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ARSTRAK 


Seeara umum penelitian ini ingin mallhat dan meng
gambarkan serta memperolch pengctahuan secara empiris 
tentang kehidupan masyarakat nelayan yang mcIiputi 
karakteristik sosial ekonominya, tingkat kercntanan, dan 
strategi yang dikembangkan keluarga nelayan dalam m2ng
hadapi tekanan ekonomi seharl-hari. 

Secaa rinei, bebcrapa masalah yang dikaji dalum 
penelitian ini adalah: (1) Bagaimana karaktcristik 
50sial ekonomi keluarga nelayan miskill? (2) nagaimana 
gambaran tentang kerentanan keluarga nelayan misldrl 
sehari-harinya?, dall (3) Bagaimana strategi kelang~ungun 
hidup keluarga nelayan miskin dalam menghadc:tpi mas;. 
krisis? 

Lokasi penelitian dilakukan eli Kcjawen Lor, Kcnjcr
an, Surabaya. Jumlah nelayan yang ditcllti 100 rc~;rCfl
den, dan semuanya dipilih dengan 8ccara purposive. 

Beberapa tcmuan yang diperolch clalam pCllelitiiln il~i 

adalah sebagai berikut: 
Di kalangan nelnyan tradisional dBn kelunrgn puncte

ga umumnya terdapat kesejaJaran dhn ketcrkaitan antarn 
kondisi kemiskinan yang Jiderila dengao tingkat kerenta
nan. Pendapatan yang minimal acapkali mcnyebabkan ke-
I u a r g a n e I a y ant ida k h L; it 11 i (1 u p j a u 11 .- j a Ll h dar j 1) [t UI '~ 
margin kemiskin:1l1 dan cnllit untuk llIE'rl3Cmbangkan usalHl-
nya. 

Ke I uarga ne I .'.lyan t fad i s iona 1 clan panc1eg:l pclLllt 
umumnya tidak hisa meoahung sehingga karenanya. ccnderu!1g 
rentan dan mudah col laps hila tiba-tiba ada kebutuhan 
mendadak atau musibah yang menimpa d3D harus Jiatasi. 
Sakit misalnya, adala!! ~;;alall S[ltu llIusibah yang menurut 
nelayan dianggap memi 1 ik: nampak b;':"rnntuIl dan si1ngat 
memberatkan, terutama ynng tcrkena musibrlh ::;akit 0.11[(lnh 
kepala keluarga yang bertanggung jawal] untuk menghidupi 
keluarga. 

Bag ike 10mp 0 k n e I a'y 1:1 n III i :, k ; n, 1: C' r it bat d;j n pat ron 
memiliki fungsi posit.if untuk Pl(!nge1iminasi tckanan 
ekonomi atau masa krisis yang clat.ang tiba-tibil d._tn tiduk 
bisB diatasi seC£lra mandl r i. 

Meknnisme survival jGng banynk dikembangkan kcluar
ga nelayan ml::-kll\ UIllUIf!!lya 1H~rpola l~onselltrik. Untuk 
rnengatasi masa krisis at;\ll t;:2kanun l!kon~)mi yang c1inlnmi, 
keluargn nelayan nliskin pertama-tnma selalu bcrusahn 
terlebih dahulu untuk mcngllta~dflya secarn mandiri_ 
Beberapa usa.ha rr:antllri yang clilakukan hiasunya adalah 
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pengetatan pcngeluaran ar.ggarnn kCllsullIsi schari huri dan 
mendaya-gunakan anggota kcluarga -- baik itu anak maupun 
istrl, -- untuk ikut mencari pcnghasi Ian tambahau. 

8ila usaha-usaha mandiri yang dilakukan dirasa 
sudah tidak bisa 10gi diandalknn, usaha yang dlakukan 
keluarga nelayan miskin untuk mengatasi masH krisinya 
adalah dengan carn berpalillg kepada sistem pcnunjang 
yang ada disekitarnya entah itu kerabat atau seorang 
patron yang dinilai bisa memberikan .bantuan. Seperti 
diakui oleh para nelayan, bahwa keberadaan jaringan 
penunjang itulah yang menyebabkan mereka secara psikolo
gis merasa aman. 

Sementara itu, beberapa saran yang dapat dikemuka 
kan adalah: 

Pertama, mengingal salah satu kelemahan masyarakat 
nelayan adalah tidak dimilikinya modal usaha yang cUkup, 
maka ada baiknya pemer~ntah merancang satu paket program 
pinjaman khusus yang berbunga rendah bagi masyarakat 
nelayan. Sistem angsuran paket program modal pinjaman 
bagl neJayan ini hendaknya memperhatikan pola perolehan 
penghasilan nelayan. Pada muslm paceklik ikan, misalnya, 
barangkali bisB ~iberi dispensasi ciellan atau angsuran 
yang lebih ringan. 

Kedua, pPemerintah hendaknya menfasilitasi dan 
mendukung perkembangan organisasi infornal di tingkat 
lokal yangg fungsional bagi keluarga nelayan Inlskin. 
Kegiatan seperti forum pengajian, kelompok arisan, Dasa 
Wisma, dan sebagainya adalah sejumlah organisasi lokal 
yang bisa dimanfaatkan untuk membantu mengurangi tckanan 
kemiskinan yang dialami keluarga nelayan. 

Ketiga, para nelayan hendaknya diberi alternatif 
ketrampilan di luar pekcrjaan di sektor perikanan. 
Ketrampilan alternatif ini akan sangal berguna bagi 
nelayan untuk mengisi kekosongan penghasilan selama 
musim paceklik ikan. 

* * * 
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