdasarkan studi lapangan, penulis mengidentifikasi 

bentuk kearifan lokal seperti yang dijelaskan informan sebagai berikut: 

“Disini banyak yang percaya dengan tokoh-tokoh 
keagaamaannya.” M160513KR/152 
“Atau kalo terlalu rumit paling nanti diselesaikan dengan 
kekeluargaan dan dengan bantuan kyai-kyai yang ada.” 
M160513KR/154 
“Ya itu udah kepercayaan dari dulu dan omongannya sudah 
manjur..” D160513KR/158 
“Masyarakat sini masih awam jadi masyarakat itu manut saja 
terutama sama kyai-kyainya.” D160513KR/160 
“Di gowo rene, dicelukno kaji sopoo ngono..” B210216TR/1213 

 
Berdasarkan penjelasan beberapa informan di atas, penyelesaian konflik 

selama ini dilakukan dengan cara yang arif, artinya tidak semua persoalan nelayan 

diselesaikan melalui jalur hukum. Sesuai dengan pernyataan Pak Mamad dan Pak 

Darno, nelayan Pasuruan sangat percaya dan patuh dengan tokoh-tokoh 

keagamaannya. Hal tersebut sesuai dengan konsep psikologi mengenai nilai 

religius dalam kearifan lokal. Religiusitas menurut Djamaludin Ancok (1994) 

dalam Syahputra (2012) berarti pengalaman yang menyangkut hubungan antara 

agama dengan penganutnya atau suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang 

(penganut agama) yang mendorongnya untuk bertingkah laku yang sesuai dengan 

agamanya. Konflik yang rumit dan sukar diselesaikan oleh pihak yang berkonflik 

akan menyerahkan permasalahannya kepada kyai yang dipercaya. Dengan adanya 

tokoh-tokoh agama seperti kyai, penyelesaian konflik jadi lebih dapat teratasi. 

Sehingga, apabila dikaitkan dengan konsep psikologi, nilai religius sangat 

tercermin dan berpengaruh dalam penyelesaian konflik. 

Lebih jauh lagi, penyelesaian konflik dengan mempertemukan pihak yang 

berkonflik dengan tokoh masyarakat juga erat kaitannya dengan obedience 
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(kepatuhan). Dalam konsep psikologi, obedience menurut Coleman (2009) adalah 

suatu bentuk perilaku yang mana seseorang mematuhi perintah langsung dari 

pimpinan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menemukan contoh-contoh 

perilaku obedience yang dilakukan, baik secara sadar maupun tidak. Contoh dari 

perilaku obedience ini sendiri banyak ditemukan pada kehidupan seorang anak, 

yang sehari-harinya harus mematuhi perintah-perintah orang tuanya.Dalam 

penelitian ini, bentuk obedience muncul ketika para nelayan dan masyarakat 

setempat dengan yakin dan percayanya terhadap tokoh kyai dalam menyelesaikan 

konflik. Hal tersebut pula erat kaitannya dengan nilai religius yang telah 

dijelaskan sebelumnya, di mana nelayan dan masyarakat setempat yang pada 

dasarnya merupakan masyarakat yang religius pula. Sehingga mereka 

berkeyakinan bahwa kyai lah yang turut berhak dalam menyelesaikan konflik. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan 

beberapa bentuk kearifan lokal dalam penyelesaian konflik yang terjadi baik di 

antara nelayan Pasuruan dengan nelayan Pasuruan, maupun nelayan Pasuruan 

dengan nelayan Madura. Bentuk-bentuk kearifan lokal tersebut meliputi 

organisasi atau kelompok sosial, serta bentuk-bentuk kebudayaan masyarakat 

yang menjadi nilai kesepakatan dan komitmen di antara nelayan. Lebih jauh lagi, 

bentuk kearifan lokal yang mengarah ke pembentukan organisasi atau konflik 

sosial ini juga sesuai dengan bentuk resolusi konflik yang dijelaskan oleh Thomas 

dan Kilmann (1974), berupa collaborating. Dalam penjelasannya, collaborating 

adalah strategi penyelesaian konflik yang melibatkan usaha satu partai untuk 

bekerjasama dengan partai lainnya dan mencoba menemukan solusi pemecahan 
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masalah yang menguntungkan. Strategi ini menjadi penting ketika solusi yang 

dibuat menguntungkan kedua belah pihak, dan pada penyelesaian inilah tokoh 

masyarakat dan pihak non-nelayan berperan.  

Dengan kata lain, kolaborasi antara pihak Dinas Perikanan dan Kelautan 

dengan masyarakat nelayan merupakan kebutuhan dalam penyelesaian konflik, 

yang juga diwujudkan melalui pembentukan organisasi kerukunan nelayan. Dari 

kesesuaian inilah, dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal memang sangat 

berperan dalam penyelesaian konflik antar nelayan. Dalam konsep psikologi 

sosial, kolaborasi antara pihak Dinas Perikanan dan Kelautan dengan masyarakat 

nelayan ini juga erat kaitannya dengan Collectivity (kolektivitas). Kolektivitas 

menurut Soekanto (2007) adalah bentuk gotong royong yang menghasilkan 

banyak nilai tambah dalam kehidupan bermasyarakat atau sebuah bentuk kerja 

kolektif (sama) yang manusiawi. Kerja sama tersebut berupa bentuk interaksi 

sosial yang pokok, juga suatu usaha bersama antara perorangan atau kelompok 

manusia untuk mencapai tujuan bersama. Kolektivitas dalam penelitian ini 

tercermin pada terbentuknya organisasi atau kelompok sosial yang beranggotakan 

nelayan. Mereka membentuk kelompok untuk bekerja sama dan berinteraksi 

untuk mencapai tujuan bersama mereka, yaitu untuk mendapatkan penghidupan 

yang lebih baik dari sisi perekonomian. 

Dalam penyelesaian konflik, bentuk kearifan lokal yang berupa organisasi 

atau kelompok sosial ini antara lain munculnya kelompok kerukunan nelayan 

secara formal maupun informal, seperti keterangan informan sebagai berikut: 

“Untuk merangkul semua penduduk sini dan POKWASMAS yang 
ada disini dimediakan dan home industry termasuk krupuk olahan 
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dari ikan itu kan nggak punya wadah nah kami ingin membentuk 
wadah itu dengan paguyuban POKLASAR di Kecamatan Lekok 
dengan nama harmoni. Tanggal 19 nanti kita mengadakan epen 
itu.” A160513KR/18 
“BPL dituntut untuk memperbanyak kelompok-kelompok, selain 
POKWASMAS membina secara lisan juga ini ada pelatihan untuk 
nelayan.” A160513KR/103 
“Jadi disini kelompoknya macem-macem mas, ada berdasarkan 
jaring, jaring juga macem-macem mas ada jaring medayu, 
rajungan, jaring kepiting, terus payung jurung terus.. apa.. kalo 
disini jaring udang nggak ada mas.. ada semua nanti di dinas 
datanya.” D160513KR/111 
 

Pada dasarnya, organisasi atau kelompok sosial ini dimunculkan agar 

permasalahan lokal yang terjadi antar nelayan dapat diselesaikan bersama. 

Organisasi atau kelompok ini umumnya muncul karena kesepakatan pula. Seperti 

yang dijelaskan oleh Pak Abdullah, POKLASAR adalah organisasi yang dibentuk 

untuk pengolahan dan pemasaran hasil tangkapan. POKLASAR sendiri biasanya 

beranggotakan nelayan atau masyarakat yang memiliki usaha, seperti kerupuk. 

Sedangkan kelompok-kelompok nelayan yang berdasarkan jaring atau alat 

tangkapnya dibentuk guna memudahkan dalam penyadaran bahwa mana saja alat 

tangkap yang diperbolehkan penggunannya dan mana alat tangkap yang dilarang 

oleh pemerintah. Tujuan dibentuknya kelompok-kelompok nelayan tersebut juga 

agar mereka sadar dampak penggunaan alat tangkap terlarang tersebut akan 

dirasakan oleh anak cucu mereka di masa mendatang. Oleh karena itu, kelompok-

kelompok nelayan tersebut sangat besar perannya dalam menyelesaikan konflik. 

Selain itu, bentuk kearifan lokal berikutnya adalah budaya lokal yang 

diciptakan oleh masyarakat setempat dalam bentuk prosesi, maupun aktivitas yang 

dilakukan secara rutin oleh masyarakat. 
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“Biasanya yang di tivi yang keliatan itu ski lot nah terus juga 
balapan perahu itu juga.” M160513KR/61  
“Kalau di sini iku seng rame yo ski lot iku mas saben tahun. Iku 
seruu, ski iku. Ski nang lumpur, balapan ngambil-ngambil lele, 
belut, opo kepiting. Rame mas, akeh seng ndelok.” 
B210216TR/1174 

 

Ski Lot adalah suatu atraksi tahunan yang diadakan setiap tahun saat hari raya 

ketupat, yaitu beberapa hari setelah Idul Ftri. Tradisi ini merupakan tradisi turun 

temurun dari penduduk desa Lekok, Pasuruan dan dilakukan oleh para nelayan. 

Ski Lot berasal dari Ski yang artinya berselancar dan Lot berasal dari kata Celot 

(bahasa Madura) yang artinya lumpur. Jadi, Ski Lot ialah berselancar di atas 

lumpur. Dalam Ski Lot ini peserta harus menangkap kepiting, ikan lele, dan belut 

dengan cara berselancar di atas lumpur. 

Berikut ini adalah gambar tradisi perlombaan Ski Lot: 

 

Gambar 4.5. Tradisi perlombaan Ski Lot 
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Berdasarkan asal-usulnya, Rosalita, (2014) dalam Blog Museum Online 

Kabupaten Pasuruan menjelaskan bahwa tradisi Ski Lot merupakan tradisi turun 

temurun semenjak dua puluh tahun yang lalu. Konon katanya asal-muasal tradisi 

ini adalah saat nenek moyang para nelayan Lekok yang suka mencari kerang di 

laut. Dengan memakai papan kayu yang berbentuk menyerupai papan seluncur 

mini, nenek moyang mereka mencari kerang di laut yang berlumpur untuk dijual 

saat mereka tidak mendapatkan ikan. Dari kebiasaan mencari kerang ini lah Ski 

Lot dijadikan tradisi tahunan. 

“Lho, onoook maaas. Aku pernah entuk mas, menaang hehehe. 
Piro yo, waktu iku lek nggak salah rong juta. Yaa lumayan mas. 
Gawe ndandani perahu...” B210216TR/1176-1180 
 

Ajang perlombaan Ski Lot tentu menyuguhkan hadiah bagi para pemenangnya. 

Hal tersebut dijelaskan oleh Badri, yang selalu mengikuti perlombaan dan pernah 

memenangkan perlombaan tersebut, dengan hadiah sejumlah uang dan digunakan 

sebagai tambahan biaya pembetulan perahu yang digunakan untuk melaut.  

“Raamee mas, sampek mlebu tv. Iku momen setahun sekali mas, 
wes paling ditunggu-tunggu sama warga kene. Raameee. Antar 
desa iku kumpul, seneng mas. Koyok masalah-masalah jaring-
jaring iku laliii.. haha” B210216TR/1182 
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Gambar 4.6. Tradisi Perlombaan Ski Lot 
Tradisi Ski Lot adalah tradisi yang amat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. 

Antusiasme masyarakat ditunjukkan dengan banyaknya jumlah penonton. Di 

samping karena hadiahnya yang menggiurkan, tradisi tahunan ini juga 

dimanfaatkan masyarakat Lekok sebagai ajang silaturahmi (Andy, 2006 dikutip 

dalam Liputan6 website online). 

Melalui kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa tradisi Ski Lot membawa 

dampak baik bagi masyarat nelayan Lekok. Hal tersebut dapat dilihat dari 

penjelasan Badri, bahwa  masyarakat amat antusias dan menunggu-nunggu tradisi 

tersebut tiap tahunnya. Hal tersebut karena semua nelayan antar desa di 

Kecamatan Lekok turut berkumpul. Kemudian, melalui tradisi ini, terbukti bahwa 

masyarakat nelayan amat mengedepankan kearifan lokal sebagai modal sosial 

dalam menyelesaikan konflik di antara mereka, karena melalui tradisi ini, mereka 

dapat melupakan masalah yang terjadi dan lebih mengutamakan silaturahmi. 

 “Kalo tradisi disini itu ya hari raya itu. Itu mbuang kayak sesajen 
itu. Kalo kata orang itu, namanya petik laut” B210216TR/1165 
M160513KR/51 
 “Rukun nelayan per satu bulan sekali nah bisa-bisa itu jadi ikon di 
Lekok dengan harapan semua aparat pegawai itu ikut campur.” 
A160513KR/169 
“Lhooo, ya wajib mas. Kudu prei, wong jenenge jum’at! Wong 
arek iki (sambil menunjuk ke arah Badri) seng nggak eroh agama 
ae jum’at yo prei hahaha. Yo lek iku wes ket biyen jaman mbah e 
mas, jaman nenek moyang.” R210216TR/1190 

 
Selain Ski Lot, seperti penjelasan beberapa informan di atas, bentuk prosesi lain 

yang dilakukan nelayan Pasuruan  berupa upacara Petik Laut yang merupakan 

kegiatan membuang sesajen ke tengah laut. Hal tersebut dilakukan guna 
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membuang semua kesialan agar dalam kegiatan melaut nantinya tidak ada 

hambatan. Kemudian, dari pihak non-nelayan, mengadakan “rukun nelayan” yang 

dilakukan secara rutin setiap bulannya.  

Di samping itu, Rozak, informan lainnya menjelaskan mengenai aturan 

lokal yang dipatuhi semua pihak nelayan, bahwa nelayan libur melaut pada hari 

Jum’at, yang merupakan aturan religius dari leluhur/nenek moyang. Tingkat 

keagamaan di Lekok Kabupaten pasuruan memang sangatlah tinggi. Dengan kata 

lain, penjelasan Rozak mengenai liburnya melaut pada hari Jum’at tersebut 

mencerminkan sistem kearifan lokal berupa norma-norma yang dipatuhi. Pada 

akhirnya, semua kegiatan kemasyarakatan, prosesi, tradisi/norma yang merupakan 

bentuk dari kearifan lokal tersebut dilakukan supaya tetap terjalinnya tali 

persaudaraan di antara nelayan dan masyarakat, serta nilai-nilai luhur yang sudah 

menjadi tradisi itupun tetap terjaga. 
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4.3.5.1. Bagan Dinamika Kearifan Lokal 

    Tahap I            Tahap II         TahapIII     Tahap IV         Tahap V 

Sumber konflik         Penyelesaian        Resolusi     Bentuk         Kearifan 
          Konflik                 Konflik     Kearifan         Lokal 
           Lokal          sebagai 
                  Modal 
                  Sosial 
 

 

 

 

 

   

 

 

Gambar 4.7. Bagan Dinamika Kearifan Lokal 

Berdasarkan bagan di atas, dinamika kearifan lokal tersusun menjadi lima 

tahapan. Dinamika kearifan lokal bermula dari adanya sumber konflik yang 

mengarah pada empat tipe konflik, yaitu konflik kelas, konflik kepemilikan 

sumberdaya, konflik cara produksi/alat tangkap, dan konflik lingkungan. 

Kemudian, tahap selanjutnya adalah penyelesaian konflik, di mana konflik belum 

sepenuhnya terselesaikan; penyelesaian dengan kebijakan masyarakat lokal dan 

kurang efektifnya penyelesaian dengan pendekatan hukum.  

Sehingga pada tahap ketiga, resolusi konflik atau pengelolaan konflik 

perlu dilakukan, yaitu dengan strategi collaborating, accomodating, dan 

compromising. Pada tahap ketiga ini, muncullah kerjasama baik antarnelayan 
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maupun antara pihak nelayan dengan non-nelayan. Antara pihak nelayan dan non-

nelayan disini berupa kolaborasi dan akomodasi, di mana pihak Dinas Kelautan 

dan Perikanan sepakat untuk memberikan sosialisasi dalam upaya menyadarkan 

masyarakat nelayan dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan dan menjaga 

kelestarian lingkungan bawah laut. Serta, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan 

juga mengakomodasi dengan membentuk atau membuat terumbu karang buatan 

sebagai upaya kelestarian lingkungan bawah laut. 

Selanjutnya, tahap ke empat merupakan bentuk-bentuk dari kearifan lokal 

dalam penyelesaian konflik, yaitu penyelesaian melalui tokoh masyarakat, 

POKWASMAS, Rukun Nelayan, serta bentuk prosesi adat yang sudah rutin 

dilakukan yaitu ajang perlombaan Ski Lot yang dilakukan setiap tujuh hari setelah 

Hari Raya Idul Fitri. Akhirnya, tahap ke lima adalah kearifan lokal sebagai modal 

sosial, di mana pada tahapan ini muncullah obedience, Religious, serta 

kolektivitas di tengah masyarakat karena masyarakat nelayan Lekok yang masih 

memegang teguh nilai-nilai luhur yang akan menjadi tradisi dan akan terus 

terjaga. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1   Kesimpulan 
 
 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa 

kesimpulan yang penulis rumuskan sebagai berikut: 

1. Bentuk konflik yang terjadi berupa perselisihan yang disebabkan oleh 

perebutan wilayah penangkapan antara nelayan Lekok dengan nelayan 

Madura, serta perselisihan yang disebabkan oleh kecemburuan 

penggunaan alat tangkap antara sesama nelayan modern dan antara 

nelayan modern dengan nelayan tradisional, di mana nelayan modern 

adalah nelayan Lekok dan nelayan tradisional adalah nelayan Madura. 

Selanjutnya, pola konflik yang muncul bermula dari penyebab potensial 

berupa perairan Kabupaten Pasuruan yang sudah overfishing sehingga 

sumberdaya menjadi terbatas dan mengharuskan mereka untuk andon ke 

perairan Madura, di tambah dengan faktor pemicu berupa penggunaan alat 

tangkap mini trawl. Setelah konflik yang terjadi antara sesama nelayan 

Lekok dan antara nelayan Lekok dengan nelayan Madura muncul, 

penyelesaian konflik tidak serta merta melalui jalur hukum, melainkan 

berupa pertemuan nelayan yang berkonflik dengan tokoh masyarakat 

sebagai bentuk dan peran kearifan lokal. 
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2. Penyebab konflik mengacu pada empat tipe konflik, yaitu konflik kelas, 

konflik kepemilikan sumberdaya, konflik cara produksi/alat tangkap, serta 

konflik lingkungan. Konflik kelas dalam penelitian ini adalah konflik yang 

berdasar kepada pengembangan teknologi oleh nelayan modern, dari segi 

penangkapannya; terjadi antara nelayan Lekok dengan nelayan Madura. 

Sedangkan konflik kepemilikan sumberdaya berdasar kepada singgahnya 

nelayan Lekok yang andon ke Madura, yang mengakibatkan terjadinya 

perebutan wilayah penangkapan. Selanjutnya, konflik cara produksi/alat 

tangkap yang berdasar kepada faktor pemicu, yaitu penggunaan mini trawl 

yang mengakibatkan rusaknya alat tangkap lain. Serta konflik lingkungan 

yang berdasar kepada penggunaan mini trawl pula yang mengakibatkan 

kerusakan lingkungan laut. 

3. Pemecahan konflik dalam upaya penyelesaian yang dilakukan oleh 

pemerintah adalah melalui mediasi dengan bentuk penyuluhan dan 

sosialisasi, serta melibatkan tokoh masyarakat nelayan dan tokoh agama 

yang berkolaborasi untuk mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik 

dalam pencarian solusi konflik. Selain itu, konflik yang terjadi juga dapat 

diselesaikan melalui cara yang arif, yaitu musyawarah atau kompromi, 

dengan cara saling mengganti rugi antar pihak yang berkonflik bila ada 

yang merasa dirugikan. 

4. Nelayan Lekok, Pasuruan masih memegang teguh nilai-nilai luhur daerah 

mereka, yang diwariskan dari orang-orang terdahulu, sehingga berhak 

menyelesaikan konflik yang terjadi secara adat berdasar kepada kearifan 
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lokal wilayah tersebut. Di samping mempercayakan kyai sebagai bagian 

dari kearifan lokal dalam peran menyelesaikan konflik, kearifan lokal 

lainnya berupa organisasi rukun nelayan yang diikuti oleh semua pihak 

nelayan sebagai tradisi, serta kebudayaan lokal yang sudah menjadi tradisi 

pula, dalam bentuk prosesi adat, yaitu Ski Lot, balap perahu, selametan 

pada hari besar keagamaan, serta Petik Laut. 

5.2      Saran 
 

1.   Bagi pemerintah: 
 

a. Perlu peningkatan dalam pengawasan dan penegakkan 

hukum bidang perikanan di laut dengan cara meningkatkan 

patroli aparat keamanan laut dan juga penambahan sarana 

dan prasarana dalam pengawasannya. 

b. Perlu penguatan kelembagaan pengelolaan pemanfaatan 

sumber daya perikanan di Perairan Lekok hingga 

Madura berupa penguatan kerjasama kelembagaan 

antar Kabupaten/Kota, berupa penetapan armada dan 

kuota penangkapan, serta realokasi wilayah 

penangkapan. Dari bidang ekonomi kenelayanan, perlu 

penguatan dalam permberdayaan dengan cara 

peminjaman modal sebagai alternatif usaha selain 

usaha penangkapan, seperti usaha pengolahan ikan dan 

budidaya perikanan. 

c. Perlu adanya pengaktifan kembali TPI (Tempat 
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Pelelangan Ikan) yang telah ada. Pengaktifan tersebut 

dapat didukung dengan meminimalisirkan biaya-biaya 

yang menjadi tanggungan nelayan. Kemudian, lebih 

digencarkan untuk sosialisasi tentang keberadaan dan 

kegunaan TPI tersebut agar nelayan lebih mau untuk 

menjual ikannya di TPI daripada ke pihak lain di luar 

pemerintah. Serta, perlu ditingkatkan dan ditambah 

sarana dan prasarana agar nelayan merasa nyaman dan 

mau menjual hasil tangkapannya di TPI kecamatan 

Lekok, Kabupaten Pasuruan. 

1. Dalam upaya menyelesaikan konflik, perlu dipahami betul 

kompleksitas serta kerumitan konflik yang dihadapi. Setiap 

konflik memiliki kompleksitas masing-masing sehingga bagi 

penelitian setelah penelitian ini, disarankan agar lebih hati-hati 

dalam mengaplikasikan sebuah teori untuk menyelesaikannya. 

Perlu diingat bahwa selain dengan mengaplikasikan teori-teori 

resolusi konflik yang ada, sebenarnya masyarakat juga memiliki 

kearifan lokal sebagai modal sosial dalam menyelesaikan masalah. 

Oleh karena itu, penting untuk menggali kembali kebudayaan-

kebudayaan yang ada dalam peran kearifan lokal sebagai modal 

sosial untuk menyelesaikan masalah atau konflik. 
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LAMPIRAN 1 

 

Pedoman Wawancara 

1.   Identitas subjek: nama, usia, alamat, pekerjaan, lama bekerja 

2.   Apakah pernah ada konflik 

3.   Kapan konflik terjadi 

4.   Bagaimana bentuknya 

5.   Siapa yang biasanya ikut terlibat konflik 

6.   Dimana konflik terjadi 

7.   Apa penyebab timbulnya konflik 

8.   Bagaimana masyarakat menyikapi konflik yang terjadi 

9.   Apakah selama ini atau sampai saat ini ada upaya penyelesaian konflik,   

kalau ada upaya apa yang dilakukan 

10.  Mengapa memilih upaya tersebut 

11.  Sejak kapan upaya itu dilakukan 

12.  Siapa yang mengupayakan 

13.  Peran masyarakat dalam upaya itu seperti apa 

14.  Bagaimana hasil dari upaya tersebut 

15.  Apakah masyarakat memiliki nilai-nilai lokal yang masih dipegang 

teguh 

16.  Kearifan lokal apa saja yang dimiliki masyarakat 

17.  Apa alasan kearifan lokal itu tetap eksis dan dipakai 
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18.  Sejak kapan kearifan lokal itu muncul 

19.  Siapa saja yang berpengaruh terhadap berlangsungnya kearifan lokal 

20.  Bagaimana peran masyarakat bila dikaitkan dengan nilai-nilai lokal 

sebagai upaya penyelesaian konflik 

21.  Apakah selama ini ada upaya penyelesaian konflik dengan 

memanfaatkan nilai-nilai lokal sebagai modal sosial 

22.  Bagaimana hasilnya 

23.  Bagaimana  peran  pihak-pihak  terkait  seperti  polisi,  pemerintah  

dalam memandang nilai-nilai lokal yang berkembang di masyarakat 

24.  Upaya-upaya apa saja yang dinilai cukup efektif dalam meredakan 

konflik 
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LAMPIRAN 2 

WAWANCARA 1 

Nama Subyek 1      : Abdullah (A)  Kode Subyek 1  : A160513KR 
Profesi    : Nelayan    Kode Subyek 2   :  D160513KR 
Nama Subyek 2    :    Darno (D)  Kode Subyek 3    :  M160513KR 
Profesi   : PenyuluhNelayan 

DKP 
 

 Kode              : AT160513KR 

Nama Subyek 3 : Murdjito (M)     
 
 

  

Profesi : Kepala Unit   
Pengelola 
Pelabuhan 
Perikanan Pantai 
– Lekok 

  Pewawancara                :         Arizal 
Triadiyatma 
(AT) 

 

Lokasi Interview : Kantor Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai - 
Lekok 

Tanggal 
wawancara 

: Jumat, 16 Mei 2013 (160513) 

Waktu wawancara : Pk. 11.00 WIB 
Durasi wawancara : ± 34 menit 
 

HASIL CACATAN LAPANGAN 

Kondisi tempat wawancara : 
Kondisi subjek secara umum : 
Perilaku Secara Umum : 
 

Kode 
 

Transkrip Open 
Coding 

Axial 
Coding 

Selectiv
e 

Coding 
AT160513K
R 

1.  Ini saya rekam juga ya pak untuk data 
saya  

   

A160513K
R 

2.  (tertawa)  Iya begitu seperti yang Penyebab Awal konflik  
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kejadian konflik atau kesenjangan yang 

berawal dari rebutan lahan juga tidak 

samanya alat tangkap sehingga 

mengganggu kepada alat tangkap yang 

lain  

konflik dari rebutan 

lahan dan 

tidak 

samanya alat 

tangkap 

AT160513K
R 

3.  Sebentar.. nama bapak siapa pak ? Identitas 

Subyek 

Pak 

Abdullah 

adalah ketua 

POKWASM

AS 

Kecamatan 

Lekok 

 

A160513K
R 

4.  Nama saya abdullah, saya ketua 

POKWASMAS kecamatan  Lekok 

 

AT160513K
R 

5.  Disini POKWASMAS Cuma satu ?    

A160513K
R 

6.  Iya Cuma satu pak sekecamatan    

A160513K
R 

7.  Anggotanya 20 orang dari 4 desa    

AT160513K
R 

8.  Oooo    

A160513K
R 

9.  Hu’uh..    

AT160513K
R 

10.  Anggotanya dipilih ?    

A160513K
R 

11.  Kalo ketua iya.. kan kalo 3 bulan ada 

musyawaroh lha itu kegiatan kumpul-

kumpul aja 

   

AT160513K
R 

12.  Bapak nelayan aktif ya ?    

A160513K
R 

13.  Iya.. kalo mengacu ke kearifan lokal 

belum bisa pak karena satu karena 

SDM nya rendah dua keterkaitan 

nelayan itu tidak paham tentang 

Latar 

Belakang 

Konflik 

Sebagian 

besar 

nelayan 

berpendidika
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hukum, mereka bilang laut itu milik 

Tuhan dan saya mau nafkahi keluarga 

saya nah disitu sehingga saya turun ke 

lapangan bersama BPL untuk membuat 

proposal secara langsung kepada 

masyarakat menyeponsori secara 

media cetak juga mengarah tentang 

undang-undang  

n rendah; 

tidak tamat 

SD 

AT160513K
R 

14.  Ini POKWASMAS bentukan 

pemerintah atau nelayan sendiri ? 

   

A160513K
R 

15.  Dulu paguyuban pak lha terus 

dikukuhkan dari desa ke kelurahan 

kotamadya atau kabupaten dari 

kabupaten itu kami dibentuk sehingga 

alhamdulillah kami 2011 juara nomor 

satu  

   

AT160513K
R 

16.  Seinget saya nelayan itu ada himpunan 

nelayan seluruh indonesia pak ? 

   

A160513K
R dan 
D160513K
R 

17.  Ada HNSI ..    

A160513K
R 

18.  Kami juga masuk kesitu tapi tidak ada 
orang sana yang terjun kesini dan yang 
kedua insya allah minggu depan ini 
saya juga mau mengadakan epen pak.. 
untuk merangkul semua penduduk sini 
dan POKWASMAS yang ada disini 
dimediakan dan home industry 
termasuk krupuk olahan dari ikan itu 
kan nggak punya wadah nah kami 
ingin membentuk wadah itu dengan 
paguyuban POKLASAR di Kecamatan 
Lekok dengan nama harmoni. Tanggal 
19 nanti kita mengadakan epen itu 
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AT160513K
R 

19.  Itu berarti pokwasmas itu nggak semua 

nelayan ikut POKWASMAS itu ? 

   

A160513K
R 

20.  POKWASMAS itu menurut tupoksi itu 

melihat mendengar dan melaporkan 

jika ada perkara atau kejadian yang 

perlu ditindak lanjuti. Tapi kadang-

kadang nelayannya kalo ada problem 

diam lari dari hukum. Takut, kemarin 

juga ada rame-rame penganiayaan di 

laut juga dilaporkan banyak kejadian 

yang sampai meninggal  

Bentuk 

Konflik 

Adanya 

kejadian 

penganiayaa

n di tengah 

laut yang 

dilakukan 

antar nelayan 

 

AT160513K
R 

21.  Kapan pak terakhir pernah muncul 

kejadian seperti itu ? 

   

A160513K
R 

22.  Terakhir kemarin bulan april kejadian 

pembunuhan di desa wates  

Bentuk 

konflik 

Terjadi 

pembunuhan 

di desa 

Wates. 

 

AT160513K
R 

23.  Dilaut apa di ............ ?    

A160513K
R 

24.  Dilaut     

AT160513K
R 

25.  Kenapa itu pak ?    

A160513K
R 

26.  Ya gara-gara ini alat tangkap yang satu 

jaring yang satu trawl itu digeret 

semua, yang ini  nggak terima gitu lho 

nggak berani ini..  

Penyebab 

konflik 

Perbedaan 

alat tangkap. 

Alat tangkap 

mini trawl 

merupakan 

alat tangkap 
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yang 

dilarang 

AT160513K
R 

27.  Lha itu perannya POKWASMAS ikut 

ambil bagian nggak pak ? 

   

A160513K
R 

28.  Nggak pak, kami bukan berhubungan 

dibidang hukum disitu kami ada 

pembatasan, kalo sudah ketauan 

POLAIRUD, kalo tidak diketahui 

POLAIRUD saya musyawarahkan, itu 

beberapa kejadian yang sudah saya 

selesaikan  

   

AT160513K
R 

29.  Apa aja pak kejadian yang pernah anda 

selesaikan ? 

   

A160513K
R 

30.  Ya tentang penggantian jaring yang 

satu merasa dirugikan atau tabrakan 

kalo kehilangan ketemu lagi juga bisa 

dan segalanya  

Bentuk 

konflik 

Masalah 

yang dapat 

diselesaikan 

secara 

musyawarah 

 

AT160513K
R 

31.  Untuk mediasi juga ya pak ya?    

A160513K
R 

32.  Ya untuk mediasi     

AT160513K
R 

33.  Bapak itu ada timnya atau bapak 

sendiri yang memediasi atau 

bagaimana ? 

   

A160513K
R 

34.  Kalau di daerah wates nggak mampu 

ke ketua gitu kalo mampu disana ya 

disana nanti pembukuannya ya 
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dilaporkan  

AT160513K
R 

35.  Tapi perdesa ada ?    

A160513K
R 

36.  Ada, empat orang, empat orang     

A160513K
R dan 
D160513K
R 

37.  Ada perwakilan    

A160513K
R 

38.  Kami mengambil dari RT RW semua 

dilatih dididik sesuai kapasitas mereka  

   

AT160513K
R 

39.  Dari referensi yang saya baca, ada 

konflik nelayan tongep sama nelayan 

nguling sama nelayan kwanyar juga ? 

nah itu bapak menangi juga ? 

   

A160513K
R 

40.  Iya!! (mengangguk) iya menangi juga 

tapi nggak ke ranah hukumnya cuma 

melihat dan mendengar itu lalu nanti 

saya luruskan  

   

AT160513K
R 

41.  Disini juga ada petik laut ya pak ?    

A160513K
R 

42.  Petik laut itu nggak bisa pak.. saya 

sendiri mau mengadakan petik laut, 

petik laut POKWASMAS karena kami 

mediator dari pemerintah nggak boleh 

satu-satunya jalan dari HNSI itu atau 

dari paguyuban nelayan 

Modal 

Sosial 

  

M160513K
R 

43.  Gini-gini, pak petik laut itu yang 

menyelenggarakan itu dari dinas 

kabupaten dan masyarakat lokal tapi 

pengikutnya juga masyarakat lokal tapi 
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tingkatnya tingkat kabupaten  

AT160513K
R 

44.  Berarti itu tujuannya cuma pariwisata 

aja pak ya tidak mengakrabkan nelayan 

? 

 

D160513K
R 

45.  Gini mas sejarahnya dulu petik laut itu 

dipelopori oleh Ahmad Solah  

 

AT160513K
R 

46.  Sekitar tahun berapa itu pak ?  

D160513K
R 

47.  Sekitar tahun 1998 kebetulan dia dulu 

lulusan dari Unibraw dan sekarang dia 

diterima di DKP pusat sehingga 

diserahkan ke kawan-kawan itu sampe 

sekarang nggak jalannya ternyata ada 

kontradiksi dari tokoh masyarakat  

 

AT160513K
R 

48.  Kenapa pak ?  

D160513K
R 

49.  Kontradiksinya adalah bahwa petik 

laut itu berbau-bau sirik gitu lho.. dan 

itu hanya kepercayaan mereka saja.. 

dilain daerah itu seperti di Muncar di 

Sumenep Probolinggo juga tokoh-

tokohnya itu mendukung, lha karena 

mungkin tokoh-tokoh daerah sini 

nggak ada yang menjembatani 

sehingga ini dianggap sirik, satu sirik, 

kedua disini mas otomatis tiap petik 

laut itu kena urunan itu mas ya lha itu 

sebagaian besar ya ngasih iuran 

sehingga seperti pendirinya Ahmad 
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dan timnya juga kesulitan, dia itu juga 

sampai membuat proposal ke 

kabupaten untuk meminta bantuan 

ternyata tanggapan dari pemda sendiri 

kurang mendukung  

AT160513K
R 

50.  Berarti untuk di pasuruan ini telat ya 

untuk petik laut ? 

 

M160513K
R 

51.  Jadi untuk petik laut itu masih cuma 

karena di Lekok, kalo di lekok lho ya 

tidak diadakan tapi tiap tahun setelah 

hari raya lebaran setiap hari raya 

ketupat diadakan syukuran diadakan 

rame-rame seperti selametan secara 

pribadi 

 

A160513K
R 

52.  Itu sudah membudaya  

AT160513K
R 

53.  Berarti tidak sama dengan petik laut 

pak ? 

 

A d m 54.  Bukan.. beda itu..   

M160513K
R 

55.  Petik laut itu istilahnya yang 

mengadakan itu kabupaten mas bukan 

lokal dan panitianya melibatkan 

beberapa instansi jadi tidak mungkin 

Lekok mengadakan petik laut sendiri 

ya tidak bisa itu petik laut sudah 

lingkupnya kabupaten 

 

D160513K
R 

56.  Sejak pencetusnya Ahmad Sollah  
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ditarik ke pusat itu temen-temennya dia 

kendalanya adalah perda sendiri 

kurang begitu diperhatikan  

M160513K
R 

57.  Kalo selamatan laut itu biasanya 

sendiri-sendiri 

 

D160513K
R 

58.  Cuma yang dikatakan pak Murdjito 

tadi untuk setiap ketupat itu pasti  

 

AT160513K
R 

59.  Kalo selametan dengan petik laut itu 
beda ya ? 

 

D160513K
R 

60.  Beda mas beda..   

M160513K
R 

61.  Biasanya yang di tivi yang keliatan itu 

skilot nah terus juga balapan perahu itu 

juga 

 

D160513K
R 

62.  Cuma itu epen-epen ketupat aja mas  

AT160513K
R 

63.  Berarti itu bukan masyarakat sendiri 

yang mengadakan ? 

 

D160513K
R dan 
M160513K
R 

64.  Bukan..   

D160513K
R 

65.  Kalo tradisi ini udah turun temurun, 
nah kalo berbicara konflik tadi mas ya.. 
itu dari keterlibatan semua stakeholder 
ya mas ya.. terdiri dari dinas sendiri, 
aparat hukum, dan masyarakat sendiri 
misalnya pak dullah ini kan betul-betul 
dari masyarakat dibentuk dari 
paguyuban namanya POKWASMAS 
nah itu sudah berjalan diwadahi oleh 
dinas kelautan mas tetapi ada batasan 
dari pak dullah tadi mas kalo urusan 
hukum atau wilayah hukum ke polisi 
pol air kalo sifatnya konflik-konflik 
biasa mas ya misalnya ada perahu 
nabrak, itu bagaimana nanti urusannya 
pak dullah kalo urusannya di laut itu 
fifty-fifty mas kalo ada tubrukan mak 
der gitu mas ya, itu biasanya yang 
nabrak lima puluh persen mas 

Penyelesaia
n k0onflik 
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katakanlah dia biaya gantinya itu satu 
juta itu pemilik yang ditubruk tadi lima 
ratus ribu yang nubruk lima ratus ribu 
mas itu secara hukum adat itu mas kalo 
yang masalah mini trawl tadi 
sejarahnya saya tahu persis itu awalnya 
dari tuban sama mblimbing itu mas, itu 
disini meledak nggak karuan itu mas 
begitu disini, andon itu maksudnya 
kerja diluar daerah mas ya, waktu itu 
saya nangani juga mas, waktu di tuban 
sama mblimbing, rame-ramenya orang 
digempur masalah nelayan tongep itu 
mini trol dijual murah-murahan bahkan 
itu nggak dijual murah dikasih-
kasihkan tok mas, wah itu menjamur 
mas nggak sampe sebulan itu sudah 
merata mas. Lha kebetulan yang 
Jatirejo, yang sebagian pakai minitrol 
tadi itu dibagian ujung mas di 
songsong itu mas tapi yang efektif 
disini pkai mini trol itu desa Wates  

AT160513K
R 

66.  Tapi nelayan gini ada musimnya ya 

pak ? musim barat sama timur kalo 

nggak salah ? 

   

A160513K
R 

67.  Ooo  iya ...     

AT160513K
R 

68.  Itu dari bulan apa pak ?    

A160513K
R 

69.  Dari bulan satu sampai bulan tujuh    

AT160513K
R 

70.  Itu yang musim apa ?    

A160513K
R 

71.  Itu musim timur..    

AT160513K
R 

72.  Yang ikannya banyak atau paceklik ?    

A160513K
R 

73.  Enggak musim itu sebenarnya disini 
nggak menentu mas, nggak menentu.. 
tapi yang paling banyak pendapatan itu 
dimusim hujan. Namun berbeda sama 
darat.   

   

D160513K
R 

74.  Jadi gini mas.. ini kebalikan dari pantai 
selatan mas, kalo pada musim 
penghujan seperti kata pak dullah tadi, 
ikan itu rame mas, pada saat musim 
hujan, tapi pada saat musim kemarau, 
nanti bulan enam sampai sembilan tapi 
sebaliknya kalo kemarau yang panen 
itu pantai selatan mas. Jadi kalau 
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kemarau, ya ada namanya laut ya mas 
ya.. Cuma nggak sebanyak waktu 
musim hujan  

A160513K
R 

75.  Artinya begini, disini daerah dangkal 
ya.. segala macam ikan ada.. kalo 
dipantai selatan sedikit macamnya tapi 
banyak.. naahh.. bahkan bisa sampe 
berton-ton..  

   

AT160513K
R 

76.  Kalo nelayan alet itu apa pak ?    

A160513K
R 

77.  Sama pak, alet, tongep, trawl mini    

AT160513K
R 

78.  Ooo.. jadi disini banyak nelayan tetap 
atau andon pak ? 

   

D160513K
R dan 
A160513K
R 

79.  Tetap, tetap sini pak..    

A160513K
R 

80.  Ya itu pak, disini andai ada yang 
berani meninggalkan pulau itu sudah 
pasti terangkat 

Masalah 
intern yang 
mempengar
uhi hasil 
tangkapan 

Hal tersebut 
terjadi 
karena para 
nelayan tidak 
ingin 
menjadi 
andon, 
melainkan 
memilih 
untuk melaut 
di 
perairannya 
sendiri 

 

AT160513K
R 

81.  Kenapa ? nggak berani atau ?    

A160513K
R 

82.  Hmm... kurang ngerti ya..    

D160513K
R 

83.  Anu mas.. disini itu karena  satu 
armadanya kecil.. namanya perahu itu 
di mblimbing di probolinggo itu besar-
besar mas sampe tiga puluh GT 

   

M160513K
R 

84.  Disini walaupun ada yang namanya 
alet tapi kecil mas  

   

A160513K
R 

85.  Disini nggak ada perahu lima GT    

AT160513K
R 

86.  Semuanya dibawah lima GT ?    

A160513K
R 

87.  Iya dibawah lima GT    

AT160513K
R 

88.  Kalo ini yang singgah-singgah ini 
perahu motor tempel ? 

   

D160513K
R 

89.  Iya itu motor tempel,     
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M160513K
R 

90.  Ya termasuk perahu motor itu. Jadi 
gini mas, perahu-perahu disini itu 
masih tradisional.. dia tidak bisa 
menjangkau jarak sekian mil dan 
nelayan sini tidak sanggup karena 
perahunya kecil terus kebiasaan 
nelayan lekok ini tidak bermalam-
malam dilaut ya tiap hari kembali tiap 
hari kembali gitu kebiasaan nelayan 
sini 

Latar 
belakang 
konflik 

  

D160513K
R 

91.  Disini mas seumpama, umumnya orang 
pulang jam tiga sampe magrib itu ribut 
mas, namanya dukun itu dah laris mas..  

   

AT160513K
R 

92.  Dukun ? kenapa pak ?    

D160513K
R 

93.  Lho ya nyari...    

AT160513K
R 

94.  Nyari ? ooo....    

D160513K
R 

95.  Si bapak yang kerja tadi, lho bener 
mas.. ya itu dikatakan pak Murdjito 
nggak kebiasaan itu tadi. Pernah ya 
mas kita manggilkan orang dari 
mbelimbing mas, alet, saya sampe 
dipisuh-pisui orang.. betul itu.. minta 
pinjem uang, bener mas..  

   

AT160513K
R 

96.  Karena ?    

D160513K
R 

97.  Kalo kalo di blimbing kan dia kerja 

bisa sampe seminggu mas.. yang 

belakang itu makan apa seperti ibu dan 

anaknya, saya yang dioyak mas.. betul 

itu..  

   

AT160513K
R 

98.  Itu POKWASMAS nggak ikut kalo 
masalah seperti itu pak ? 

   

A160513K
R 

99.  Ya kalo ada kepastian kalo celaka atau 

kenapa gitu.. karena kita juga dilatih 

SAR misal ada kecelakaan, kami 

bermitra dengan POLAIRUD 

Yang perlu digarisbawahi lekok itu 

gini mas satu tidak berani 

Masalah 

intern yang 

belum ada 

solusinya 
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meninggalkan pulau, dua keterkaitan 

utang piutang yang tidak ada ujung 

pangkalnya ya sehingga nelayan lekok 

itu jatuh ketiban tangga, tidak ada yang 

menjadi mediator keluar dari.. nahh..  

jadi disini juga kami anggap secara 

terselubung,  masih ada pedagang-

pedagang yang sifatnya tengkulak.. 

Katakanlah ada pedagang yang dim-

mukodim lah.. ya ndak lama.. 

AT160513K
R 

100.  Kalo organisasi diluar POKWASMAS 

pak ? yang saya baca diinternet itu 

majelis perwakilan nelayan.. itu tahun 

1998.. 

   

D160513K
R 

101.  Iya bener.. itu yang pak ahmad solah 

tadi mas sekarang sudah nggak aktif 

karena ketuanya ini sudah ke DKP 

pusat sehingga ibaratnya mati enggak, 

hidup enggak mas.. karena pelopornya 

sudah diterima disana.. yang neruskan 

ini nggak bisa seperti pak ahmad solah 

   

AT160513K
R 

102.  Kalo nelayan yang belum ikut 
POKWASMAS ? 

   

A160513K
R 

103.  Lha makanya BPL dituntut untuk 

memperbanyak kelompok-kelompok, 

selain POKWASMAS membina secara 

lisan juga ini ada pelatihan untuk 

nelayan  
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AT160513K
R 

104.  Itu berapa kelompok pak ?    

A160513K
R 

105.  Oooo.. kalo bisa dihitung-hitung itu 
sudah melebihi dari lima puluh 
kelompok 

   

M160513K
R 

106.  Itu juga bisa lebih dari delapan puluh 
kelompok  

   

D160513K
R 

107.  Gini mas kalo masnya mau minta data 
lengkap mengenai kelompok yang ada 
di lekok masnya bisa minta di dinas itu 
lengkap disana semua mas.. nanti 
menghubungi pak alamsyah atau mas 
wahid aja disana..  

   

AT160513K
R 

108.  Itu bisa dicopy pak ?    

D160513K
R 

109.  Bisa mas, di dinas itu lengkap satu 
kecamatan ada bahkan satu 
kabupatenpun ada, nanti kalo mau 
minta data kecamatan lekok gitu minta 
di print gitu ya.. 
Tadi nggak sempet minta ke dinas data 
kelompoknya? 

   

AT160513K
R 

110.  Belum pak, bingung yang mau saya 

minta apa makanya saya ke pak darno 

dulu lalu kembali ke dinas lagi. 

   

D160513K
R 

111.  Jadi disini kelompoknya macem-
macem mas, ada berdasarkan jaring, 
jaring juga macem-macem mas ada 
jaring medayu, rajungan, jaring 
kepiting, terus payung jurung terus.. 
apa.. kalo disini jaring udang nggak 
ada mas.. ada semua nanti di dinas 
datanya 

   

A160513K
R 

112.  Itu dibagi menjadi tiga, untuk 
nelayannya sendiri itu namanya 
kelompok KUB itu kelompok usaha 
bersama untuk pengolahan dan 
pemasarannya, POKLASAR. 

   

AT160513K
R 

113.  Apa itu POKLASAR ?    

A160513K
R 

114.  POKLASAR itu, kelompok pengolah 
dan pemasar, itu anggotanya yang 
memiliki usaha seperti kerupuk atau 
yang lain itu masuk POKLASAR dan 
yang ketiga budidaya, itu bagiannya 
pak darno 

   

D160513K
R 

115.  Hehehe (tertawa)    
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AT160513K
R 

116.  Itu TPI nya kok kosong ya pak ?    

D160513K
R 

117.  Ini hari jumat mas makanya sepi 
karena libur total, kegiatannya nanti 
biasanya jam satu keatas 

   

M160513K
R 

118.  Pokoknya kalo diluar hari jumat itu 
rame mas, Cuma hari jumat aja libur 
total 

   

D160513K
R 

119.  Biasanya nelayannya kalo hari jumat 
itu ada yang ke pondok, dan ngurusi 
kegiatan pondok 

   

AT160513K
R 

120.  Itu ikan yang panjang layur ya ?    

D160513K
R 

121.  Iya itu layur, ada blide juga    

AT160513K
R 

122.  Kalo disini yang terkenal itu teri nasi 
ya pak ? 

   

D160513K
R 

123.  Kalo teri nasi musim hujan pak    

AT160513K
R 

124.  Terus kalo ini pak (sambil menunjuk 
luar kantor) ? 

   

D160513K
R 

125.  Itu terasak mas    

M160513K
R 

126.  Ya ini andalannya lekok itu terasak 
mas, dulu teri nasi mas kalo sekarang 
kalah sama terasak, terasak itu 
sepanjang tahun ada  

   

AT160513K
R 

127.  Alat tangkap untuk terasak apa pak ?    

D160513K
R 

128.  Alat tangkapnya itu jaring, jaring 
terasak sama tak-tak juga 

   

A160513K
R 

129.  Jaring permukaan yang mata kailnya 
cuma satu 

   

AT160513K
R 

130.  Berarti semua kapal punya jaring ya 
pak ? 

   

A160513K
R 

131.  O enggak mas, nggak selalu    

D160513K
R 

132.  Satu perahu itu bisa punya tiga alat 
tangkap 

   

AT160513K
R 

133.  Apa semua kapal punya jaring tak-tak 
pak ? 

   

A160513K
R 

134.  O enggak-enggak, tak-tak itu bagian 
sini, ke timurnya payang, ketimurnya 
lagi bubu.. kalo ketimurnya lagi trawl 

   

AT160513K
R 

135.  Tapi keliatan ya pak ? kapal yang 
punya alat tangkapnya trawl ? dari 
bentuknya atau bagaimananya ? 

   

A160513K
R 

136.  Oo sudah keliatan..     
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D160513K
R 

137.  Kalo mini trawl itu pake papan, jadi itu 
langsung mangap gitu mas.. jadi 
nuwun semu, itu.. celana dalamnya 
ibu-ibu sama sarung kena semua mas.. 
makanya itu dilarang soalnya merusak 
semuanya.. 

   

AT160513K
R 

138.  Disini masih ada yang pake mini trawl 
pak? 

   

D160513K
R 

139.  Nggak ada mas.. disini aman.. dulu se 
penuh disini..  

   

AT160513K
R 

140.  Maksud saya, di lekok ini masih ada 
yang pake mini trawl ? 

   

D160513K
R 

141.  Ya ada mas ya Cuma didaerah wates 
itu.. 

   

AT160513K
R 

142.  Berarti jatirejo itu masih ada ya ?    

D160513K
R 

143.  Ya nanti kalo masnya mau nanti kita ke 
wates lihat sendiri 

   

AT160513K
R 

144.  Iya mau pak, tapi saya naik mobil pak    

D160513K
R 

145.  Bisa Cuma ya jalannya agak rusak    

AT160513K
R 

146.  Ya nggak papa pak    

D160513K
R 

147.  Ya nanti biar masnya lihat sendiri.. 
Masnya bawa dokumen ? 

   

AT160513K
R 

148.  Iya pak pake hp aja udah cukup.. Iya 
saya juga pengen foto, kapal mini trawl 
itu kayak apa bentuknya.. 

   

D160513K
R 

149.  Kapalnya kecil-kecil mas, dulu itu 
besar sekarang dibuat kecil.. dengan 
alasan kalo dikejar patroli laut bisa lari 

   

AT160513K
R 

150.  (tertawa)    

A160513K
R 

151.  Jadi ini ranah hukumnya di lekok ini 
secara umum aja ya jadi kalo masalah 
kecil-kecil seperti tabrakan dengan 
teman, itu bisa diselesaikan dengan 
kekeluargaan..  

   

M160513K
R 

152.  Ya itu mungkin bisa diselesaikan 
dengan tokoh masyarakatnya atau 
nelayannya itu sendiri.. 
Disini banyak yang percaya dengan 
tokoh-tokoh keagaamaannya 

   

AT160513K
R 

153.  Seperti apa pak ? seefektif apa untuk 

mendamaikan mereka ? 

   

M160513K 154.  Ya kayak gitu tadi ya.. bisa melalui    
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R POKWASMAS atau kalo terlalu rumit 
paling nanti diselesaikan dengan 
kekeluargaan dan dengan bantuan 
kyai-kyai yang ada 

AT160513K
R 

155.  Berarti orang-orang sini lebih manjur 
omongannya kyai daripada yang lain 
ya pak ya ? 

   

M160513K
R 

156.  Ya kalo itu masalah nelayan di laut, 
masalah perselisihan itu larinya ke 
kepolisian POLAIR itu seharusnya 
disana tapi kalo kejadiannya yang 
tabrakan atau masalah yang  bisa diatas 
itu bisa dengan tokoh masyarakat  

   

AT160513K
R 

157.  Kenapa pak kalo dengan tokoh 
masyarakat mereka lebih percaya itu 
daripada polisi atau yang lain ? 

   

D160513K
R 

158.  Ya itu udah kepercayaan dari dulu dan 
omongannya sudah manjur..  

Kearifan 
lokal 

Masyarakat 
menjunjung 
tinggi tradisi, 
yaitu 
mempercayai 
tokoh 
masyarakat 
yang 
dianggap 
lebih 
bijaksana 
dan dapat 
menyelesaika
n perkara 

 

AT160513K
R 

159.  Sampe sekarang juga masyarakat 
masih aktif juga?  

   

M160513K
R 

160.  Masyarakat sini masih awam jadi 
masyarakat itu manut saja terutama 
sama kyai-kyainya 

Kearifan 
lokal 

  

D160513K
R 

161.  Mas sepeda motoran ae, eman mobil 
sampeyan rusak 

   

AT160513K
R 

162.  Ok pak, bapak sama saya aja.. Disini 
pendidikannya minimal apa ? 

   

D160513K
R 

163.  Yaa sekarang itu yaang lulusan SMA 
sudah ada 

   

AT160513K
R 

164.  Kalo sebelumnya pak ?    

D160513K
R 

165.  Ya kalo jaman saya ini, kebanyakan 
masih buta huruf.  
Kalo disini itu mas kebanyakan 
mondok, dua tiga tahun nikah dan 
langsung terjun ke laut 

Masalah 
intern yang 
melatar 
belakangi 
konflik 
antar 
nelayan 

  

AT160513K
R 

166.  Berarti siklusnya kayak gitu ya ?    
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M160513K
R 

167.  Ya nanti kalo nggak percaya, ikut sama 
pak Darno ketemu sama nelayan, kalo 
ketemu nanti kan liat aja KTP nya 
ketauan umurnya, paling mereka nggak 
punya tanda tangan paling cuma cap 
jempol tapi sekarang agak berkurang 
mas, sekarang sudah ada SMA.  

   

AT160513K
R 

168.  Disini ada tradisi-tradisi nelayan yang 
untuk merekatkan mereka ? Cuma hari 
raya lebaran itu atau adalagi ? 

   

A160513K
R 

169.  Nggak ada ya adanya setelah hari raya 
ketupat itu Cuma selametan dan 
syukuran aja 
Makanya itu kami punya angan-angan 
tidak lewat POKWASMAS tidak lewat 
dari dinas saya lewat dari POKLASAR 
nya ini kami sudah membuka lembaga, 
paguyuban POKLASAR sekecamatan 
Lekok dan kami nanti mau 
mengadakan epen, insya Allah kalau 
direspon sama MUSPIDA per satu 
bulan sekali nah bisa-bisa itu jadi ikon 
di Lekok dengan harapan semua aparat 
pegawai itu ikut campur  

Modal 
sosial 

  

AT160513K
R 

170.  Kalo nelayan yang nggak ikut 
POKWASMAS itu seperti apa ? tipe-
tipenya seperti apa ? 

   

M160513K
R 

171.  Enggak pak nggak ada tipenya    

A160513K
R 

172.  Kami juga masyarakat, makanya kami 
juga memberi pengertian di warung-
warung di apa..  

   

AT160513K
R 

173.  Mungkin nggak nelayan itu nggak mau 
ikut POKWASMAS gitu ? 

   

A160513K
R 

174.  Ooo ya nggak mau..    

M160513K
R 

175.  Karena POKWASMAS itu bukan 
seperti lembaga, POKWASMAS ini 
resmi tapi juga ini gererget dari 
masyarakat terus dikukuhkan sama 
dinas, cuma seperti dijelaskan pak 
dullah, tentang masalah ranah 
hukumnya dia nggak bisa cuma 
POLAIR yang bisa makanya tugasnya 
POKWASMAS ini cuma sebagai 
pengawas gitu aja 

   

D160513K
R 

176.  Disini itu mas POKWASMAS sering 
dicurigai, POKWASMAS itu juga 
dimusuhi sama masyarakat kan 
seumpama orang ketangkep dari wates 
itu misal mini trawl itu tadi ya dipikir 
yang lapor itu dari POKWASMAS 
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namanya orang awam mas, itu pasti 
yang lapor pak dullah, padahal bukan 
ya itu pernah mas disini kantornya 
sampe dibakar, pak Murdjito menangi, 
sepeda motor plat merah dibakar itu 
semuanya karena kesalahpahaman saja 
ya harusnya yang ditangkap itu 
dilarikan ke bangil ya mas ya.. tapi 
mintanya dari warga itu dibebaskan 

AT160513K
R 

177.  Itu tokoh masyarakat nggak ikut 
mediasi ? 

   

D160513K
R 

178.  Sudah mas tapi setelah kejadian    

AT160513K
R 

179.  Itu yang mediasi tokoh masyarakat 
atau siapa ? 

   

D160513K
R 

180.  Ya kyai-kyai tadi itu mas    

M160513K
R 

181.  Terus kalo tokoh masyarakat nggak 
ikut, nggak mungkin orang-orang 
pondok ikut nyerang 

   

D160513K
R 

182.  Ya ayo mas kita berangkat ke desa 
wates. 

   

 

 

WAWANCARA 2 

 

Nama Subyek 1 : Obed (O) Kode Subyek 1 : O160513RM 
Profesi : Nelayan Kode Subyek 2  : D160513RM 
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Pewawancara              
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 AT160513RM 

Profesi : Penyuluh 
Nelayan DKP 

   

Pewawancara : Arizal 
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HASIL CACATAN LAPANGAN 

Kondisi tempat wawancara : 
Kondisi subjek secara umum : 
Perilaku Secara Umum : 
 

Kode 
 

Transkrip Open 
Coding Axial Coding Selective 

Coding 
D160513RM 183.  Mereka bekerja pake alat 

tangkap mini pursing 
(trawl) 

   

AT160513RM 184.  Apa itu mini pursing ?    

D160513RM 185.  Nanti pas di pak 

Murdjito ada, lengkap 

sana.. sayang tadi tak-

tak-nya nggak ada ya, 

kalo ada enak tadi 

bahkan di kantor itu 

contoh-contoh alat 

tangkap itu ada semua 

mas, miniaturnya.  

   

AT160513RM 186.  Berarti mereka disini 

membuat sendiri 

aturannya dilarang 

menggunakan bom ? 

   

D160513RM 187.  Iya     

AT160513RM 188.  Itu aturan mereka sendiri 
? bapak menangi dalam 
membuat aturan ini ? 

   

D160513RM 189.  Hmm.. untuk aturan ini.. 

gini mas ya ada dilema 

Penyebab 

konflik 

  

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI MODEL PENYELESAIAN ... ARIZAL TRIADIYATMA



 

21 

antara nelayan sini 

dengan kota kalo disini 

mas, selama ini nggak 

pake kayak gitu lain 

sama di kota (pelabuhan 

kota) , gitu itu mas 

biasanya mereka 

melanggar aturan sering 

juga ditangkap pihak 

POLAIR  

AT160513RM 190.  Hmm.. gitu ya pak    
D160513RM 191.  Nelayan itu kadang-

kadang buat aturan main 

kadang-kadang dilanggar 

sendiri  

   

AT160513RM 192.  Terus ketika tidak 

melakukan aktivitas 

melaut pada hari jumat ? 

   

D160513RM 193.  Ya kayak hari ini ya mas 

(tertawa) 

   

AT160513RM 194.  Iya.. gitu itu peraturan 

mereka sendiri yang 

membuat ya pak ? 

   

D160513RM 195.  He’em itu memang 

sudah budaya dari nenek 

moyangnya 

   

AT160513RM 196.  Hmm..    
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D160513RM 197.  Soalnya di pesisir ini 

masih menggunakan 

agamis mas.. dan kedua 

hari jumat itu kalo dia 

kerja mereka itu takut 

kena tulah 

   

AT160513RM 198.  Pernah ada itu pak ?    

D160513RM 199.  Ya ada yang pernah 

melawan satu dua ya 

buktinya nggak ada 

masalah  

   

AT160513RM 200.  Ya.. ya.. (mengangguk-

angguk kepala) 

   

D160513RM 201.  Cuma orang-orang disini 
masih percaya dengan 
orang-orang kuno 

   

AT160513RM 202.  Memang agamanya 

disini kuat ya pak ? 

   

D160513RM 203.  Kuat disini mas.. disini 

masih ada mistisnya 

(sambil menegadahkan 

tangan dan meniup 

telapak tangannya 

kemudian tertawa) masih 

banyak mas disini, 

sampeyan mau cari ? 

(tertawa lagi)  

   

AT160513RM 204.  Hmm... ya ya pak    
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(tersenyum) 

D160513RM 205.  Kayak mas yang seger 

gini ya, tapi sampeyan 

sakit dibuat gila bisa 

bahkan sampeyan punya 

uang satu lemari bisa 

tiba-tiba habis. 

   

AT160513RM 206.  Gitu itu sering ya pak 

kejadiannya ?  

   

D160513RM 207.  Iya, sering mas.    

AT160513RM 208.  Untuk ini pak, apa 
hukumannya kalo ada 
yang melanggar pake 
bom, nelayan hari jumat, 
itu hukuman dari 
masyarakat sendiri apa 
pak ? 

   

D160513RM 209.  Nggak ada mas..    

AT160513RM 210.  Sindiran atau bagaimana 

pak ? 

   

D160513RM 211.  Ya kadang-kadang bilang 

gini, “kalo hari jumat 

nggak boleh, nggak ada 

duwit gawe blonjo sopo 

sing gawe blonjo ?” 

   

AT160513RM 212.  oo.. ya ya pak..    

D160513RM 213.  Disini itu mas tingkat 

keborosannya tinggi, 

kadang-kadang dia itu 
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dapet uang lima puluh 

ribu dalam sehari sudah 

langsung habis. Ada juga 

itu kalo udah musimnya, 

nelayan itu bisa langsung 

naik mobil. Terus.. apa 

itu mas? Taxi itu mas? 

Naik kol umum, 

langsung berangkat ke 

kota nebas barang-

barang.. 

AT160513RM 214.  Wah.. juragan-juragan itu 

pak.. 

   

D160513RM 215.  Iya mas.. tapi kalo udah 

terlanjur sepi ya sudah 

mas.. semuanya dijual.. 

bahkan piring juga.. dulu 

kan juga ada istilahnya 

piring terbang, 

maksudnya itu bukan 

piring terbang kayak dari 

planet lainnya gitu, tapi 

piring terbang itu masuk 

ke gaden. 

   

AT160513RM 216.  (tertawa)    

D160513RM 217.  Lho iya betul mas..    
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AT160513RM 218.  Piring-piring juga dijual-

jual gitu pak ? 

   

D160513RM 219.  Oo iya mas.. kayak orang 

yang abis beli sarung gitu 

mas mereka nggak 

tanggung-tanggung 

belinya, harga dua ratus 

lima puluh ribuan itu kan 

sudah cukup bagus ya 

mas? 

   

AT160513RM 220.  Iya pak..    

D160513RM 221.  Ada yang sampe lima 

ratus ribu, itu digadekno 

murah-murahan mas.. 

   

AT160513RM 222.  Gitu nggak belajar dari 

pengalaman pak ? 

   

D160513RM 223.  Ya nggak mas..     

AT160513RM 224.  Nggak nutut ya pak 

pemikirannya ? 

   

D160513RM 225.  Iya mas (kemudian 

tersenyum), ndak pake 

mikir.. termasuk istri 

saya mas.. lhoo sama 

mas..  

   

AT160513RM 226.  Gimana pak ?    

D160513RM 227.  Sekarang nuwun sewu, Bentuk Konflik antar  
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saya berumah tangga itu 

mulai ’86 sampe 

sekarang, dulu itu masih 

satu tempat mas, dulu itu 

kalo berangkat jam satu 

jam dua nanti bisa sampe 

ke selat madura, kayak 

itu ikan terasak tadi 

jaring tak-tak itu sampe 

ke Madura gitu lho, 

sehingga dia itu dapet 

ikan nggak dapet ikan 

pulang jadi sekarang itu 

konflik nelayan tongep 

dan nelayan tradisional 

masih ada ya sebetulnya 

ya ada mas karena orang-

orang dari masyarakat 

yang dihadapi sama-

sama maduranya mas 

kan termasuk orang 

lekok juga mas, ya 

kadang-kadang sering 

juga mas kadang-kadang 

ada yang ditubruk 

perahunya atau jaringnya 

ya itu nanti bisa lapor ke 

penyelesaian 

konflik 

nelayan misalnya 

tabrakan kapal 

dimusyawarahkan 

secara 

kekeluargaan 

dengan ketua 

POKWASMAS 

Pak Dullah 

sampai tercapai 

kesepakatan fifty-

fifty 
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pak dullah dan 

diselesaikan secara 

kekeluargaan mas bisa 

lewat perantara pak 

dullah mas jadi nggak 

sampe keranah hukum 

mas dan biasanya ada 

perjanjian disitu mas, 

nggak tertulis lho mas.. 

AT160513RM 228.  Ya ya pak..  

D160513RM 229.  Biasanya fifty-fifty mas, 

kalo misalnya 

diperkirakan ya mas ya, 

kerusakannya sekitar dua 

juta gitu, satu jutaan 

perorang..   

 

AT160513RM 230.  He’em    

D160513RM 231.  Disini itu mas 

kekeluargaannya masih 

kuat di desa Wates ini, 

kayak ada sindikat gitu 

mas, disini itu kalo ada 

masalah itu mas, nelayan 

lainnya siap membantu.  

   

AT160513RM 232.  Nelayan payang jurung 

itu apa pak ? 
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D160513RM 233.  Payang jurung itu untuk 

menangkap teri nasi  

   

AT160513RM 234.  Mereka berkonflik 

dengan nelayan 

tradisional masalah alat 

tangkap 

   

D160513RM 235.  Iya mas..    

AT160513RM 236.  Sampe sekarang masih 

pak ? 

   

D160513RM 237.  Masih mas, Cuma itu 

tadi mas kalo ada 

permasalahan, kalo 

nggak mengarah, nggak 

sampe ke ranah hukum 

itu diselesaikannya 

dengan kekeluargaan 

   

AT160513RM 238.  Itu bentuk konfliknya 

seperti apa kalo nelayan 

jurung ini ? 

   

D160513RM 239.  Biasanya itu, pernah mas 

ada yang ditubruk 

   

AT160513RM 240.  Sesama nelayan jurung 

atau sama nelayan 

tradisional? 

   

D160513RM 241.  Iya mas.. bahkan nelayan 

jurung itu kan punya 

Bentuk 

konflik 

Bentuk konflik 

seperti tabrakan 
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jaring dipinggir nah itu 

entah gimana mereka 

ditubruk kadang-kadang 

se mas antara mereka 

bisa sampe berkelahi 

juga tapi biasanya ada 

yang melerai mas 

kapal dan 

berkelahi 

AT160513RM 242.  Tapi memang tokoh 
masyarakat itu berperan 
penting ya dalam 
penyelesaian masalah ? 

   

D160513RM 243.  Iya mas itu masih 

berperan penting 

   

AT160513RM 244.  Kyai-kyai gitu pak ?    

D160513RM 245.  Woooooo... iya mas    

AT160513RM 246.  Dihormati ya pak ya ?    

D160513RM 247.  Kayak pemilihan bupati 
barusan itu mas kalo 
nggak ngganggo tokoh 
masyarakat ya nggak 
menang, ya itu disini 
pake gitu-gitu semua 

Kearifan 
lokal 

  

AT160513RM 248.  Itu memang tradisi 
mereka ya ? 

   

D160513RM 249.  Iya     

AT160513RM 250.  Tapi untuk pertanyaan 

yang tadi pak, tokoh 

masyarakat itu sangat 

mau membantu dalam 

permasalahan nelayan 

yang ada ? 

   

D160513RM 251.  Ya gini ya mas.. 
harusnya itu pemerintah 

 Saran untuk  
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daerah mulai dari bupati 
sampai dinas kelautan di 
Lekok ini kumpul 
bersama sama kyai atau 
tokoh masyarakat yang 
ada untuk membicarakan 
konflik ini 

pemerintah agar 
pemerintah mau 
untuk bekerja 
sama dengan kyai 
atau tokoh 
masyarakat yang 
ada 

AT160513RM 252.  Kalo sekarang pak ?    

D160513RM 253.  Nggak ada.. Kalo ada 
konflik ada kejadian 
sampe dirusak 

   

AT160513RM 254.  Padahal sampe POLAIR 
dibakar itu nggak ada ya 
pak ? 

   

D160513RM 255.  Nggak ada mas, Maksud 

saya pertemuan itu rutin 

setiap bulan, semacam 

mungkin tokoh-tokohnya 

dihonor 

   

AT160513RM 256.  Ya ya...    
D160513RM 257.  Gitu itu entah diambilkan 

dari uang apa ya ada 
mas.. entah dari 
kabupaten itu pasti ada 
mas nggak mungkin 
nggak ada  

   

AT160513RM 258.  Tapi tokoh masyarakat 
itu sangat mau 
memediasi atau ? 

   

D160513RM 259.  Lho sangat mau dia mas.. 
kalo dia diregani 

   

AT160513RM 260.  Kalo enggak, kalo untuk 

sekarang ini atau urusen 

masalahmu sendiri ? 

   

D160513RM 261.  Sama aja dia mas sebatas 
insidentil aja 

   

AT160513RM 262.  Hmmm    

D160513RM 263.  Iya gitu.. kalo ada 
konflik ya kalo lapor dia 
mau nangani kalo enggak 
ya enggak 
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AT160513RM 264.  Tapi pernah ada konflik 
yang sampe pake mistis 
gitu nggak pak ? 

   

D160513RM 265.  Nggak ada     
AT160513RM 266.  Dari dendam terus ke 

santet gitu pak ? 
   

D160513RM 267.  Kalo santet itu ke 
masalah pribadi mas 

   

AT160513RM 268.  Kalo nelayan sini itu kalo 
ada masalah selesai ya 
selesai ya pak ? atau 
sampe dendam 
berkepanjangan gitu ? 

   

D160513RM 269.  Oh nggak ada karena 
konflik sama-sama orang 
Madura 

   

AT160513RM 270.  Tapi memang untuk 
Majelis itu sudah nggak 
aktif ya pak ? 

   

D160513RM 271.  Iya nggak aktif mas     
AT160513RM 272.  Jadi tongep sama mini 

trawl itu sama ya pak ya? 
   

D160513RM 273.  sama    
AT160513RM 274.  Kalo perahu tak-tak, 

jaring apa.. gillnet ? 
   

D160513RM 275.  Pokoknya kalo jaring 
gilnet kalo orang sini ya 
mas ya kan nggak ngerti 
namanya jaring mas ada 
jaring tak-tak, jaring 
kembung 

   

AT160513RM 276.  Berarti tadi yang ada di 
TPI itu perahu tak-tak 
semua ? 

   

D160513RM 277.  Iya (kemudian pak Obed 
datang) 
Pak Obed, ini ada 
mahasiswa dari Unair 
Surabaya mau tanya-
tanya tentang konflik 
nelayan sama nanti 
sekalian mau liat mini 
trawl. Tenang aja pak ini 
nggak akan 
dipublikasikan. Biasanya 
kena tarikan berempa 
pak ? biasane pak, 
umum’e.. (dalam logat 
Madura) 

   

O160513RM 278.  Biasanya orang yang    
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bermasalah itu  
D160513RM 279.  Seumpama, kulo tanya 

nggih ? sampeyan mau 
nabrak perahune konco 
sampeyan perkiraan 
nggih pak, seumpama 
habis lima ratus terus 
gitu-itu piye itungane ? 

   

O160513RM 280.  Sekadarnya itu pak    

D160513RM 281.  He’em ?    
O160513RM 282.  Dua ribu, tiga ribu    

D160513RM 283.  Ooooo .. Dua ribu itu dua 

ratus ribu, tiga ribu itu 

tiga ratus ribu  

   

AT160513RM 284.  Oooooo     

O160513RM 285.  Nanti misalnya, 
keneknya itu dua ratus 
dapatnya narik itu dapat 
seratus ya orangnya itu 
seratus 

   

D160513RM 286.  Jadi, yang tadi saya 

ngomong lima ratus ribu, 

fifty-fifty seandainya 

perkiraan abisnya 

ndandani perahunya dua 

ratus nanti seratus iding 

(separuh-separuh) 

   

AT160513RM 287.  Pak Obed ikut 
POKWASMAS juga ? 

   

D160513RM 288.  Ohh enggak, nggak ikut    
AT160513RM 289.  Kalo organisasi diluar 

POKWASMAS ada 
nggak pak ? 

   

D160513RM 290.  Nah kalo disini itu 
namanya KUB itu mas 

   

AT160513RM 291.  Pak Obed juga ikut KUB 
? 
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D160513RM 292.  Ikut Pak Obed    
AT160513RM 293.  KUB apa namanya pak ?    

D160513RM 294.  KUB opo jenenge 
sampeyan pak ? 

   

O160513RM 295.  KUB Rencana Mandiri    
D160513RM 296.  Tapi kelompok bukan 

dari nelayan tongep mas, 
jadi ya nuwun sewu.. 

   

AT160513RM 297.  Jadi nelayan tongep 
masih belum direstui ya 
pak ya ? masih belum 
boleh ikut KUB ? 

   

D160513RM 298.  Iya belum boleh mas    
AT160513RM 299.  Jadi Pak Obed 

menyiasati dengan pake 
nama jaring lain ? 

   

D160513RM 300.  Hu’uh    
AT160513RM 301.  Tapi orang KUB tau kalo 

Pak Obed ini, warga 
Wates yang otomatis 
pake tongep? 

   

D160513RM 302.  Dari pemerintahpun 
sebenarnya juga tau mas, 
cuma kan maksudnya 
pemerintah supaya 
beralih gitu lho mas 
supaya menghilangkan 
secara dikit-dikit itu dari 
tongep ke jaring medayu, 
ya karena kadang-kadang 
kalo jaring nggak tentu 
mas musiman.. kalo 
tongep kan nggak mas, 
bisa dibuat makan sehari-
hari 

   

AT160513RM 303.  Kenapa sih Pak Obed 
masih pake tongep ? 

   

D160513RM 304.  Alasane opo nggawe 
tongep ? 

   

O160513RM 305.  Itu itu dapatnya nggak 
mencukupi,  

   

D160513RM 306.  Itu kalo jaring mas    
 307.  He’eh    
D160513RM 308.  Dan kedua mas Rizal, 

tongep mas itu orangnya 
cuma satu juragannya ya 
kerja sendiri kalo tongep 
armadanya cuma satu, 
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juragannya kerja sendiri, 
kalo jaring kan 
armadanya orangnya kan 
ada tiga, ada juragan, 
ada yang bekerja kalo 
tongep itu kenapa dibuat 
perahunya kecil, karena 
dia kerjanya cuma 
sendiri 

AT160513RM 309.  Enggak pernah kejar-
kejaran sama 
POLAIRUD pak ? 

   

O160513RM 310.  Nggak pernah itu    
AT160513RM 311.  Kan itu dipemberitaan 

banyak yang kena razia 
pak ? 

   

D160513RM 312.  Kan nelayan tongep itu 
banyak mas, ya mungkin 
itu orang Wates itu 
misalnya Pak Obed 
padahal Pak Obed ini 
nggak pernah kena 

   

AT160513RM 313.  Nggak pernah ada 
masalah sama orang 
kwanyar pak ? 

   

O160513RM 314.  Nggak mas nggak sampe    

D160513RM 315.  Kalau yang kena dan 
bermasalah dengan orang 
Kwanyar itu ya payang 
jurung. Aahh itu 
sejarahnya gini mas. 
Orang Kwanyar itu 
mulanya pake jaring 
udang mas . jaring udang 
, jaring medayu, jaring 
rajungan 

   

AT160513RM 316.  Jaring udang itu pasti 
menjaring udang ya? 

   

D160513RM 317.  Iya bener udang . lha 
kebetulan orang Jatirejo 
Lekok itu mas ya, itu 
pake jurung itu mas. Itu 
semua jenis ikan kena 
juga. Cuma kantongnya 
ini yang kena teri nasi 
mas, gitu lho mas. 

   

AT160513RM 318.  Eeeemmm....    
D160513RM 319.  Sehingga dianggap orang 

sana ibaratnya satu 

Penyebab   
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dibanding sepuluh mas . 

sepuluh jaring , armada 

sepuluh mas ya itu kalau 

untuk payang jurung satu 

payang jurung mas. 

Naaah sehingga pada 

saat tahun 98 99 itu 

terjadi pembakaran dulu. 

Bahkan saya itu pernah 

tidur dengan pak camat 

di Polres mas, Polres 

Pasuruan nunggu temen-

temen kan mau dibakar 

mas payung jurung 

konflik 

O160513RM 320.  Iyaaa kan waktu dulu.    
D160513RM 321.  Sepuluh perahu mas    
O160513RM 322.  Iya sepuluh perahu     
AT160513RM 323.  Apanya ?? 

maksudnya??? 
   

D160513RM 324.  Sama orang Kwanyar 
mas, dibakar 

   

AT160513RM 325.  Karena ?    
D160513RM 326.  Ya karena tadi itu mas. 

Eeeeee.... dianggap 
perbandingan tadi mas 

   

AT160513RM 327.  Itu kira-kira yang salah 
orang Kwanyar atau 
orang Pasuruan? 

   

D160513RM 328.  Yaaa... sebenarnya kalau 
jurung kan legal juga 
mas. Tapi anggapan 
sana, seolah-olah ikan itu 
dihabiskan sama payang 
jurung tadi . dibanding 
tadi mas alat tangkap 
jaring itu sepuluh armada 
itu kslsu jurung satu 
armada mas, lha itu lho 

Penyebab 
konflik 

  

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI MODEL PENYELESAIAN ... ARIZAL TRIADIYATMA



 

36 

mas. Sehingga timbul 
kecemburuan mas 

AT160513RM 329.  Gitu itu ini pak waktu 
masalah sama kwanyar 
ga pake kyai atau tokoh 
masyarakat gitu pak? 

   

D160513RM 330.  Dari sana mas yang pake 
mediasi . lha kalau sini 
ya dibantu dari dinas trus 
dari nelayan sendiri , 
yaaa mungkin tokoh tapi 
juga enggak anu mas. 
Enggak begitu berperan. 
Kalau sana mediasinya 
dari POLAIR, sama 
POLAIR juga ikut. 
Akhirnya itu sampai 
tercetus sampai bupati 
turun juga nelayan 
ngomong kalau jaring itu 
ibaratnya armadanya 
sepuluh mas itu satu, 
dianggap semua itu 
dihabisin sama payang 
jurung . jadi intinya 
kecemburuan mas. 
Kecemburuan dari  pada 
alat tangkap. Padahal 
jurung juga legal sama 
dengan jaring.  

   

AT160513RM 331.  Disini juga ada yang 
pakai payang jurung 
pak? 

   

D160513RM 332.  Disini ya ada Cuma yang 
paling banyak ya Jatirejo 
mas. 

   

AT160513RM 333.  Yang tadi itu ada pak? 
Yang saya pengen tau 
itu? 

   

D160513RM 334.  Ada. Nanti kesana bisa    
O160513RM 335.  Disini juga ada jurung 

pak 
   

D160513RM 336.  Ooo ada ya pak. Iya iya. 
Cuma sekarang enggak 
musim 

   

O160513RM 337.  Iya tapi Cuma enggak 

kerja gitu 

   

AT160513RM 338.  Berarti kemarin pak 
Obed ikut yang 
pembakaran POLAIRUD 
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itu? 
D160513RM 339.  Eeemm... ikut sampeyan 

pak? Seng POLAIRUD 
di bakar itu pak? Seng 
kejadiane awal 2010 

   

O160513RM 340.  Ooo itu waktu saya ada 
di Songkem itu, Tanjung. 

   

D160513RM 341.  Ooo.... andon sampeyan     
O160513RM 342.  Ada di songkem    
AT160513RM 343.  Songkem itu daerah 

mana itu songkem ? 
   

D160513RM 344.  Songkem itu Jember 
mas, pantai selatan 

   

O160513RM 345.  Iya pantai selatan    
D160513RM 346.  Lha pantai selatan ini, ini 

mas mulai bulan Mei ini 
sudah mendekati musim 
banyak biasanya 
terkadang nelayan itu 
kalau sini sudah sepi mas 
ya itu mereka andon 
kesana. Biasanya gitu 
diuber sama istri ma anak 
lho mas. Ya mau ga mau 
namanya.... 

   

O160513RM 347.  Yaa itu ke sendang , ke 
prigi... 

   

D160513RM 348.  Kemana aja mas mereka, 
bergerak dia mas  

   

AT160513RM 349.  Paling jauh kemana pak?    
O160513RM 350.  Paling jauh ke barat itu 

ke Tuban 
   

AT160513RM 351.  Berapa lama pak 
andonnya ? 3 hari ? 2 
hari? 

   

O160513RM 352.  Satu bulan    
AT160513RM 353.  Oooo... lama ya pak    
D160513RM 354.  Iya mas bener mas, kerja 

di orang mas  
   

O160513RM 355.  Yang paling bujur 
timurnya itu Muncar  

   

D160513RM 356.  Pak obed sekarang jarang 
andon pak ya? 

   

O160513RM 357.  Enggak pak, badan wes 
ga kuat pak 

   

D160513RM 358.  Hahahaaaa....    
AT160513RM 359.  Terakhir tahun berapa 

pak ? yang hasilnya 
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menjajikan itu? 
D160513RM 360.  Waktu rame-ramenya 

pak ? (tanya ke pak 
obed) 

   

O160513RM 361.  Tapi ya sekarang, 
sekarang waktunya itu 

   

D160513RM 362.  Mungkin gini pak, pak 
obed itu sekarang sudah 
sepuh pak ya , biasanya 
yang andon itu anak-
anak muda mas  

   

O160513RM 363.  Anak muda!    
AT160513RM 364.  Meskipun trol juga?    
D160513RM 365.  Lho kan trol Cuma satu 

mas  
   

AT160513RM 366.  Iya maksud saya andon 
sendiri gitu ? 

   

D160513RM 367.  Enngak andon mas, tetep 
kerja disini mas  

   

AT160513RM 368.  Enggak kalau andon 
mungkin enggak ? 

   

O160513RM 369.  Iya itu bawa perahu di 
Tuban dan Muncar itu  

   

D160513RM 370.  Tapi perahu jaring ya 
pak? 

   

O160513RM 371.  Jurung     
D160513RM 372.  Oooo...    
AT160513RM 373.  Enggak mungkin 

sendirian kan kalau 
andon? 

   

D160513RM 374.  Kalau jurung armadanya 
itu ABKnya 6 sampai 7 
orang mas. Naaahh ... 

   

O160513RM 375.  2 hari 2 malam itu 
perjalannya 

   

D160513RM 376.  Oooo. 2 hari 2 malam ya    
O160513RM 377.  Kalau ke Muncar itu 3 

hari. 
   

D160513RM 378.  Monggo mas kalau mau 
difoto. 

   

AT160513RM 379.  Iya pak. Kalau ini pak 
masalah bondet itu masih 
sering dipake di daerah 
sini? 

   

O160513RM 380.  Bondet enggak ada    
D160513RM 381.  Bondet itu di kota mas    
AT160513RM 382.  Kalau potasium?    
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D160513RM 383.  Enggak ada . bondet juga 
. bondet itu mas biasanya 
pake pursin eeee... mini 
pursin. 

   

AT160513RM 384.  Itu sudah tidak ada 
disini? 

   

D160513RM 385.  Kalau di Lekok enggak 
ada mas. Tapi di 
Pasuruan di kotanya mas, 
ada masihan  

   

O160513RM 386.  Probolinggo     
AT160513RM 387.  Masih pake bondet?    
D160513RM 388.  Pokoknya kalau pursin 

pake bondet semua mas  
   

AT160513RM 389.  Pursin itu jenis apanya 
pak? 

   

D160513RM 390.  Alat tangkap mas, nanti 
ada gambar-gambarnya 
di kantor 

   

AT160513RM 391.  Iya pak.eemm iya udah 
pak. Kita langsung foto 
aja 

   

D160513RM 392.  Nggeh monggo     
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Nama Subyek 1 : Fatahillah Kode Subyek 1 : F101012KK 

Profesi : Perangkat 
Pemerintah  

Kode Subyek 2 : AS101012KK 

Nama Subyek 2 : Abdul Salam Kode 
Pewawancara 

: AT101012KK 

Profesi : Kepala urusan di 
desa Tambak 
Lekok 

   

Pewawancara : Arizal 
Triadiyatma 
(AT) 

   

 

Lokasi Interview :  Kantor Kelurahan Tambak Lekok  

Tanggal 
wawancara 

: 10 Oktober 2012 
(101012) 

Waktu 
wawancara 

: Pk. 13.00 WIB 

Durasi 
wawancara 

: ± 37 menit 

 

HASIL CACATAN LAPANGAN 

Kondisi tempat wawancara : 
Kondisi subjek secara umum : 
Perilaku Secara Umum : 
 

Kode  Transkrip Open 
coding  Axial coding  Selective 

coding 
AT101012KK 393.  Jadi sebenarnya , makanya 

saya itu kenapa lama itu masih 
ada kuliah pak  

   

AS101012KK 394.  Oooo he’eh    
AT101012KK 395.  Jadi kemarin setiap dua 

minggu kemarin saya masih 
ngurus di Kecamatan itu trus 
pulang trus dua minggu lagi 
ke POLAIRUD trus baru 
sekarang baru kesini  

   

F101012KK 396.  Kok ada hubungannya ke 
penghijauan? 
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AT101012KK 397.  Enggak pak. Masalah 
penyelesaian konflik pak . 

   

F101012KK 398.  Oooo... penyelesaian konflik    
AT101012KK 399.  Saya juga ngomong ke pak 

kades 
   

F101012KK 400.  Sendirian ?    
AT101012KK 401.  Iya sendirian saya pak. Satu 

kecamatan satu orang 
   

F101012KK 402.  Sebagai dasar S1 atau S2?    
AT101012KK 403.  S1 pak    
F101012KK 404.  Sebagai dasar skripsinya 

atau??? 
   

AT101012KK 405.  Iyaa. Jadi ini penelitian dosen 
saya sekalian buat skripsi saya 
juga. Tentang penyelesaian 
konflik gitu 

   

F101012KK 406.  Oooo... nanti ndak sama 
teman-teman gitu ndak ya? 

   

AT101012KK 407.  Enggak pak, jadi disini kan 
dosen saya ini pak jadi tentang 
konflik di selat madura , 
pantai yang dilewati selat 
madura . 

   

F101012KK 408.  Ini perangkat desanya mas 
(sambil menunjuk pak AS) 

   

AT101012KK 409.  Jadi. Eeee... enggak Cuma 
Pasuruan , ada temen saya 
yang di Situbondo , 
probolinggo. Ada 7 tempat 

   

AS101012KK 

410.  Pasuruan yang paling gawat 
kemarin itu pak , kan 
konfliknya itu bener-bener 
menyebar 

   

F101012KK 

411.  Kalau saya amati sendiri, itu 
pada dasarnya itu cuma 
kecemburuan sosial masalah 
alat tangkap 

   

AT101012KK 412.  Eeeemmm..... sebentar bapak 
disini sebagai? 

   

F101012KK 413.  Saya perangkat pemerintah, 
tapi dulu. Dan ini pak 
komandan. makanya saya 
ngomong ini dan ini 
komandan saya, saya 
bawahannya (sambil 
menunjuk pak dula) 

Identitas 
Subyek 

  

AS101012KK 414.  Hehee.... sama-sama kok     
F101012KK 415.  Iki mau kan aku didorong 

arek-arek. Temonono arek iku, 
sakno enggak onok seng 
ngancani 

   

AS101012KK 

416.  Pertamanya ini kan gini. Di 
Pasuruan ini. Terutama di 
Lekok ini sekarang ini alatnya 
ini agak modern sehingga 

Latar 
belakang 
terjadinya 
konflik 
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segala macam alat tangkap di 
Lekok ini ada. Dari yang apa 
namanya alat kecil ikan kecil 
sampai alat besar di ikan yang 
besar. Adapun seperti Madura 
dan tempat-tempat lain 
monoton 

AT101012KK 417.  Apanya monoton?    

AS101012KK 

418.  Alatnya monoton, tradisional 
sehingga kecemburuan sosial 
mereka dengan pendapatannya 
pertamanya itu besar disana 
sebenarnya. Naah sedangkan 
orang-orang disini penjelajah 
laut itu ya cara jaringnya atau 
mengambilnya sampai ke 
pesisir Madura. Lhaaa 
kenapa? Mungkin orang 
madura sendiri itu kenapa kok 
saya enggak bisa ambil hasil 
dari dekat pantai saya sendiri 
orang jauh yang 
mendapatkannya. Ya alatnya 
kan yang anu. Naah sehingga 
kecemburuan sosial terhadap 
itu terjadilah pertamanya tidak 
dibolehkan orang ini masuk 
wilayah suku wilayah tidak 
karena kan mereka tidak mau 
di petak-petak  

   

AT101012KK 419.  Itu yang buat peraturan itu 
mereka sendiri atau???? 

   

AS101012KK 

420.  Mereka sendiri pak, gitu lho. 
Sehingga terjadi perselisihan 
apa namanya bersentuhan alat-
alat saja jadi konflik yang 
paling besar 

Bentuk 
konflik 

  

F101012KK 421.  Sampai carok     
AS101012KK 422.  Sampai gak karu-karuan    
AT101012KK 423.  Itu kalau masalah terakhir 

pernah pak?? Berapa tahun 
yang lalu mungkin? Kalau 
sampai parah gitu? 

Bentuk 
Konflik 

  

AS101012KK 424.  2 tahun yang lalu ya!  
F101012KK 425.  Iya yaaa....  

AS101012KK 426.  Tahun 2010 itu parah kan 
banyak yang jatuh korban  

 

AT101012KK 427.  Itu kenapa pak? Masalahnya?  

AS101012KK 428.  Yaaa.... masalahnya masuk 
dalam wilayah  

 

AT101012KK 429.  Itu orang Pasuruan?  

AS101012KK 

430.  Orang Pasuruan yang kesana 
gitu lho sehingga diburu atau 
diuber orang madura kena ada 
yang kena dipukulin bahkan 
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ada yang sampai luka lha itu 
terjadi sudah . 

AT101012KK 431.  Gitu itu yang memulai orang 
Pasuruan atau orang 
Maduranya pak ? 

 

AS101012KK 432.  Sebenarnya orang Madura   
F101012KK 433.  Orang Madura   
AT101012KK 434.  Sebentar nama bapak siapa 

pak ? 
Identitas 
Subyek 

  

AS101012KK 435.  Abdul salam   
F101012KK 436.  Lha kalau dulu saya masih 

kecilnya disini masak ada pak 
dul istilahnya kalau sini mau 
nangkap ikan disini atau mau 
nangkap disana atau terus 
adanya kerjaan, itu gak ada 
mas dulunya  

   

AS101012KK 437.  Enggak ada itu     
AT101012KK 438.  Sebagai apa pak? Identitas 

Subyek 
  

AS101012KK 439.  Sebagai kaur pemerintahan 
desa Tambak lekok 

  

F101012KK 440.  Jangankan sama orang 
Madura pak 

   

AS101012KK 441.  Sekarang aja pertamanya 
bukan antar Pasuruan Madura 
. antar wilayah Pasuruan itu 
terjadi. Itu tadi permasalahan 
itu alat tangkap. Sehingga alat 
tangkap ini tidak boleh masuk 
kesini atau alat tangkap itu 
tidak boleh masuk kesitu . 
sedangkan yang punya alat 
tangkap beragam itu di Lekok 

Penyebab 
konflik 

  

AT101012KK 442.  Lha tadi yang peta-peta kan     
AS101012KK 443.  Ya mereka sendiri. Nelayan 

sendiri 
   

AT101012KK 444.  Ada batasnya sendiri ? ada 
patoknya ta? 

   

AS101012KK 445.  Gak ada.    
F101012KK 446.  Ndak adaa mas.    
F101012KK 447.  Itu seakan-akan ada batas-

batasnya kayak karang , 
karang kan banyak disini kan 

   

AT101012KK 448.  Sampai sekarang? Batas-batas 
itu masih ada ? 

   

AS101012KK 449.  Enggak mas, karang itu 
memang sudah .... seakan-
akan gini kalau sekarang 
masalah itu sudah reda 
terhadap permasalahan itu. 
Sebenarnya tidak semua orang 
Pasuruan tidak boleh kesana . 
kadang-kadang Cuma alat 
tangkap ini yang tidak boleh 
masuk kesana. 
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AT101012KK 450.  Apa pak yang gak boleh?    
AS101012KK 451.  Ya seperti.......    
AS101012KK 452.  Pukat harimau trus trawl juga. 

Pukat harimau itu sebenarnya 
lemparan dasar itupun juga 
pemerintah sebenarnya 
melarang juga. Karena karang 
itu sudah tersangkut semua 
ikut mas. 

Penyebab 
konflik 

  

F101012KK 453.  Jadi habitat- habitat yang ada 
di laut tersangkut semua mas. 
Terumbu karang atau sudah 
rusak semua mas. Karena dia 
itu bergeraknya didasar. 

   

AT101012KK 454.  Ooooo... gitu.    
F101012KK 455.  Pake papan juga, sampai dasar 

laut itu apapun yang ada di 
hadapannya itu kena semua . 
terumbu karangnya itu 
terutama 

   

AS101012KK 456.  Lha terus yang masuk ke alat 
itu baik ikan yang bisa dijual 
maupun ikan yang tidak bisa 
dijual mati disitu sudah. 
Sehingga timbul perselisihan 
kayak gitu itu 

   

F101012KK 457.  Kalau tetangga kita itu daerah 
kisik itu masuk daerah 
Pasuruan itu bentrok juga . 
pernah bentrok sama sini. 
Nelayan sini mau masuk ke 
wilayah sana , itu gak brani 

   

AT101012KK 458.  Kenapa pak?    
AS101012KK 459.  Lha itu tadi. Dikejar     
AT101012KK 460.  Ada batas juga yang 

ditetapkan? 
   

AS101012KK, 
F101012KK  

461.  Gak ada !!!    

AS101012KK 462.  Cuma hanya daerah . 
umpamanya ya daerah Lekok 
ke utara Lekok ndak boleh 
gitu itu.  

   

F101012KK 463.  Ya anggepan dia, ini punyaan 
saya . wilayah saya. Gitu  

   

AS101012KK 464.  Cuma memang orang sana 
monoton jaring biasa, kalau di 
daerah sana jaring  jaring 
kepiting jaring apa gitu. 
Sedangkan disini setiap ada 
alat tangkap baru mengadopsi 
ke daerah-daerah lain. Seperti 
di Belimbing itu yang banyak 
diadopsi  

   

F101012KK 465.  Itu ada lho disini sehingga 
perkelompok-kelompok disini 
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ini nelayan ini alat tangkap ini 
khusus ini . ini alat tangkap 
khusus ini. Setiap alat tangkap 
kadang-kadang lain perahu. 
Jadi pada dasarnya 
perkonflikan pertama di 
nelayan itu di laut itu terhadap 
alat tangkap sebenarnya. 
Cuma pemerintahnya sendiri 
yang belum tegas . oke lah 
kemarin tegas memang . 
“siapa yang pake alat tangkap 
ini nanti akan ditangkap dan 
bahkan diproses hukum dan 
peralatannya disita”. Tapi 
tetap mas! 

AT101012KK 466.  Iya gitu kan memang biasanya 
setiap masalah kan enggak 
selalu dibawa ke pengadilan 
pak, biasanya secara 
kekeluargaan juga pak 

   

AS101012KK 467.  Iya memang biasanya secara 
kekeluargaan , tapi sayangnya 
kan gini. Peraturan dilaut 
hukum yang ada di laut itu 
kan tidak di agendakan 
isitilahnya , tidak disusunlah 
hukum peralatannya , alat 
tangkapnya 

   

AT101012KK 468.  Jadi pemerintah tidak ada 
sosialisasi tentang Undang-
Undang alat tangkap itu? 

   

AS101012KK 469.  Memang pernah dikala sudah 
terjadi . 

   

AT101012KK 470.  Eemmm....    
AS101012KK 471.  Yaaaa gitu mas.    
AS101012KK 472.  Undang-undang alat tangkap 

itu sudah terjadi ini dilarang 
lha terus namanya orang 
nelayan yang mungkin 
mayoritas pendidikannya 
rendah. Yang pendidikannya 
rendah dia beramsumsi bahwa 
“wong saya itu lho jaring di 
laut kok dilarang, te’e seng 
kuoso wong te’e Tuhan” itu 
pak alasannya. Tapi mereka 
tidak tahu bagaimana 
kedepannya nanti anak 
turunnya kalau alat tangkap ini 
terus di anu sehingga iya ini 
laut , jadi walaupun laut kalau 
sudah terumbu karang yang 
biasanya ikan-ikan itu kalau 
bertelor disini itu tu bisa sepi 

Latar 
belakang 
konflik 
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dan akhirnya pindah ke pantai-
pantai lain.  

F101012KK 473.  Contohnya kan sekarang ini     
AS101012KK 474.  Dulu waktu kecil saya lah 

katakan Cuma cukup modal 
kail saja bisa cukupi makan 
keluarga, kail aja. Sekarang 
jangan ngail . jaring aja 
(ketawa sinis)  

   

F101012KK 475.  Ikan besar sekarang gak ada 
disini pak. Ya kayak tongkol 
dan yang lain. Ya kalau dulu 
kayak omongannya pak Abdul 
salam waktu masih kecilnya 
itu sini tu tenggiri atau apalah 
besar-besar itu , sekarang gak 
ada.jadi dipasar itu ada ikan 
besar-besar gitu, tapi itu 
berasal dari luar semua. 

   

AT101012KK 476.  Heeemmm... iya ya.    
F101012KK 477.  Tapi belum merasakan 

dampaknya nelayan , belum 
merasakan. Belum lagi nanti 
pake bahan peledak sehingga 
banyak yang rusak dan tidak 
ada yang dijual , apa itu bibit-
bibitnya itu mati. Kalau kena 
bahan peledak kan pasti mati. 

   

AS101012KK 478.  Dulu mas ya. Seperti bibit 
bandeng udang windu disini 
jangankan ditepian laut , 
disungai disebelah ini banyak 

   

AT101012KK 479.  Itu tahun 80an?    
AS101012KK 480.  Yaaa... 70an lah! Itu masih 

ada, sekitar tahun 80an itu 
saya itu pakdhe saya pedagang 
nener sini ngumpul disini 
kadang-kadang kalau kurang 
ambil di Banyuwangi 

   

AT101012KK 481.  Itu masyarakatnya enggak 
sadar pak? Efeknya...? 

   

F101012KK 482.  Gak sadar....    
AS101012KK 483.  Efek, akibat dampak seperti 

itu belum disadari ya maklum 
lah mas apa namanya disini itu 
ya alhamdulilah sekarang 
banyak anak muda-muda itu 
yang kuliah . kalau dulu itu 
bisa dihitung jari sebaya saya 
yang saya kelahiran 66 satu 
desa kadang-kadang satu dua 
yang udah. Fokusnya disini 
lulus SD ke pondok . 
sebabnya disini itu terus 
terang ndak apa namanya ndak 
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susah lapangan kerja . orang 
sini tu ndak susah lapangan 
kerja kalau kawin ditanyain 
“kon kerjo opo?” gak ada 
kayak gitu  

AT101012KK 484.  Ooo gitu     
AS101012KK 485.  Tinggal dimodalin dibelikan 

perahu sudah jadi juragan wes 
   

AT101012KK 486.  Iya bener....    
AS101012KK 487.  Hahahaaa... gitu itu kan ya. 

Tapi apa memang cukup 
begitu saja kapan 
perkembangannya sehingga 
bisa dipermainkan pedagang  

   

AT101012KK 488.  Tengkulak juga ya pak?    
AS101012KK 489.  Tengkulak juga , suplier-

suplier itu bisa dipermainkan 
.akhirnya kalau diberi 
penyuluhan aneh kadang-
kadang mas mau dienakkan 
dirinya kena apa namanya 
kena hasutan dari juragan atau 
tengkulak, nolak semua 
nelayannya . dulu pernah 
disini tahun 2005 kalau gak 
salah mau didirikan POM 
bensin. Lha itu kan untuk 
menyuplai nelayan sebabnya 
itu kan nelayan solar biar 
dapet solar  

   

AT101012KK 490.  Yang dket POLAIRUD itu 
pak ya? 

   

AS101012KK 491.  Iyaa itu dulu mau didirikan 
POM nolak nelayan , kok bisa 
nelayan. Dienakkan  

   

AT101012KK 492.  Alasannya apa mereka ?     
AS101012KK 493.  Kena suplier-suplier itu     
AT101012KK 494.  Oooo.... tetep ya.    
AS101012KK 495.  Itu sebenarnya alasannya gak 

jelas, tapi ya kita nebak dari 
situ. Kok aneh gitu lho, kan 
ini mau mensejahterakan biar 
dekat dan dapat bahan bakar 
asli dan harga pun standart 
pemerintah. Tapi anehnya 
yang nolak itu bukan suplier, 
tapi nelayan  

   

F101012KK 496.  Nah ini contoh lagi pak dul ya 
dari pemerintah pertama 
dibangunkan anu, tempat 
pelelangan ikan yang ini... itu  

   

AS101012KK 497.  Depannya POLAIRUD itu kan 
TPI 

   

F101012KK 498.  Rencananya kedepannya gitu, 
jadi masuk ke pelelangan , ya 
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itu tadi . menunjang  
AT101012KK 499.  Iya tadi saya liat kesana sepi 

ya 
   

F101012KK 500.  Iya, gak ada . mau di lelang 
murni disini itu sulit  

   

AT101012KK 501.  Itu katanya waktu saya tanya 
itu kena tengkulak-tengkulak 
itu ya? 

   

AS101012KK 502.  Iyaaaa!    
AT101012KK 503.  Jadi nelayannya sudah terikat 

hutang? 
   

AS101012KK 504.  Iyaa. Terikat hutang . 
sebenarnya itu kalau ada 
kemauan para juragan-juragan 
yang punya perahu. Itu mudah 
sebenarnya  

   

AT101012KK 505.  Dan itu katanya utang itu gak 
akan habis ya? 

   

AS101012KK 506.  Iya, caranya gini kok iya 
makanya dipermainkan. Saya 
suplier ngutangin alat tangkap 
ke ini ke juragan-juragannya 
juragan laut saya berikan alat 
tangkap sebesar 10 juta, 
Cuma-Cuma wes tapi nanti 
hasilnya harus masuk ke 
saya.dengan harga ada 
potongan. Per kilonya 
dipotong 500 rupiah lah 
katakan , lha tapi potongan itu 
tidak ada jumlahnya , gak 
dijumlah satu tahun saya 
sudah terpotong potongan 
saya dapat berapa itu sampai 
seumur hidup lho 

   

F101012KK 507.  Jadi potongannya itu gak jelas    
AS101012KK 508.  Lha sedangkan kayak saya 

sebagai tengkulak atau suplier 
alat tangkap itu bukan saya 
yang beli kadang-kdang. Itu 
dari pabrik , pabrik yang mau 
ngolah ikannya itu  

   

F101012KK 509.  Yaah. Ya itu mas. 
Rentetannya gitu  

   

AS101012KK 510.  Jadi pabrik ya, pabrik 
memberikan kepada saya 
tengkulak “anda punya 
berapa juta gan disini” 
katakan begitu lha dapet 
seratus kok berilah alat 
tangkap seratus  dengan harga 
utang juga . 

   

AT101012KK 511.  Itu si lima ratus rupiah tadi 
buat upah nelayannya atau ? 

   

AS101012KK 512.  Potongan ke saya . kalau    
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biasanya kalau dijual keluar 
itu lima ribu per kilonya kalau 
masuk ke saya karena hutang 
alat tangkap itu saya potong 
lima ratus jadi empat ribu lima 
ratus  

AT101012KK 513.  Jadi yang lima ratus itu untuk 
nyaur utang sebenarnya? 

   

AS101012KK 514.  Sebenarnya itu. Tapi gak ada 
jumlahnya lha sedangkan si 
tengkulak dari pabrik dipotong 
juga kayak itu lebih kecil lagi 
ptongannya, itu ada 
itungannya 

   

F101012KK 515.  Kalau di pabrik ada 
itungannya  

   

AS101012KK 516.  Tengkulak ada itungannya 
sama umpamanya dapat satu 
ton nyetor ke pabrik sekarang 
saya ada dua ratus ribu lah 
katakan per tonnya itu 
potongannya. Lha itu nanti 
saya untuk totalan ini alat 
tangkap ini. Jadi si tengkulak 
itu sudah lunas ke pabrik tapi 
juragan ga pernah lunas-lunas 
ke tengkulak 

   

AT101012KK 517.  Jadi enggak ada solusi ya pak 
untuk nelayan lepas dari ini? 

   

AS101012KK 518.  Nelayannya sendiri yang 
kadang-kadang ironisnya itu 
gak sadar bahwa dirinya itu 
diperas gitu, jadi kalau ada 
mobil-mobil parkir disini itu 
yang nggilap-nggilap itu 
bukan punya nelayan itu udah 
punya tengkulak itu. 

   

F101012KK 519.  Ya akhirnya TPI yang pertama 
itu terbengkalai rusak jadi 
kalau sudah dari pemerintah 
diserahkan ke pemerintah 
daerah setempat ini kan 
perawatannya itu kan perlu 
mas ya , ya kalau memang itu 
berjalan kan bisa unutk 
perawatan, untuk apa .   

   

AS101012KK 520.  Mau di lelang murni yang 
unjuk rasa yang menolak 
pertama malah nelayan jadi ini 
mudah di provokasi  

   

AT101012KK 521.  Ya balik lagi pendidikan itu 
ya? 

   

AS101012KK 522.  Iya balik kesana sebetulnya. 
Coba dari pemuda dari 
kalangan apa kita coba beri 
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kesadaran kayak gitu , ada 
provokasi ndak akan bisa 
lepas . ada solusinya lho dia 
minta gini coba saurin suruh 
nyaurin juragan-juragan yang 
utang karena masalah itu ndak 
begitu caranya kalau kata saya 
kalau juragannya itu sadar, 
okelah yang sekarang yang 
tidak terikat aja yang masuk 
yang dilelang murni sebagai 
percontohan nanti kalau sudah 
tau manfaatnya tahu 
keuntungannya nelayan lho 
diuntungkan dengan adanya 
itu insyaallah yang lain nanti 
akan ikut dengan sendiri nya 
dia lepas ke tengkulak gitu 
lho. 

AT101012KK 523.  Itu pemerintah desa sudah 
sering pak sosialisasi kayak gt 
? 

   

AS101012KK 524.  Ooo sering    
F101012KK 525.  Sering mas, tapi seakan-akan 

masuk kanan keluar kiri  
   

AS101012KK 526.  Apa itu, bisa ta nyauri utange 
nelayan , itu lho mas. 
Sebenarnya gak perlu nyauri  
gitu kalau ada kesadaran dari 
para nelayan. Ini tingkat 
pendidikannya sebenernya 

   

F101012KK 527.  Nang kene lak dibandingno 
ambek Bangil opo Kalianyar 
lain lho 

   

AS101012KK 528.  Kalianyar itu bukan bahkan 
itu bukan dari nelayan 
hasilnya hasil lautnya itu dari 
petani tambak. Dari tambak 
semua. Disini tambak banyak 
juga mas. Tapi di Kalianak, 
Bangil bisa lelang murni itu 
sudah dulu tahun 80an itu 
lelang murni. Sehingga orang 
sini pun kadang-kadang di 
lelang. Lhaa.... ngerti , kalau 
dilelang itu enak. Naah 
mereka gak sadar fasilitas 
yang disini ada kok gak 
dimanfaatkan 

   

F101012KK 529.  Wes gak kurang-kurang mas 
pemerintah itu  

   

AS101012KK 530.  Iya, gak kurang-kurang 
membiyayai TPI itu berapa 
milyar tu. Dulu itu disebelah 
ininya tok. Sekarang mau 
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melebarkan itu sajagak karu-
karuan sama nelayan 

AT101012KK 531.  Di demo lagi ya pak? Maksud 
saya kalau pemerintah mau 
ngapa-ngapain juga pesimis ya 
pak? 

   

AS101012KK 532.  Iya mas bener! Sehingga 
investor-investor yang mau 
masuk ke Lekok ini macet!  

   

F101012KK 533.  Takut!    
AS101012KK 534.  Lha disini lho sebenarnya 

bahan baku kalau dari 
perusahaan-perusahaan seperti 
tepung ikan dan lainnya itu 
hasilnya banyak setiap hari 
itu. Kan sampek pedagang-
pedagang itu untungnya 
sampai ke Jogja , Bali , Solo 
jadi orang-orang yang punya 
modal yang menang  yang 
mengusai tengkulak-tengkulak 
itu. Bahkan kadang-kadang 
tiap tahun naik haji. 
Nelayannya yang gila ya  

   

F101012KK 535.  Kabupaten Pasuruan itu mas 
yang paling banyak naik haji 
kecamatan Lekok 

   

AT101012KK 536.  Oooooo...    
AS101012KK 537.  Kalau sekarang di dominan 

oleh petani kalau dulu nelayan 
dan perikanan ya sekarang di 
Lekok itu didominan oleh 
petani sapi daerah selatan 
sana. 

   

AT101012KK 538.  Jadi kalau masalah nelayan 
sendiri gak ini pak ya? 

   

AS101012KK 539.  Masalah nelayan sendiri jadi 
yang konflik, bibit konflik 
dasar pertamanya itu alat 
tangkap, kecemburuan sosial 
alat tangkap. Dari sanalah 
konflik-konflik lainnya  

   

F101012KK 540.  Disini ada ndan konfliknya?    
AS101012KK 541.  Eemm... gak ada sekarang ini 

agak reda setahun dua tahun 
ini alhamdulilah gak ada . 
sebabnya pun juga musim 
ikannya agak kurang juga 
kemarau terlalu panjang. 
Kalau kemarau itu biasanya 
musim ini musim terasak itu. 
Sekarang kemarau yang 
diharapkan alat tangkap 
terasak yang  

   

F101012KK 542.  Yang kecil-kecil dibelek itu    
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lho mas! Sampeyan tahu ? itu 
terasak  

AT101012KK 543.  Iya pak , yang di depan TPI 
itu ya 

   

AS101012KK 544.  Yang di potong kepalanya itu, 
itu musim kemarau gini 
biasanya musim terasak  

   

F101012KK 545.  Ramenya musim kemarau. 
Kalau musim hujan itu 
biasanya cumi , teri biasa. 
Tapi meskipun bagaimanapun 
laut disini itu kalau musim 
hujan lebih ramai daripada 
kemarau 

   

AT101012KK 546.  Tapi penyelesaian konflik 
tentang nelayan sendiri itu ? 

   

AS101012KK 547.  Diselesaikan oleh aparat    
AT101012KK 548.  Kalau antar nelayan sendiri 

gitu? Itu lebih banyak gak 
pak? 

   

AS101012KK 549.  Iya tokoh-tokohnya 
dipertemukan  oleh aparat baik 
dari desa , muspika itu dulu 
turun semua samapi 
Kapolresnya turun semua. 
Antar dari Madura ada yang 
dari sini, alhamdulilah bisa 
reda. Untuk sekarang pun alat 
tangkap itu terasak itu bisa 
masuk ke madura  

   

F101012KK 550.  Kalau sini tu sekolahan-
sekolahan Madura itu sudah 
kelihatan gentengnya gitu, 
hhehee. 

   

AS101012KK 551.  Disana itu agak dalam tepian 
pantainya. Kalau disini kan 
landai. Lain dengan seperti 
didaerah Muncar atau di Puger 
itu lautnya laut lepas mas 

   

F101012KK 552.  Disana pun pak saya tanya 
ketika memakai alat tangkap 
ini gak boleh masuk katanya 
dikejar gitu. Iya didaerah 
pantai selatan, kecuali 
mungkin di daerah lepas 
pantai itu bisa . jadi untuk saat 
ini ikan-ikan ya besar-besar itu 
sama sekali ya terasak itu 

   

AS101012KK 553.  Kalau dulu itu mancing aja 
yang kalau daerah sana daerah 
Tambak Lekok pinggiran sana 
itu yang ikan terbang kayak 
Indosiar itu nah itu sering 
dapat iya, gara-gara mancing , 
bukan alat tangkap jaring 
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F101012KK 554.  Dan pak Salam ini pernah 
punya banjang atau bagan itu 
ya, jadi pernah sampai kesana 

   

AS101012KK 555.  Nah dulu sambil kuliah sambil 
ikutin. Pulang dari kuliah ikut. 
Gak ada duit nanti kalau ada 
duit balik lagi (kuliah)  

   

F101012KK 556.  Hahahahaaa... yang dimaksud 
mas ini ya perselisihan ya itu 
tadi ? 

   

AT101012KK 557.  Ya apapun itu tentang kalau 
saya ngomong konflik kan 
terlalu gede, kalau perselisihan 
kan kecil-kecil gitu. 

   

AS101012KK 558.  Sampai laut pun dipetak-
petakan ya. Hehe  

   

AT101012KK 559.  Iya itu maksud saya . kan gitu 
itu kan jarang pak masalah 
kayak gitu dibawa ke ranah 
hukum. Biasanya kan enak-
enakan gitu  

   

AS101012KK 560.  Ada yang pukul-pukulan atau 
..... 

   

AT101012KK 561.  Itu juga masih banyak ya pak? 
Masalah yang diselesaikan 
sendiri gitu daripada hukum 
lebih banyak diselesaikan 
sendiri ya? 

   

AS101012KK 562.  Iya diselesaikan secara sendiri, 
secara kekeluargaan lebih 
menguntungkan kadang-
kadang, kalau udah kena 
hukum nanti biasanya dendam 
masih tersimpan. Kalau diikut 
sertakan tokoh agama atau 
tokoh yang disegani, akhirnya 
insyaallah sadar  

Penyelesaian 
konflik 

  

AT101012KK 563.  Eeemmm....    
AS101012KK 564.  Sebenarnya daerah pesisir itu 

yang masih disegani itu tokoh 
agama atau kyai gitu. Itu 
malah yang didengerin 
omongannya. 

Kearifan 
lokal 

  

AT101012KK 565.  Dari pada polisi ya pak?    
F101012KK 566.  Iya mas bener tu. Memang 

daerah nelayan itu daerahnya 
panas pekerjanya Cuma 
tenaga gak pake otak jadi 
emosionalnya itu tinggi. 

   

 567.  (sesaat pak AS ngobrol 
dengan pak F ) 

   

AT101012KK 568.  Pasuruan sendiri itu enggak 
pak ya malah orang-orang 
Madura itu ya? 

   

AS101012KK 569.  Bahkan orang-orang Madura    
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kalau musim teri gitu banyak 
Madura sendiri yang kesini 
malahan, jualnya kesini 
ambilnya disini.  

AT101012KK 570.  Kalau yang punya trawl itu 
Wates pak ya? 

   

AS101012KK 571.  Iya! Daerah Wates     
AT101012KK 572.  Mereka gitu itu kok banyak 

yang di Wates ya? Mungkin 
bapak tahu. 

   

AS101012KK 573.  Gini.... memang di Lekok itu 
SDM yang paling rendah 
disana. 

   

AT101012KK 574.  Ooooo.... itu.    
AS101012KK 575.  Yaaa memang SDM yang 

paling rendah disana , kedua 
dia yang menikmati pertama 
nikmatnya jaring trawl 
sehingga sampai sekarang dia 
pun keenakan kalau disini 
takut sudah gak ada soalnya 
apalagi lingkungannya juga 
melarang disini.  

   

F101012KK 576.  Dan lagi gini ya ndan ya , opo 
iku kalau disini ya mungkin 
dekat dengan petugas atau 
bagaimana dan lingkungan itu 
juga diawasi  

   

AT101012KK 577.  Yaaa disana kan ada 
pemerintah desa juga di 
Wates? 

   

AS101012KK 578.  Iyaa gak akan bisa , gak 
didengarin ! 

   

AT101012KK 579.  Saya juga tanya yang daerah 
pantai dekat POLAIRUD itu 
Wates mas yang punya 

   

AS101012KK 580.  Iyaa...     
AT101012KK 581.  Iyaaa kenapa semua nyebut 

Wates gitu, yang disalahkan 
gak ada lagi . hehehe 

   

F101012KK 582.  Termasuk dari pengawasan 
disana itu kan boleh dikatakan 
jauh lah, jalannya agak sulit 
gitu  

   

AT101012KK 583.  Eeemmm....    
F101012KK 584.  Belum pernah nyampek sana?    
AT101012KK 585.  Belum pak saya Cuma sampai 

kantor POLAIRUD itu yang 
keliatan pantainya . 

   

AS101012KK 586.  Adek saya itu ya mas, adik 
misan saya banyak disana 
sebabnya orang tua laki-laki 
dari sana kalau saya omong 
gak masuk juga “udahlah 
pakai yang lain alat 

   

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI MODEL PENYELESAIAN ... ARIZAL TRIADIYATMA



 

55 

tangkapnya” 
AT101012KK 587.  Itu orang Wates adek bapak?    
AS101012KK 588.  Iyaaa adik saya sampai saya 

ancam gini kalau nanti 
sampeyan kena polisi jangan 
minta tolong saya , saya gak 
mau urusin kalau masalah itu. 
Sebabnya itu terang-terangan 
sudah dilarang . gini lho mas. 
Enaknya trawl kan gini 
enaknya trawl kecil itu mini 
trawl sendirian pun jadi  

   

AT101012KK 589.  Tanpa ABK ya?     
AS101012KK 590.  Iya dia sendirian pokoknya dia 

kerjakan sendirian aja bisa 
gitu lho, jadi dapatnya itu gak 
usah dibagi-bagi sama yang 
lain. Hahaha... 

   

F101012KK 591.  Gak usah ke ABK juga     
AS101012KK 592.  Iya bener    
F101012KK 593.  Nggolek dewe dipangan dewe     
AT101012KK 594.  Pemerintah desanya juga ini 

ya, diam saja ya? 
   

AS101012KK 595.  Yaaa.. sudah ga direken mas, 
ga didengerin . kalau sudah 
kena polisi nangis-nangis ke 
desa. 

   

AT101012KK 596.  Ooo... gitu     
AS101012KK 597.  Iyaa! Bahkan pernah ada yang 

mati gak ketemu apa anunya 
sendiri di laut itu kan 
sendirian. Sedangkan kalau 
sakit perut atau apakan gak 
ada yang tau. Semaleman ada 
di lautan .  

   

F101012KK 598.  Kalau ada kontrol mas dari 
polisi, diputus mas anunya 
alatnya diputus lari dia. Dia 
berkorban itu lalu bikin lagi .  

   

AS101012KK 599.  Kayak pemerintah disini itu 
membuat terumbu karang 
buatan , itu kan gunanya untuk 
anak cucunya  

   

F101012KK 600.  Ooo iya itu ya. Itu tahun 
berapa itu ya! 

   

AS101012KK 601.  He’em     
602.  Wes pokoke gak kurang-

kuranglah pemerintah  
   

603.  Iya berusaha dari Perikanan 
disini tu sangat perhatian 
perikanannya Pasuruan itu 
sangat perhatian . dibukakan 
lab M3 seperti itu . lembaga 
koperasi simpan pinjam untuk 
nelayan ada  
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AT101012KK 604.  Itu kan gak berfungsi ya?    
AS101012KK 605.  Gak dimanfaatkan dengan 

baik oleh mereka itu , 
sebenarnya itu kan ada itu 
“wes ojok utang nang juragan 
utango nang kene ae”  

   

F101012KK 606.  Pokoknya gitu ya di tempat 
pelelangan gak diadakan 
pelelangan gitu ya pokoke 
masuklah, gitu lho. Jadi kita 
mabil retribusi aja ya. Sampai 
segitu . “wes pokoke lak ga 
dilelang yo gapopo pokoke 
melbuo nang kene ojok 
kececeran di pinggir jalan “ 
(di TPI). Maksudnya retribusi 
itu untuk perbaikan atau apa. 
Sekarang itu yang masalah 
solar, kan mangkrak jadinya. 
Terakhir yang parah itu di 
POLAIRUD di unjuk rasa itu 
tahun berapa ndan? 

   

AS101012KK 607.  Barusan tahun 2011 ini . akhir 
2011 itu sampai menurunkan 
bendera POLAIRUD itu. Itu 
orang Wates. Itu gini juga mas 
namanya manusia juga 
POLAIRUD itu ya, saya 
kurang jelas juga saya dapat 
kabar begini trawl-trawl mini 
disana itu sudah bayar upeti 
kok masih ada yang ditangkap 
.  

   

AT101012KK 608.  Itu di POLAIRUD juga ya 
upetinya? 

   

AS101012KK 609.  Iyaaa. Mungkin bulanan , 
harian gak ngerti juga ya. 
Naah kan ada oknum. 
Sudahlah kalau ada oknum 
yang begitu jangan. Kalau 
memang dilarang ya dilarang 
jangan pakai oknum. Ada 
yang jadi oknum seperti itu .  

   

F101012KK 610.  Lha kalau sudah begitu 
pemerintah kate lapo maneh, 
gembar gembor opo maneh. 

   

AS101012KK 611.  Sehingga begitu ada yang 
ditangkap diunjuk rasa 
POLAIRUDnya. ”saya kan 
sudah bayar kok masih 
ditangkapi”. Wuuuhhh kalau 
gak lari polisinya , buat bulan-
bulanan massa. Untung ada 
dari koramil dan kepolisian 
yang atur  
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AT101012KK 612.  Ooo gitu awalnya pak     
AS101012KK 613.  Kalau masyarakat gak ada 

sebab akibatnya gak berani 
mas 

   

AT101012KK 614.  Kalau kata POLAIRUD ini 
apa ada orang Wates yang 
ditahan terus orang Watesnya 
gak terima gitu aja sih pak. 

   

AS101012KK 615.  Iya kalau gak terima, tapi 
kalau mereka gak ada apa-apa. 
Gak ada unsur apa-apa ya 
mereka takut untuk gitu. 
Berani kayak gitu ya mugkin 
ada sebab akibatnya.  

   

AT101012KK 616.  Juga gampang dihasut itu pak 
ya? 

   

AS101012KK 617.  Iya kayake gitu, cobalah 
memang kalau dilarang ya 
dilarang. Gak usah pakai gitu 
sehingga setiap ada operasi 
bocor. 

   

AT101012KK 618.  Daerah wates itu ?    
AS101012KK 619.  He’em gak ada yang kerja . 

karena bocor ya akhirnya 
bertengger sampai sekarang 
pun dirawat alat tangkapnya . 

   

F101012KK 620.  Heheheee..... dunia ini 
panggung sandiwara . 
ngomong-ngomong mas 
namanya siapa? 

   

AT101012KK 621.  Rizal pak     
AS101012KK 622.  Dimana aslinya ?    
AT101012KK 623.  Di Surabaya di Rungkut pak    
AS101012KK 624.  Ooo ... Rungkut . asli 

Surabaya ? 
   

AT101012KK 625.  Eeee.... asli Surabaya pindah-
pindah sih pak karena orang 
tua saya Pabrik Gula. Saya 
lahir di Kediri  

   

AS101012KK 626.  Waah sama kayak Kedawung 
ya mas? 

   

AT101012KK 627.  Iya Kedawong beda ini. Beda 
naungan . bapak PTPN  10 di 
kediri Kertosono  

   

AS101012KK 628.  Di Kediri itu ada anu mas ya?    
AT101012KK 629.  Di Kediri itu ada 

Mrican,Ngadirejo 
   

AS101012KK 630.  Pesantren?    
AT101012KK 631.  Iya Pesantren baru pak. Gede 

itu pabriknya 
   

AS101012KK 632.  Iya saya pernah masuk sana    
AT101012KK 633.  Hehe... yasudah pak terima 

kasih untuk waktunya . kalau 
ada kurang info saya ke sini 
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lagi ya pak.  
AS101012KK   634. Iya mas silahkan sajaa    

 

WAWANCARA 4 

 

Nama Subyek : Zainal (Z) Kode Subyek : Z250912PS 

Profesi : Penyuluh Bidang 

Pengolahan dan 

Penangkapan Dinas 

Kelautan dan Perikanan 

Pasuruan 

Kode 

Pewawancara 

: AT250912PS 

Pewawancara : Arizal Triadiyatma 

(AT) 

   

 

Lokasi Interview : Di tepi laut Pasuruan 

Tanggal wawancara : 25 September 2012 (250912) 

Waktu wawancara : Pk. 12.00 WIB 

Durasi wawancara : ± 50 menit 

 

 

HASIL CACATAN LAPANGAN 

 

Kondisi tempat   

wawancara            : 

 

wawancara dilakukan di tepi pantai di kecamatan Lekok 
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Kabupaten Pasuruan. Wawancara berlangsung di samping 

bangunan yang sudah tidak terpakai. Peneliti duduk disamping 

subyek dan ada juga rekan subyek yang ikut dalam proses 

wawancara ini 

Kondisi subjek    

secara umum         : 

 

subyek adalah seorang pria berusia kira-kira 45 tahun. Subyek 

merupakan staff dari Dinas Perikanan dan Kelautan. 

Perilaku Secara 

Umum                   : 

 

 

Kode  Transkrip Open 
Coding Axial Coding Selective 

Coding 
AT250912PS 635.  assalamualaikum , saya rizal. 

Disini dengan bapak siapa? 
Identitas 
subyek  

Nama: Z 
Profesi : Pegawai 
Dinas Kelautan dan 
Perikanan bagian 
penyuluh 
penangkapan dan 
pengolahan perikanan 
kecamatan Lekok 
Lama bekerja : 2 
tahun 

 

Z250912PS 636.  Saya pak Z  
AT250912PS 637.  Sebagai apa pak?  
Z250912PS 638.  Penyuluh perikanan kecamatan 

lekok 
 

AT250912PS 639.  Tapi orang DKP atau orang 
kecamatan bapak ini ? 

 

Z250912PS 640.  Saya orang DKP, kabupaten  
AT250912PS 641.  Hhhmmm.... tadi sudah sampai 

eee.. tau dari pak Alam, katanya 
ada 2 ya pak sama pak sapa? 

 

Z250912PS 642.  Pak darno. Itu nangani budidaya, 
kalau saya khusus menganangi 
pengolahan sama penangkapan. 

 

AT250912PS 643.  Sudah berapa lama pak?  
Z250912PS 644.  Saya 2 tahun ini , sama ini  
AT250912PS 645.  Sebelumnya?  
Z250912PS 646.  Sebelumnya saya di Kabupaten. 

Tapi ya sebagai penyuluh, tetap 
 

AT250912PS 647.  Iya jadi tema penelitian saya ini 
kan penyelesaian konflik 

   

Z250912PS 648.  He’eh    
AT250912PS 649.  Eee... disamping ada peraturan 

tertulis kan ada kearifan lokal itu 
norma, norma dari mereka 
sendiri. Menurut bapak apa pak? 
Dari nelayan ini yang semacam 
perselisihan? 
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Z250912PS 650.  Perselisihan paling sering terjadi 
disini . ya memang apa ya dari 
segi aturan sudah ada Cuma 
pelaksanaan di lapangan memang 
sering terjadi konflik di antara 
nelayan. eeee... dulu pernah 
nelayan disini tu nangkap di 
Madura itu ga boleh. Yaaa? Dari 
bangkalan sampai... 

Latar 
belakang 
konflik 

Nelayan Lekok 
ditangkap saat sedang 
mencari ikan di 
Madura 

 

AT250912PS 651.  Berarti orang Madura itu hafal 
mana yang bukan orang 
Madura?? 

   

Z250912PS 652.  Iyaaa!    
AT250912PS 653.  Oooo    
Z250912PS 654.  Hafal dari sini kalau nangkap 

kesana itu diusir, kadang-kadang 
pernah ditangkepin bawa ke 
PolAir sana, seberang sana itu di 
Madura ya 

   

AT250912PS 655.  Iyaa    
Z250912PS 656.  Lha itu sering terjadi. Seakan-

akan mengkavling-kavling laut 
gitu lho. Iya kan? 

Penyebab 
konflik 

Perebutan wilayah 
tangkap 

 

AT250912PS 657.  Dari mereka dari Madura apa pak 
mereka tau itu batas... 

   

Z250912PS 658.  Enggak yaa yang jelas kan seperti 
ini ya wilayah Kecamatan Lekok 
nggak boleh ada yang masuk 
disini selain orang situ sendiri 

   

AT250912PS 659.  Iya    
Z250912PS 660.  Tapi kalau disini nggak ada, 

nggak masalah orang manapun 
nangkap disini nggak masalah. 
Cuma yang dari sini ke Madura 
sana sering dipermasalahkan 

   

AT250912PS 661.  Maduranya itu Bangkalan apa?    
Z250912PS 662.  Wes pokoknya seberang sana    
AT250912PS 663.  Itu Madura pak?? (sambil 

menunjuk pulau di seberang laut) 
   

Z250912PS 664.  Bukan , bukan itu. Madura masih 
sana. Nggak keliatan 

   

AT250912PS 665.  Ya ya ya    
Z250912PS 666.  Jadi gitu, itu satu konflik itu. 

Kemudian konflik kedua disini 
ada alat tangkap yang kita sebut 
mini trawl 

Penyebab 
konflik 

Nelayan 
menggunakan alat 
tangkap mini trawl  
walaupun dilarang 

 

AT250912PS 667.  mini trawl??? Apa itu pak ?  
Z250912PS 668.  Ya sejenis pukat harimau, tapi 

kecil. Kalau dulu kan ini namanya 
sejenis mini trawl itu kan dilarang  

 

AT250912PS 669.  He’em    
Z250912PS 670.  Ada undang-undangnya, tapi 

disini ada satu wilayah yang 
terkonsentrasi di wilayah sebelah 
timur ini itu rata-rata pakai alat itu 
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AT250912PS 671.  Kenapa pak ? kenapa timur ? kok 
nggak barat atau? 

   

Z250912PS 672.  Ya konsentrasi disana karena 
disini tidak menginginkan alat itu, 
karena memang merusak. 
Merusak lingkungan ya. 
Terkonsentrasi disana semua 

   

AT250912PS 673.  Probolinggo berarti pak ?    
Z250912PS 674.  Lha ini disebelah ini.    
AT250912PS 675.  Ooo.... Apa pak? Desa?    
Z250912PS 676.  Desa Wates, sehingga kalau 

mereka tangkap disini sering 
terjadi bentrok. Malah sampai 
carokan itu  

Penyebab 
konflik 

Nelayan dari desa 
Wates yang 
menggunakan mini 
trawl menjadi pemicu 
konflik antar nelayan 

 

AT250912PS 677.  Oya pak? (ada suara nelayan 
lewat) berarti orang sini dulu 
pernah pakai mini trawl juga ? 

   

Z250912PS 678.  Iya, disini juga pernah tapi karena 
dengan adanya penyuluhan, orang 
sini sadar orangnya nggak mau 
pakai 

   

AT250912PS 679.  Hhhmmm    
Z250912PS 680.  Akhirnya alat itu minggir kesana 

(desa Wates) 
   

AT250912PS 681.  Tapi ya orang daerah timur ada 
orang Lekok juga? 

   

Z250912PS 682.  Memang orang Lekok, cuman 
beda desa aja 

   

AT250912PS 683.  Oya maksudnya kan sini Tambak 
Lekok kan? 

   

Z250912PS 684.  Ini Jatirejo    
AT250912PS 685.  Ooo Jatirejo....    
Z250912PS 686.  Tambak lekok sebelah sana 

(sambil nunjuk ke Utara) 
   

AT250912PS 687.  Oooo    
Z250912PS 688.  Ini Jatirejo sebelahnya Wates. 

Nah Wates itu yang sekarang 
paling banyak alat tangkap itu 

   

AT250912PS 689.  Ooo sini Jatirejo    
Z250912PS 690.  Iya Jatirejo ini, TambakLekok 

disebelah sana 
   

AT250912PS 691.  Tapi sama pak ya?    
Z250912PS 692.  Satu Kecamatan, kalau ini kesana 

nggak ada 
   

AT250912PS 693.  Hhmm    
Z250912PS 694.  Cuman disana. Itu yang sering 

terjadi konflik ditengah laut ya itu 
   

AT250912PS 695.  Tapi kalau Jatirejo sama 
TambakLekok? 

   

Z250912PS 696.  Nggak ada masalah, karena 
memang alat tangkapnya semua 
yang diperbolehkan undang-
undang 
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AT250912PS 697.  Keuntungannya apa pak pakai 
mini trawl itu? 

   

Z250912PS 698.  Kalau pake mini trawl itu dek apa 
ya??? Gampang nyari ikannya 
kan tinggal nggerok tok, ditarik 
dari ujung dan ujung sana balik 
lagi kesana 

   

AT250912PS 699.  Trus rusaknya itu gimana pak?    
Z250912PS 700.  Ya kan dia di dasar, di dasar itu 

kan karang atau terumbu karang 
semua disitu. 

   

AT250912PS 701.  Dan itu habis itu dibuang sisanya?    
Z250912PS 702.  Nggak dibuang, ya sudah 

nyangkut disitu ya sudah dibuang 
disitu aja. Nah itu juga yang 
menyebabkan konflik. Kita sudah 
beberapa kali melakukan 
pembinaan masih kesulitan. Ini 
dulu sampai dibakar juga (sambil 
menunjuk kantor POLAIR) gara-
gara ada yang ketangkap. 
Ditangkap sama POLAIR 

Bentuk 
konflik 

Pembakaran kantor 
POLAIR oleh 
nelayan desa Wates 

 

AT250912PS 703.  Orang desa sini atau desa 
sebelah? 

 

Z250912PS 704.  Desa sebelah... ngamuk 
masyarakatnya, dirusak kantor 
POLAIRnya. Awal 2011 kemarin 

 

AT250912PS 705.  Lalu untuk peran pemerintahnya 
gimana pak? Untuk campur 
tangannya? 

   

Z250912PS 706.  Kalau instansi kita ya, dinas itu 
kan pembinaan SDMnya dan 
tetap melakukan penyuluhan 
untuk menyadarkan mereka dan 
dalam hal tindakan pidana ya itu 
tugasnya polisi,bukan wewenang 
kami. 

   

AT250912PS 707.  Biasanya penyuluhan itu apa pak?    
Z250912PS 708.  Kalau kita penyuluhan untuk 

penyadaran bahwa alat tangkap 
ini sebenarnya tidak boleh 
digunakan dilarang oleh undang-
undang. Sebaiknya anda(nelayan) 
memakai ini. Kita nggak bisa 
langsung menindak atau 
menagkap kita nggak bisa. 
Bagaimana saya menggugah 
hatinya supaya dia sadar 

   

AT250912PS 709.  Susah pak ya?    
Z250912PS 710.  Naah.. iya. Tapi saya nggak boleh 

berhenti. Truss... saya coba. Terus 
terang ini sering konflik 
disamping pewilayahan tadi itu , 
itu yang sering terjadi konflik. 
Nanti jelasnya nelayan, banyak 
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nelayan yang.... sampeyan nanti 
bisa ditanya. Tinggal panggil aja 

AT250912PS 711.  Memang susahnya terkendala 
bahasa ya? Yang bisa bahasa 
Indonesia banyak juga pak? 

   

Z250912PS 712.  Yaaaa.. saya ini orang luar, saya 
dari Sulawesi nggak ngerti bahasa 
Madura ya. Mereka juga banyak 
yang nggak ngerti bahasa Jawa. 
Tapi setelah lama hampir 2 tahun 
ini saya bareng-bareng. Ya 
alhamdulilah apa yg saya 
sampaikan bisa mereka pahamilah 

   

AT250912PS 713.  Berarti untuk kesadaran mereka 
gimana pak? Cukup tinggi atau? 

   

Z250912PS 714.  Sebenarnya kalau kelompok ini 
kalau dilakukan terus menerus 
pembinaan SDMnya saya yakin 
bisa, Cuma memang ya... 
memang nggak semudah satu kali 
ngomong langsung ok, nggak! 
Karena SDMnya rata-rata nggak 
tamat SD 

 Pendidikan terakhir 
nelayan tidak tamat 
SD 

 

AT250912PS 715.  Dari segi pendidikan juga pak ya?    
 716.  Iya disini cuma kelas 2 , kelas 4 

SD sudah melaut. Ya itu sudah 
disitu. Makanya SDMnya betul-
betul opo yo... paling rendah lah. 
Kalau saya boleh ngomong kasar. 
Jadi ngomong sama mereka itu 
materi 1 harus ulang sampai 20, 
30 kali baru dia bisa memahami. 
Coba bayangkan? Kalau kita kan, 
sampeyan cuma sekali ngomong? 

   

AT250912PS 717.  Iya pak    
Z250912PS 718.  Tapi ini sampai 30 kali ngomong 

itu alhamdulilah bisa masuk 
   

AT250912PS 719.  Jadi paling nggak bapak sudah 
tahu semua ini?? 

   

Z250912PS 720.  Ya saya disini  nelayannya ribuan 
ya! Yang saya paling kenal kalau 
yang sudah masuk anggota 
kelompok. Disini kan belum 
semuanya 

   

AT250912PS 721.  Di sini ada kelompok apa pak?    
Z250912PS 722.  Kelompok banyak, ada barokah, 

kelompok dorang 
   

AT250912PS 723.  Guna kelompok itu apa pak?    
Z250912PS 724.  Untuk memudahkan penyuluhan, 

untuk menyampaikan informasi 
apa yang harus saya sampaikan 
kepada mereka, saya kumpulkan 
mereka 

   

AT250912PS 725.  Kok kelompoknya beda-beda? 
Yang jadi pembeda apa pak? 
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Z250912PS 726.  Satu kelompok kan orang 20 
sampai 25 orang satu kelompok, 
kalau satu kelompok 100 orang , 
saya mati saya 

   

AT250912PS 727.  Hehehee... iya pak    
Z250912PS 728.  Ga bisa menguasai forum ya 

kan.... 
   

AT250912PS 729.  Dimana pak? Untuk pembinaan 
biasanya ? 

   

Z250912PS 730.  Ya biasanya disini aja. Kalau saya 
suruh kumpul ya kumpul, gitu ya! 
Karena mereka waktunya bisa 
susah . bayangkan ini mereka 
baru datang kerja capek kan ya. 
Tapi kalau saya anu ya insyaallah 
saya bisa sambil kerja dia bersihin 
jaring , bersihin perahu , bersihin 
mesin bisa saya ajak ngobrol. 
Seperti itu gayanya di sini. Sama 
nelayan itu. Kan nggak bisa 
memaksakan waktu. 

   

AT250912PS 731.  Selain untuk sosialisasi itu, guna 
kelompok buat apa ? 

   

Z250912PS 732.  Iya buat wadah kerjasama buat 
mereka, ya bisa untuk apa ya, 
saya sekarang coba 
mengupayakan agar mereka bisa 
memupuk modal sendiri 

   

AT250912PS 733.  Memang selama ini modalnya 
dari? 

   

Z250912PS 734.  Naahh... ini ni, modalnya dari 
tengkulak disini 

   

AT250912PS 735.  Tengkulak?    
Z250912PS 736.  98% modalnya dari tengkulak    
AT250912PS 737.  Itu ada kantor?? (sambil 

menunjuk kantor di ujung ) 
   

Z250912PS 738.  Kantor pelabuhan    
AT250912PS 739.  Sebelahnya POLAIR itu?    
Z250912PS 740.  Hehe... jangan liat kesitu    
AT250912PS 741.  Hehehe iya pak    
Z250912PS 742.  Itu kan sebenarnya, hehehe. Apa 

yaa . hehehe. Tidak berbanding 
lurus lah istilahnya 

   

AT250912PS 743.  Itu sebenarnya kantor apa sih 
pak? 

   

Z250912PS 744.  POLAIR    
AT250912PS 745.  Bukan sebelahnya KUD itu?    
Z250912PS 746.  Itu kantor pelabuhan perikanan 

propinsi. Jadi ya yang punya 
pelabuhan ini dia. Kalau saya 
tugasnya pembinaan nelayan. Jadi 
ngurusin nelayannya. 

   

AT250912PS 747.  Lalu nyambung dengan 
pendanaan tadi? Tengkulak pak? 
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Z250912PS 748.  Tengkulak , semua tengkulak. 
Jadi semua... 

   

AT250912PS 749.  Sistemnya gimana pak?    
Z250912PS 750.  Misalnya ini perahu. Dibelikan 

nih, kamu kerja seumur hidup nih 
pake tapi semua hasilnya masuk 
semua ke tengkulak dengan harga 
yang murah tentunya. 

   

AT250912PS 751.  Lalu nelayannya dapat uang dari?    
Z250912PS 752.  Hasil pembelian ikan itu, jadi ikan 

itu hasil tangkapan nelayan 
dijualnya ya ke tengkulak itu. 
Tapi harganya (terdengar samar 
suara nelayan di pantai) yoo jauh 
sekali dan dia ada yang sudah 
sampai 30 tahun 

   

AT250912PS 753.  He’em    
Z250912PS 754.  Masih seperti itu , karena nggak 

nyaur , ga bisa nyaur nggak boleh 
nyaur juga bisa seperti itu . jadi 
mau nyaur nyicil itu nggak boleh 
sama juragan 
Udah nggak usah wes. Ikane buat 
aku aja 
Secara halus iya, tapi ya itu tadi 
ikatannya ikan harus masuk , itu 
sistemnya yang menghambat 
kemajuan nelayan 

   

AT250912PS 755.  SDM juga itu pak ya?    
Z250912PS 756.  Ya nasib juga sih dek , 

keterpaksaan sih daripada 
nganggur 

   

AT250912PS 757.  Bener pak    
Z250912PS 758.  Ya ini bicara kenyataan    
AT250912PS 759.  Iya pak, iya. Bicara data sih 

gampang pak 
   

Z250912PS 760.  Hehehe. Ini kenyataan saja    
AT250912PS 761.  Kira-kira berapa sih pak? 

Mungkin bapak pernah , kapal ini 
berapa? Sekitar? 

   

Z250912PS 762.  Kalau data pastinya sebenarnya 
ada di dinas ya , saya terus terang 
aja untuk data ini masih... 

   

AT250912PS 763.  Saya tadi minta dinas nggak ada 
pak. 

   

Z250912PS 764.  Oohh ada itu buku tebel di bagian 
program , itu data sekecamatan 
Pasuruan malah. Segini tebel e 
(sambil menunjukkan kira-kira 
tebalnya) ada satu di dinas. Cuma 
kalau keseluruhan se sekitar 
7000an 

   

AT250912PS 765.  7000??    
Z250912PS 766.  Se kecamatan Lekok    
 767.  Itu menurut bapak di selat Madura    
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ini Lekok cukup besar atau 
sedang atau bagaimana pak? 
Untuk sekelas 7000 perahu itu 

Z250912PS 768.  Besar itu    
AT250912PS 769.  Ooo    
Z250912PS 770.  Kalau untuk selat Madura itu 

besar, ini padat sekali disini 
(sambil menunjuk ke arah pantai). 

   

AT250912PS 771.  Itu juga punyanya orang Lekok? 
(bertanya sambil menunjuk ke 
arah utara) apa itu? 

   

Z250912PS 772.  Bagan? Bangunan itu? Iya itu dari 
Tambak Lekok yang paling 
banyak. Yang punya bagan itu 
sana , sini jarang punya bagan. 
tapi yang desa sebelah Tambak 
Lekok 

   

AT250912PS 773.  Kenapa? Tengkulaknya banyak 
disana atau bagaimana ? 

   

Z250912PS 774.  Nggak! memang  eee... biasanya 
ini kan dari hasil tetangga-
tetanggaan gitu lho. “ayo pak buat 
bagan” terkonsetrasi gitu lho. Dari 
kesenangan juga sih. Kalau 
konflik ya konflik nelayan paling 
banyak itu. Ada seperti 
“pengkotak-kotakan area” 
sehingga nelayan disini tu. Dari 
probolinggo mau nakap disini 
gpp, ok-ok aja. 

   

AT250912PS 775.  Probolinggo sebelah mana sih pak 
yang bermasalah? Mungkin bapak 
tau ? 

   

Z250912PS 776.  Saya nggak tau persis, cuman 
yang paling banyak itu Gili 
mungkin. Tapi nangkep disini 
nggak ada masalah cuman orang 
sini yang nangkap ke madura itu 
mesti di sandera , pernah 
disandera lho beberapa kali. 

Penyebab 
konflik 

Nelayan Lekok 
ditangkap saat melaut 
di Gili 

 

AT250912PS 777.  Kalau menurut bapak dari dinas 
kan ada peraturan tertulis. 
Menurut bapak pandangan adanya 
“peraturan tidak tertulis” dari 
nelayan gimana pak? Apakah 
peraturan itu bisa berdiri sejajar 
dengan peraturan tertulis? 

   

Z250912PS 778.  Sebenarnya disini kacau sekali 
dek 

   

AT250912PS 779.  Kacau ? misalnya gimana pak?    
Z250912PS 780.  Kalau aturan itu kacau sekali , 

saya belum menemukan adanya 
aturan-aturan yang tidak tertulis 
disini. Disini cenderung orang 
ngurus dirinya masing-masing. 
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Eeee... apa ya. Aturan tak tertulis 
itu selama ini nggak keliatan . 
nggak pernah muncul, selama 
saya tugas disini . cuman saya 
bagaimana mensosialisasikan 
aturan yang tertulis itu. Disini 
betul-betul kawasan kalau boleh 
saya katakan secara sosial ya? 

AT250912PS 781.  Iya pak?    
Z250912PS 782.  Ini kacau balau. Mau jalan 

sendiri-sendiri. Mau itu urusan 
aturan apa aturan apa, jangankan 
aturan tak tertulis . jelas-jelas 
aturan tertulis di depan mata itu 
aja dilanggarlah. Sampeyan nggak 
tau itu di depan itu banyak sekali 
operasi mini trawl itu 

   

AT250912PS 783.  Oooo. Iya pak?    
Z250912PS 784.  Banyak jam segini    
AT250912PS 785.  POLAIRUD ya?    
Z250912PS 786.  Nggak. Ya nelayannya sendiri 

beroperasi pake mini trawl, 
padahal sudah tahu itu dilarang. 
Saya sekarang ini posisi masih 
mencari solusi membujuk 
bagaimana caranya supaya dia 
bisa meninggalkan itu. Karena 
sangat erat dengan konflik 
nelayan. Ada yang masang jaring 
ada yang masang bubu 

Latar 
belakang 
konflik 

Penggunaan alat 
tangkap mini trawl, 
menghancurkan alat 
tangkap nelayan 
lainnya 
mengakibatkan sering 
terjadi perselisihan 
fisik di tengah laut 
sesama nelayan 

 

AT250912PS 787.  Apa pak bubu it?  
Z250912PS 788.  Bubu alat tangkap untuk sejenis 

rajungan. Ini lewat tu mesin mini 
trawl, hancur semua alat tangkap 
yang dilewatinya. 

 

AT250912PS 789.  Itu pernah pak?  
Z250912PS 790.  Bukan pernah lagi, tiap hari  
AT250912PS 791.  Lalu yang hancur itu bagaimana 

pak orang-orangnya ? 
 

Z250912PS 792.  Ya anu... tukaran di tengah laut . 
ada yang ususnya keluar 

 

AT250912PS 793.  Lhoo.. lhoo    
Z250912PS 794.  Lhooo disini hampir tiap hari 

tukaran itu 
   

AT250912PS 795.  Lalu penyelesaian mereka gimana 
pak? Maksud saya dendam atau 
gimana? 

   

Z250912PS 796.  Ada yang kena denda, ada juga 
yang ngotot, kan gitu! Ada yang 
mau bayar ada yang ga mau bayar 

Bentuk 
Penyelesaian 
Konflik 

Perselisihan diakhiri 
dengan dikenakan 
denda, tetapi bila 
nelayan tidak terima 
langsung dengan 
solusi carok 
(membunuh) 

 

AT250912PS 797.  Alasannya apa pak nggak mau 
bayar? 

 

Z250912PS 798.  Ya pokoknya ada aja pokoknya, 
kalau sudah nggak mau bayar 
biasanya sudah ribut itu, carok itu 
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sudah. 
AT250912PS 799.  Oo gitu pak?    
Z250912PS 800.  Lha serem ini... ini orangnya 

keras semua, madura semua.. 
   

AT250912PS 801.  Berarti carok itu nggak tiap bulan 
ya pak bisa-bisa malahan tiap hari 

   

Z250912PS 802.  Ya tergantung.. kalo lagi ada 
masalah ya bisa.. 

   

AT250912PS 803.  Gitu itu kalo ada carok, dendam 
atau ? 

   

Z250912PS 804.  Ya bisa jadi.. 
Pokoknya apa ya.. kondisi disini 
kacau balau sudah.. Cuma ya saya 
pelan-pelan masuk untuk .. untuk 
apa namanya.. supaya 
memberikan informasi yang baik 
dan bener.. Ya Alhamdulillah 
paling tidak orang yang ikut 
kelompok mulai ada perubahan.. 

   

Z250912PS 805.  Ada berapa kelompok pak ? yang 
bapak... 

   

AT250912PS 806.  Sekarang kurang lebih lima 
puluhan di desa ini.. 

   

Z250912PS 807.  Satu kelompok dua puluh orang ?    
AT250912PS 808.  Iya.     
Z250912PS 809.  Banyak ya..    
AT250912PS 810.  Iya tapi sak kecamatan     
Z250912PS 811.  Ooo.. kurang berarti..    
AT250912PS 812.  Masih kurang... kalo saya habisin 

mungkin bisa 400 sampai 500 
kelompok mungkin, kalo mampu.. 
Cuma saya kan baru.. baru.. mau 
hampir dua tahun  

   

AT250912PS 
 

813.  Berarti kurang lebih 50.. 400 
kelompok itu bapak sendiri yang 
sosialisasi ? 

   

Z250912PS 814.  Iya.. Jadi peran pemerintah 
terhadap konflik itu .. 

   

Z250912PS 815.  Mediasi, kita sering memediasi.. 
kadang berhasil kadang enggak, 
kan begitu..  

   

AT250912PS 816.  Apa pak yang terbaru ? mediasi 
dari pemerintah ? 

   

Z250912PS 817.  Kemarin itu.. opo yo... 
konflik..disini sering terjadi 
konflik.. disini apa ya.. 
permasalahan disini paling 
banyak masalah sosial ... 

   

AT250912PS 818.  Sosial bagaimana pak ?    
Z250912PS 819.  Sosial ya itu tadi tututan apa ya.. 

ekonomi ya.. kebutuhan sehari-
hari.. masalah sosial nelayan, 
karena dituntut harus memenuhi 
kebutuhan.. mungkin dengan cara 
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nangkap ikan.. semua dilakoni..  
AT250912PS 820.  Mediasinya kalo nggak berhasil 

gimana pak ? ya sudah atau ? 
   

Z250912PS 821.  Disini, kalo ada bantuan dan 
nggak merata, bantuan dari 
pemerintah trus nggak merata itu 
akan timbul.. 

   

AT250912PS 822.  Apa pak ? bantuan apa ?    
Z250912PS 823.  Macem-macem, jaring, mesin..    
AT250912PS 824.  Mesin ? oooooo.....    
Z250912PS 825.  Cuma memang apa ya.. jumlah 

nelayannya banyak.. terus jumlah 
bantuannya sedikit..  
Disini dulu hampir tiap minggu.. 
dua minggu.. ato tiap bulan.. ada 
demo.. 

   

AT250912PS 826.  Demo.. demo apa pak ?    
Z250912PS 827.  Macem-macem, kan paling 

mudah dipengaruhi ... jadi 
masyarakatnya.. 

   

AT250912PS 828.  Jadi ada yang menggerakkan juga 
? 

   

Z250912PS 829.  Iya.. justru disitu.. disini ada 
provokatornya.. 

   

AT250912PS 830.  Tengkulak atau ?    
Z250912PS 831.  Ndak tau ... yang jelas orang yang 

punya kepentinganlah..  
   

AT250912PS 832.  Iya.. iya..    
Z250912PS 833.  Jadi memanfaatkan nelayan..     
AT250912PS 834.  Apa pak macem-macem itu apa ? 

salah satunya.. 
   

Z250912PS 835.  Bantuan perikanan.. tahun 
kemarin itu bantuan pemberian 
tabung gas GNG.. 

   

AT250912PS 836.  Tiga kilo itu pak ?    
Z250912PS 837.  Bukan.. tabung GNG.. menteri 

sendiri mau kesini sama pak dhe 
(pak karwo) itu akhirnya nggak 
jadi.. 

   

AT250912PS 838.  Karena demo ?    
Z250912PS 839.  Karena waktu itu dibagi hanya 

seratus tabung  sementara disini 
nelayannya hampir empat ribuan 
jadi demo karena hasut 

   

AT250912PS 840.  Demo itu gimana pak ? nggak 
melaut atau ? 

   

Z250912PS 841.  Pas ada acara ceremonial kan itu 
jadi dihasut, kamu kok dapat sana 
kok nggak dapat.. kalo sudah 
gitu.. 

   

AT250912PS 842.  Gampang ya pak..    
Z250912PS 843.  Itu.. disini paling gampang.. 

menimbulkan konflik.. disini 
dapat bantuan sana enggak..  
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Hash pokoknya kalo nggak dapat 
demo..  

AT250912PS 844.  Itu pembagiannya gimana pak ? 
seratus tabung itu ? 
Bapak sendiri atau ? 

   

Z250912PS 845.  Kita kan punya kelompok, saya 
terus terang kalau bantuan kita 
dahulukan kelompok karena 
syarat utama untuk memperoleh 
bantuan itu anggota kelompok..  

   

AT250912PS 846.  Jadi lebih banyak yang nggak 
masuk kelompok ya pak 

   

Z250912PS 847.  kalo yang berkelompok saya bisa 
handle, apapun nakalnya mereka 
kalo saya bilang jangan ya 
jangan.. kalo yang sudah masuk 
kelompok, istilahnya saya sudah 
cuci otaknya tapi yang belum 
itu... 

   

AT250912PS 848.  Makanya kenapa yang menerima 
tabung itu yang terdata kelompok 
ya jumlahnya segituan aja 

   

Z250912PS 849.  Iya jadi konfliknya seperti itu .... 
(tiba-tiba ada orang melintas dan 
berbincang) 
Apalagi ? 
Jadi disitu dia, konflik itu konflik 
sosial disini, khusus laut yang tadi 
konfliknya seperti itu.. mediasi itu 
biasanya kalo terjadi misalnya 
nelayan sini ditangkap orang sana 
kalo itu cepat kita tahu kita 
laporkan ke kabupaten nanti 
kabupaten kontak ke kabupaten 
sana.. tolong itu nelayan saya 
gini-gini gini... 

   

AT250912PS 850.  Itu sering atau ?    
Z250912PS 851.  Sering.. ya sering itu teman-teman 

disini paling banyak itu.. disandra 
malah ditarik perahunya itu 
dibawa ke pol-air.. 

   

AT250912PS 852.  Malah pol airnya sana malah 
mendukung juga untuk 
menariknya ? 

   

Z250912PS 853.  Ya karena nggak ngerti aja tapi 
nanti lama-lama dilepas juga.. tapi 
kita terus komunikasi, saya ngebel 
ke kabupaten.. tolong.. kasih tau.. 
itu.. itu mediasinya seperti itu.. 
konflik seperti itu kemudian 
kedua masalah alat tangkap tadi.. 
itu aja konflik yang paling 
mendasar disini.. kalo dilaut ya.. 
pada saat dia bekerja.. konfliknya 
disitu sehingga diharapkan 
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kesadaran orang sana jangan 
sampai mengkotak-kotakkan laut 
itu..  

AT250912PS 854.  Tapi kalo masalah sini.. ee.. 
pasuruan sama madura lebih keras 
mana orangnya, mungkin bapak 
tau.. 

   

Z250912PS 855.  Sebenarnya sama aja..     
AT250912PS 856.  Saya pikirkan soalnya kan asli 

sana.. sama sini.. 
   

Z250912PS 857.  Bisa jadi.. kalo saya dengar cerita 
nelayan, disini kebanyakan 
mengalah ya karena... 

   

AT250912PS 858.  Sana daerah saya atau..    
Z250912PS 859.  Ya... ya apakah seperti itu.. tapi 

yang jelas kalo orang sana kesini 
nggak pernah diganggu itu.. 

   

AT250912PS 860.  Iya... bener-bener     
Z250912PS 861.  Anda bisa berfikir sendiri ya.. 

bukan karena takut.. bukaan.. 
sepertinya rasa ini tolerannya 
sudah ada istilahnya.. orang 
madura sampe nginap disini.. 

   

AT250912PS 862.  Oiya ?    
Z250912PS 863.  Iya (nada yakin)..     
AT250912PS 864.  Saya pikir cuma..    
Z250912PS 865.  ikannya tangkap, jual sini dia.. 

disini parkir disini dia  
   

AT250912PS 866.  Brarti yang jual ikan disini nggak 
cuma punya juragan sama 
tengkulak ? 

   

Z250912PS 867.  Lha ini.. tengkulak semua..    
AT250912PS 868.  Trus yang orang madura jual 

disini..? 
   

Z250912PS 869.  Nggak masalah dia.. siapapun 
yang jual ikan disini dibeli, nggak 
masalah..  

   

AT250912PS 870.  TPI nya ini sama itu ?    
Z250912PS 871.  Ini ini tok.. saya yang kelola ini.. 

saya.. Cuma nggak berfungsi.. 
kenapa nggak berfungsi.. ya itu 
tadi.. ikannya langsung ke 
tengkulak..  

   

AT250912PS 872.  Eemm.. memang jalur aslinya 
gimana pak ? 

   

Z250912PS 873.  Semuanya harus ke saya (TPI) 
nimbang semuanya, retribusinya 
harus masuk tapi nggak.. nggak 
berfungsi.. saya sendirian disini.. 

   

AT250912PS 874.  Udah berapa lama pak ? semenjak 
bapak belum disini.. 

   

Z250912PS 875.  Udah semenjak dibangun ini 
nggak berfungsi, ada 20 tahun... 
nggak bisa merubah.. pake aparat 
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atau apa itu nggak mempan.. kalo 
saya sebenarnya mau aja ini 
tengkulaknya yang bandel-
bandel.. 

AT250912PS 876.  Oh malah tengkulaknya ?    
Z250912PS 877.  Iya, nelayannya apa kata 

tengkulaknya kan.. hehehe.. 
   

AT250912PS 878.  Tapi tengkulaknya orang madura 
atau ? 

   

Z250912PS 879.  Orang sini juga iya.. orang 
madura juga iya.. 
Ini ribetnya disini gitu.. 
Termasuk yang duduk-duduk 
disini tadi, diluar tapi paling 
banyak diluar..  

   

AT250912PS 880.  Kalo ibu tadi, saya dengar sekilas 
tentang proposal juga ? 

   

Z250912PS 881.  Oohh itu.. saya itu.. kemarin kasih 
proposal untuk bantuan..  

   

AT250912PS 882.  Oh ada bantuan lagi...    
Z250912PS 883.  Ya.. Itu kelompok besar dua 

disana dua itu sama keranjang.. 
itu saya kasih dari dinas, dari 
provinsi.. 

   

AT250912PS 884.  Brarti ibu tadi juga sudah masuk 
kelompok ? 

   

Z250912PS 885.  Iya kelompok pemasar, dia 
khusus pemasaran, kalo 
nelayannya sendiri  

   

AT250912PS 886.  Solar ini apa kabar ini ?    
Z250912PS 887.  Sudah mati..     
AT250912PS 888.  Solar sama TPI duluan mana ?    
Z250912PS 889.  TPI duluan ini mau hidupkan lagi 

susah.. cari investor belum dapet.. 
   

AT250912PS 890.  Emm iya-iya..     
Z250912PS 891.  Padahal itu kalo 4000 liter sehari 

itu ludes..  
   

AT250912PS 892.  Tapi beda gak pak harga untuk 
nelayan ? 

   

Z250912PS 893.  Sama.. industri yang beda..    
894.  Ini saya upayakan cari investor 

lagi.. belum dapet.. padahal disini 
4000 liter sehari habis ini.. sak 
kecamatan lekok ini.. ini 
sebenarnya untuk gas.. tapi 
menterinya ganti wes nggak tau 
gimana..  

   

AT250912PS 895.  Menterinya dulu orang mana ? 
briptu norman itu.. 

   

Z250912PS 896.  Gorontalo..    
AT250912PS 897.  Itu kan trus nggak dipilih lagi..    
Z250912PS 898.  Sebenarnya bagus programnya.. 

Cuma gitulah.. 
   

AT250912PS 899.  Ini air apa pak ?    
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Z250912PS 900.  Itu air tawar itu.. baru dibangun..    
AT250912PS 901.  Untuk ?    
Z250912PS 902.  Disini kan nggak ada air 

tawarnya.. semua komplain ini... 
disini kan nggak ada ikan air 
tawar mas.. air asin semua.. 

   

AT250912PS 903.  Biasanya satu tengkulak berapa 
nelayan pak ? mungkin bapak 
tau.. 

   

Z250912PS 904.  Tergantung tengkulaknya 
kayanya..  

   

AT250912PS 905.  Minimal ?    
Z250912PS 906.  Ehm.. ya ada dua ada tiga ada 

sepuluh ada tiga puluh malah ada 
yang seratus.. 

   

AT250912PS 907.  Oiya pak ? wuih..    
Z250912PS 908.  Tergantung kemampuan 

finansialnya.. 
   

AT250912PS 909.  Berarti dari dulu yang enak ya 
tengkulaknya ya pak.. 

   

Z250912PS 910.  Iya.. 
Tunggu ikan datang, kumpulkan, 
langsung bawa pabrik.. enak dia... 

   

911.  Psikologi apa ini dek ?    
AT250912PS 912.  Psikologi unair tentang..    
Z250912PS 913.  Cuma adek tok ?    
AT250912PS 914.  Enggak ada 9 pak.. ini juga buat 

skripsi saya.. konsentrasinya 
psikologi sosial.. 

   

Z250912PS 915.  Memang disini, faktor utamanya, 
SDM.. 

   

AT250912PS 916.  SDM pak ...    
Z250912PS 917.  Rata-rata nelayannya tamatan SD, 

kelas 2 SD, kelas 4 SD, malah ada 
yang nggak bisa baca.. 

   

AT250912PS 918.  Oiya ?    
Z250912PS 919.  Saya itu kalo pertemuan apa itu 

nggak bisa tanda tangan nggak 
bisa apa ya cap jempol.. kalo 
SDM rendah kan konflik itu 
gampang sekali terjadi.. bisa 
dibilang nggak punya nalar dia..  
Kondisi sosialnya seperti itu 
paling gampang dipengaruhi 
untuk berbuat apa saja..  

Latar 
Belakang 
Konflik 

SDM yang 
berpendidikan 
rendahlebih mudah 
diprovokasi 

 

AT250912PS 920.  Tapi yang merusak itu Cuma 
sama polisi air aja ? 

   

Z250912PS 921.  Ya itu tahun 2011 itu..     
AT250912PS 922.  Kalo yang merusak parah itu ada 

pak ? 
   

Z250912PS 923.  Kalo kemarin itu.. ohh nggak 
sampe parah.. unjuk rasa kepala 
desa.. 

   

AT250912PS 924.  Kenapa kelapa desanya pak ?    
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Z250912PS 925.  Nggak tau hehe    
AT250912PS 926.  Iya ya.. gampang..    
Z250912PS 927.  Gampang hasutannya.. jadi ya itu 

tadi kuncinya SDMnya..  
Sebenarnya kondisi sosialnya itu, 
nelayan pake perahu tengkulak 
jadi seumur hidup ya bergantung 
terus pada tengkulak.  

   

AT250912PS 928.  Emang satu perahu berapa 
nelayan pak ? 

   

Z250912PS 929.  Ya dua puluh bisa..    
AT250912PS 930.  Iya ya bagi mereka.. dua puluh 

ndak mungkin.. 
   

Z250912PS 931.  Iya ndak mungkin..  
Saya berusaha membuka 
wawasan mereka walaupun 
mereka nggak sekolah.. untuk 
pemupukan modal.. untuk 
menolong mereka sendiri.. 
mungkin menolong satu dua 
orang dulu untuk melunasi 
tengkulaknya..  
Sebenarnya ada bantuan juga, tapi 
saya nggak mau kasih bantuan 
gratis.. 

   

AT250912PS 932.  Apa pak timbal baliknya ?    
Z250912PS 933.  Misalnya saya kasih jaring, jaring 

untuk satu kelompok, jaring itu 
bisa 30 40 juta.. saya kasih dulu 
jaring butuh berapa, satu atau dua 
nanti bayarnya sampean nyicil 
sesuai harga pasar berapa.. kalau 
butuh dua berarti berapa..  mau 
nyicil 2000 sehari silahkan, 3000 
sehari silahkan..  

   

AT250912PS 934.  Nyicilnya ke siapa pak ?    
 935.  Ke ketua kelompok    
 936.  Hmm.. lalu ketua kelompoknya, 

yang ngambil bapak atau ? 
   

Z250912PS 937.  Enggak uangnya dikumpulkan ke 
ketua kelompoknya.. uangnya 
untuk dia sendiri untuk itu.. 

   

AT250912PS 938.  Oohh nabung tapi bilangnya 
nyicil... 

   

Z250912PS 939.  Dia harus nyicil sesuai dengan 
jumlah utangnya, nanti kan di kas 
kelompok banyak.. 
Bantuan itu dari dinas itu kalo 
saya hitung bisa tiga puluh juta, 
empat puluh juta satu kelompok.. 
tapi berupa barang.. barangnya 
saya taruh seperti tokolah disitu 
jualan jaring.. sapa yang butuh 
jaring..  

   

AT250912PS 940.  Terus nanti uangnya diputer..    
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Z250912PS 941.  Lha nanti diputer.. Misalnya kas 
terkumpul 20 juta, kan lumayan 
bisa nolong 4 orang.. 

   

AT250912PS 942.  Tengkulaknya nggak ini pak, 
nggak bengak bengok ? 

   

Z250912PS 943.  Ya iya bengak bengok, dia punya 
hak asasi kok mau lunasi 
hutangnya.. itu kan macem-
macem.. ada yang satu juta 
setengah, tiga juta, lima juta.. itu 
kan harus ditolong dulu.. kalo 
sudah dibayar, kan dia bebas 
menjual ikannya dengan harga 
yang pantas dan dia merdeka.. 
jadi dia hanya berhutang ke 
kelompoknya..  

   

AT250912PS 944.  Kalo mereka sudah merdeka dari 
tengkulak, mereka jual ikannya 
kepada siapa pak ? 

   

Z250912PS 945.  Kemana saja.. dengan harga 
yang... Disini orang pembeli ikan 
buanyak.. 

   

AT250912PS 946.  ooooo    
Z250912PS 947.  Saya malah justru menyarankan 

kelompok itu jual sendiri ikannya 
ke pabrik, diwajibkan semua 
anggotanya kumpul  di 
kelompoknya nanti pengurus 
kelompoknya atau siapa yang 
ditunjuk menjual ke pabrik. kan 
dua kali lipat untungnya..  

   

AT250912PS 948.  Kemarin saya juga sempat tanya 
ke sipilnya POLAIR, sapa 
namanya itu.. itu katanya 
tengkulaknya.. bukan tengkulak 
se.. orang cina gitu yang ngambil 
ikan yang dijemur-jemur 
kualitasnya ekspor itu, katanya 
orang luar ? 

   

Z250912PS 949.  Semua orang luar.. yang beli 
ikan.. sini pengepul tok..  

   

AT250912PS 950.  Orangnya kesini berapa bulan 
sekali pak ? 

   

Z250912PS 951.  Tiap hari orang datang kesini..    
AT250912PS 952.  Orang cina juga ya ?    
Z250912PS 953.  Gak tau ada yang cina, paling 

banyak orang madura juga 
   

AT250912PS 954.  Yang katanya kualitas ekspor itu ? 
ooo... 

   

Z250912PS 955.  Cita-cita saya disini itu.. saya 
sering ditertawai orang-orang.. 
ndak mungkin.. paling tidak saya 
maju selangkah berarti ada 
perubahan.. 

   

AT250912PS 956.  Orang sini juga pesimis ya..    
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Z250912PS 957.  Wah bukan pesimis lagi.. 
neneknya pesimis.. mbah’e 
pesimis.. (tertawa)  

   

AT250912PS 958.  Tapi meskipun mereka pesimis 
masih tetap didengarkan pak ? 

   

Z250912PS 959.  Kalo yang lewat kelompok, yakin 
saya insya allah apa yang saya 
sampaikan, kalo yang sudah 
masuk kelompok lho ya.. orang 
mau unjuk rasa apa yang penting 
kelompok itu bilang jangan ya 
nggak mau dia.. tapi yang penting 
dia sudah masuk kelompok.. itu 
yang betul-betul saya peka.. kalo 
bilang enggak ya enggak.. kalo 
saya bilang ikut ya manut.. saya 
nggak cuma ngomong.. (iya..iya) 
tapi ada bukti kayak bantuan 
juga.. nggak ngomong-ngomong 
saya.. pokoknya ada barang tak 
kelola.. 

   

AT250912PS 960.  Emang kalo nelayan nggak ikut 
kelompok kenapa pak ? 

   

Z250912PS 961.  Ya itu tadi.. pesimis.. untuk apa 
ikut kelompok.. tapi nanti rame-
rame dapat bantuan bingung..  
“lho kok nggak oleh pak ?” 
 “sampeyan suruh bikin kelompok 
ndak mau” 
“lho saya bikin kelompok pak” 
“silahkan bikin kelompok, tak 
fasilitasi” 
Baru mau bikin kelompok, saya 
dulu pertama bentuk susah.. untuk 
apa pak.. begitu saya dapat 
bantuan, waktu itu mesin 20 dari 
provinsi, tak bagikan satu 
kelompok satu, yang lain 
bingung, iri.. lha iya suruh bikin 
kelompok ndak mau.. nah ini 
kemarin kita punya program dari 
Jakarta, penambahan modal usaha 
itu satu kelompok seratus juta.. 

   

AT250912PS 962.  Udah didistribusikan atau ?    
Z250912PS 963.  Belum ini masih proses dari 

Jakarta, ini kebagian hanya untuk 
tujuh kelompok yang lain ngiri 
lagi.. yah salahnya nggak mau 
bikin kelompok.. ini tadi ada yang 
ngeluh.. anu.. anu.. makanya kalo 
bikin kelompok sing bener.. 
panggil saya atau LSM.. 

   

AT250912PS 964.  Ada LSM juga pak ?    
Z250912PS 965.  Banyak..     
AT250912PS 966.  Apa gunanya pak ?    
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Z250912PS 967.  Yah kalo LSM kan sampeyan tau 
sendiri.. 

   

AT250912PS 968.  Iya.. LSM apa pak ?    
Z250912PS 969.  Macam-macam..    
AT250912PS 970.  Lebih dari satu pak ?    
Z250912PS 971.  Iya, saya ndak terlalu anu.. saya 

berjalan di rel saya..  
   

AT250912PS 972.  Berarti kalo dari orangnya, 
dasarnya orangnya nurut ya pak ? 

   

Z250912PS 973.  Pada dasarnya nurut.. ini banyak 
orang heran.. ini berapa kali saya 
kerja bakti.. padahal saya nggak 
perintah kok.. 

   

AT250912PS 974.  Soalnya persepsi orang luar kan..    
Z250912PS 975.  Nah, menggerakkan.. artinya 

menyadarkan.. jadi kunci konflik 
itu SDM, karena memang SDM.. 
kemudian memang kurangnya 
pembinaan, cara-cara.. perlu 
pengembangan.. ini kan berpuluh-
puluh tahun nggak ada petugas 
ini.. nggak ada yang mau kesini.. 
takut semua 

   

AT250912PS 976.  Karena etnis itu ya..    
Z250912PS 977.  Iya baru tahun kedua saya disini.. 

alhamdulillah 
   

AT250912PS 978.  Bapak pertama masuk sini.. nggak 
bingung mau ngapain dengan 
orang-orang ini ? 

   

Z250912PS 979.  Nggak juga sih, saya ajak orang-
orang ngomong satu-satu, saya 
petugas ngene-ngene.. “wah 
bagus pak”, kalo mau ayo 
dikumpulin, diajak temen-
temennya sapa yang mau.. jangan 
dipaksa..saya nggak mau maksa, 
yang mau ikhlas.. karena ini 
nggak ada urusan apa-apa bikin 
kelompok tok.. kan orang 
berharap kalo orang masuk 
kelompok dapat bantuan kan ? 
enggak saya nggak ngomong 
bantuan.. Cuma untuk 
memudahkan pembinaan, kalo toh 
memang ada bantuan itu urusan 
yang diatas.. urusan rejeki itu 
nanti.. saya nggak pernah janji, 
takut saya.. kalo janji nggak 
ditepati.. hancur saya.. makanya 
saya nggak pernah janji-janji tapi 
kalo barang bantuan ada baru saya 
ke kelompok.. intinya SDM.. 
disini luar biasa SDMnya.. 

   

AT250912PS 980.  Disini sekolahan paling deket ? 
SD ? jauh juga pak ? 
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Z250912PS 981.  Ada.. banyak SD disini banyak.. 
didalam kampung banyak SD.. 

   

AT250912PS 982.  Tapi ya males ya mending 
nelayan gitu ? anak-anaknya 
dididik untuk jadi nelayan juga ? 

   

Z250912PS 983.  Anak-anaknya itu.. kadang sampe 
kelas tiga kelas empat minta 
berhenti.. mondok aja.. rata-rata 
mondok semua.. dia lebih 
memilih mondok karena di SD 
negeri itu kan banyak.. ya macem-
macemlah.. biayanya nggak kuat.. 
ya walaupun bebas biaya tapi ada 
pungutan-pungutan sehingga 
mereka lebih memilih mondok, 
banyak itu, kelas empat sudah 
minta berhenti mau mondok.. 

Latar 
Belakang 
Konflik 

Nelayan dididik dan 
mendidik anaknya 
untuk jadi nelayan 
dan 
mengesampingkan 
pendidikan 

 

AT250912PS 984.  Agamanya kuat pak daerah sini ?    
Z250912PS 985.  Ya gimana ya.. kalo sampeyan 

masuk kesini kan kliatan selamat 
datang kota santri ya.. yaaaa....  

   

AT250912PS 986.  Kenapa pak ?    
Z250912PS 987.  Betul kota santri, pondoknya 

banyak kan.. tapi aplikasinya apa 
iya.. gitu yaa..  

   

AT250912PS 988.  Nggak tau, kalo dari segi orang-
orang maduranya sendiri untuk 
kesadaran beragama, kegiatan 
beragamanya juga banyak atau ?  

   

Z250912PS 989.  Kalo kegiatan agama disini sangat 
agamis, agamis sekali gitu Cuma 
apa agamisnya ngaruh juga itu ya 
nggak taulah urusan yang diatas 
itu yang nilai tapi yang jelas 
tengkulak-tengkulak ini kan haji 
semua ini.. sampe tujuh kali 
delapan kali.. 

   

AT250912PS 990.  Cuma jual ikan ?    
Z250912PS 991.  Iya dari hasil itu..    
AT250912PS 992.  Ini dijemur udah punyanya 

tengkulak ya pak ? 
   

Z250912PS 993.  Iyaa.. tengkulak semua.. jadi ya 
disini sembilan puluh delapan 
koma delapan persen ya itu 
tengkulak  

   

AT250912PS 994.  Oh gitu ?    
Z250912PS 995.  Itu hasil penilaian dari surabaya 

itu.. 
   

AT250912PS 996.  Iya kenapa pak ?    
Z250912PS 997.  Ya itu sembilan puluh delapan 

koma delapan persen modal 
nelayan dari tengkulak padahal itu 
kan keuangan non-bank, non-
bank kan tidak seharusnya ya.. 
tapi lucunya rekomendasi 

   

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI MODEL PENYELESAIAN ... ARIZAL TRIADIYATMA



 

79 

programnya itu apa ya.. 
konservasi terumbu karang kalo 
nggak salah, itu kan nggak 
nyambung.. prioritas utamanya 
modal tapi programnya malah 
terumbu karang, nyambungnya 
dimana saya sempat protes sama 
profesornya itu.. 

AT250912PS 998.  Berarti instansi pemerintah 
banyak yang dipake atau enggak 
pak ? seperti POLAIR? 

   

Z250912PS 999.  Iya.. tapi itu tugasnya secara 
struktural ya.. tugasnya menata 
pelabuhan ini bukan menyangkut 
SDM nya kalo SDM ya saya 
tugasnya sebagai penyuluh ini 
saya yang setiap hari ngobrol 
sama mereka menyampaikan apa, 
bagaimana, berusaha di laut 
seperti apa jadi saya paling 
banyak kalo dari kantor itu teknis 
ya masalah alat tangkap atau apa 
tapi setelah dilapangan asshh itu..  

   

AT250912PS 1000.  Ini ya memperbaiki pola pikir    
Z250912PS 1001.  Satu memperbaiki pola pikir    
AT250912PS 1002.  Tapi kalo ada masalah, 

penyelesaian masalahnya hari itu 
juga atau sampai berlarut-larut? 

   

Z250912PS 1003.  Ya tergantung masalahnya mas, 
jadi kalau memang ada konflik 
disini ya penyelesaiannya pasti ke 
desa seperti biasalah.. kalo 
menyangkut pidana ya kita lari ke 
POLAIR tapi kalo masih bisa 
diselesaikan secara kekeluargaan, 
kan itu biasanya di balai desa tapi 
kalo ndak bisa mentok ya sudah 
kita larinya kesini (POLAIR) 

   

AT250912PS 1004.  Nggak ada perjanjian tertulis pak 
? 

   

Z250912PS 1005.  Nggak ada    
AT250912PS 1006.  Oo nggak ada ya pak ya ? 

misalnya ini sama ini damai ? 
   

Z250912PS 1007.  Oh ya itu bisa dimungkinkan juga 
se.. kalo memang alot se biasanya 
seperti itu tapi kebanyakan se 
biasa kalo sudah selesai ya sudah..  

   

AT250912PS 1008.  Memang mereka ini sebenarnya 
pingin berubah cuma bagaimana 
caranya.. 

   

Z250912PS 1009.  Lha iya.. memang harus penuh 
kesabaran.. 
Kalo mesinnya rusak ya nggak 
kerja, untuk makan sehari-harinya 
ngutang sama tengkulak juga.. 
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kalo dia nggak punya uang dan 
musim paceklik semua 
makanannya apa sudah tinggal 
minta aja sama tengkulaknya.. 

AT250912PS 1010.  Tengkulaknya mempermudah ya 
? tapi... 

   

Z250912PS 1011.  Wah iya kasih terus.. jor-joran 
iku..  

   

AT250912PS 1012.  Tapi ...    
Z250912PS 1013.  Iyaa.. makin dia ngasih kan makin 

enak dia makin terikat 
   

AT250912PS 1014.  Makin terikat.. gini ini 
nelayannya, nelayan andon.. 
andon bener ya pak ? 

   

Z250912PS 1015.  Enggak.. kalo andon itu istilahnya 
kalo nelayan sini melaut ke 
madura lha trus nginep disana itu 
namanya andon.. 

   

AT250912PS 1016.  Bukan daerahnya atau gimana ?    
Z250912PS 1017.  Iyaa... bukan daerahnya jadi dia 

melaut didaerah orang lain nginep 
itu andon kalo nggak nginep ndak 
disebut andon 

   

AT250912PS 1018.  Nelayan itu apa aja to pak ? Cuma 
andon aja atau? 

   

Z250912PS 1019.  Iya andon aja, lain-lain itu .. tadi 
saya telefon ketua kelompok yang 
di tambak lekok, “saya lagi andon 
pak di Surabaya”, “kapan baru 
pulang?”,”biasanya sepuluh hari 
pak”. Disini paling banyak yang 
andon ke juanda sana. Kemarin 
saya ikut meninjau langsung 
bersama pol air  sama kapal 
patrolinya POLAIR sama 
kasatnya juga ikut dari kabupaten, 
ditengah jalan ketemu kapal 
operasi mini trawl, wah 
dihentikan dia sama POLAIR 
langsung tembakan peringatan, 
dor.. dor.. kamu sini..  

   

AT250912PS 1020.  Gitu itu ditengah laut atau ?    
Z250912PS 1021.  Iya ditengah laut.. kan pas kita 

keluar dia operasi kan.. kliatan 
kan perahunya ketauan, 
perahunya khusus, langsung 
dipepet dia, wah kabur dia.. 
langsung ditembak atas sampai 
dua kali.. itu pinter, alasnya 
langsung dipotong biar buktinya 
nggak ada kan.. 

   

AT250912PS 1022.  Kemarin juga gitu dipotong ?    
Z250912PS 1023.  Iya dipotong ketauan begitu 

ketangkap, kamu jangan bohong, 
ini talinya masih ada, dia punya 
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alat cadangan didalamnya itu 
diangkut.. 

AT250912PS 1024.  Kapal mini trawl itu satu kapal 
perahu itu berapa orang sih pak ? 

   

Z250912PS 1025.  Satu sendirian dia    
AT250912PS 1026.  Oh gitu saya pikir nggak sendirian    
Z250912PS 1027.  Itulah yang memicu konflik dulu, 

seperti itu diusir sama orang sana, 
kapan itu perahunya diambil dia 
suruh pulang.. perahunya 
disandera.. nggak takut tapi.. 

   

AT250912PS 1028.  Masa pak? Perahu mini trawl gitu 
tapi lebih mahal atau lebih murah 
? 

   

Z250912PS 1029.  Wah ya lebih murah..    
AT250912PS 1030.  Cuma alatnya yang berbahaya ?    
Z250912PS 1031.  Ya nggak juga..    
AT250912PS 1032.  Lho..     
Z250912PS 1033.  Alatnya dua ratus ribu dapet..     
AT250912PS 1034.  Tapi dampaknya.. ini kapal-kapal 

baru dateng ya pak.. 
   

Z250912PS 1035.  Udah dateng pagi nih, kalo dateng 
sekarang nggak bisa masuk kan 
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