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Abstrak 

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi kebijakan pemberdayaan kesejahteraan nelayan di 

Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Sumber daya perikanan di Kabupaten Sidoarjo memiliki 

potensi yang sangat besar, namun para nelayan belum dapat memanfaatkan sumber daya tersebut. 

Sarana dan prasarana serta akses permodalan yang minim juga menjadi penghambat masyarakat 

nelayan dalam mengembangkan usaha perikanan mereka. Peneliti menggunakan metode penelitian 

kualitatif – deskriptif. Studi ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan oleh Merilee S. Grindle. 

Pendekatan kebijakan yang digunakan adalah pendekatan top-down karena dalam proses 

implementasinya memiliki pengaruh dari pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pemberdayaan masyarakat nelayan di Kecamatan Sedati belum berjalan maksimal. Tidak adanya 

sosialisasi tentang adanya kebijakan tersebut , anggaran yang terbatas menyebabkan sarana dan 

prasarana masih minim hingga memiliki keterbatasan dalam mengakses berbagai sumber daya yang 

ada, mulai akses informasi dan teknologi, akses permodalan.  

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pemberdayaan Nelayan, Kecamatan Sedati, Kabupaten 

Sidoarjo 

 

Abstract 

This study reviews the implementation of the empowerment policy Sedati welfare of fishermen in the 

district of Sidoarjo. Fisheries resources in Sidoarjo has huge potential, but the fishermen have not 

been able to take advantage of these resources. Infrastructure and lack of access to capital also 

become an obstacle to fishing communities in developing their fishing business. Researchers used 

qualitative research methods - descriptive. This study uses the theory of Policy Implementation by 

Merilee S. Grindle. Policy approaches used are top-down approach because in the process of 

implementation has the effect of local governments. The results showed that the empowerment of 

fishing communities in the District Sedati not running optimally. The lack of socialization of these 

policies, a limited budget causes minimal infrastructure still to have limited access to various 

resources available, ranging access to information and technology, access to capital. 
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Pendahuluan 

Pesisir adalah wilayah unik, karena wilayah pesisir merupakan tempat bertemunya 

antara daratan dan lautan.
1
 Undang – Undang No. 27 tahun 2007 yang dirubah menjadi 

Undang – Undang No.1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Pasal 63, 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberdayakan masyarakat pesisir 

guna meningkatkan kesejahteraannya dan berkewajiban untuk mendorong kegiatan usahanya 

dengan meningkatkan kapasitas, memberikan kemudahan dalam akses teknologi dan 

informasi, permodalan, infrastruktur dan jaminan pasar serta pemenuhan kebutuhan ekonomi 

produktif lainnya. Dari penjelasan Undang – Undang tersebut secara jelas bahwa pemerintah 

memiliki peran penting dalam mengawasi kualitas lingkungan pesisir secara berkelanjutan 

guna menjaga ekosistem pesisir untuk dikembangkan pada masa yang akan datang. 

Nelayan sebagai suatu bentuk komunitas masyarakat yang berada di wilayah pesisir 

sering kali terpinggirkan dari pembangunan. Kurangnya keberpihakan dan perhatian dari 

pemerintah kepada masyarakat nelayan ini yang pada akibatnya memunculkan berbagai 

permasalahan yang kompleks dalam pengelolaan wilayah pesisir. Sumber daya perikanan di 

wilayah pesisir merupakan bentuk riil sumber mata pencaharian bagi nelayan karena sifat dari 

sumber daya perikanan merupakan akses terbuka yang di mana sumber daya tersebut dapat 

dimanfaatkan oleh siapa saja yang berakibat over fishing. Studi yang dilakukan oleh Suyanto 

(1996) terhadap nelayan di Tuban menunjukkan bahwa kemiskinan nelayan disebabkan oleh 

musim ikan yang sulit diprediksi, teknologi penangkapan yang tertinggal, kekurangan modal 

dan pendidikan nelayan yang rendah serta pemasaran hasil tangkapan yang merugikan 

nelayan.
2
 

Kemiskinan nelayan dilihat dari tiga perspektif, yaitu pertama kepelikan alat produksi 

dan alat tangkap yang terbagi menjadi nelayan pemilik dan nelayan buruh. Kedua, nelayan 

besar dan nelayan kecil yang dilihat dari segi investasi modal usaha perikanannya. Ketiga, 

nelayan modern dan nelayan tradisional yang dilihat dari penggunaan peralatan tangkap.
3
 

Wilayah pesisir di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar merupakan 

daerah yang sebagian masyarakatnya menggantungkan kehidupannya dari hasil laut. Saat ini 
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mereka hidup dalam keadaan lingkungan tempat tinggal yang tidak terawat, banyak anak 

putus sekolah yang merupakan salah satu faktor masyarakat pesisir menjadi miskin dan 

pemerintah kurang memperhatikannya. Salah satu indikator lain antara adalah pekerjaan yang 

tidak tetap dan sangat bergantung pada cuaca atau musim. Kondisi tersebut dapat 

menyebabkan tingkat pendapatannya tidak menentu, sehingga mengakibatkan tidak 

terpenuhinya kebutuhan ekonomi terutama pangan.
4
 

Di Provinsi Riau, pemukiman nelayan letaknya tersebar dan mengakibatkan 

permasalahan, seperti hubungan pemerintah desa dengan dusun yang kurang lancar meski 

memiliki fasilitas komunikasi dan juga pelayanan lembaga ekonomi seperti koperasi (KUD), 

Tempat Pelelangan Ikan, serta pelayanan penyuluhan yang kurang efektif dan menyebabkan 

pola pemasaran perikanan yang tidak melalui saluran pemasaran yang disediakan 

pemerintah.
5
 

Masyarakat nelayan di Kecamatan Sedati sebagian besar mayoritas merupakan 

nelayan tradisional dan menggunakan kapal yang masih sederhana. Sebagai nelayan 

tradisional, nelayan menggantungkan kehidupannya pada keadaan cuaca. Jika cuaca buruk 

atau gelombang besar, maka para nelayan tidak dapat melakukan aktivitas penangkapan ikan. 

Selama tidak melaut karena cuaca buruk, mereka terpaksa harus berutang kepada 

juragan/tengkulak untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Kondisi ini biasanya berlangsung 

berminggu-minggu bahkan dapat hingga berbulan-bulan tergantung keadaan cuaca itu 

sendiri. 

 Dengan keadaan alat tangkap nelayan yang sederhana, alat tangkap yang lebih 

modern juga memberikan stimulus bagi para nelayan agar meningkatkan produksi 

penangkapan lautnya. Begitu juga sama halnya dengan pemasaran hasil tangkapan para 

nelayan masih belum memiliki akses prasarana perikanan sehingga ketergantungan nelayan 

kepada para tengkulak/juragan masih sangat tinggi. 
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Metode Penelitian 

Fokus penelitian membahas tentang Implementasi Kebijakan Pemberdayaan 

Kesejahteraan Nelayan Di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini 

menggunakan metodologi kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti 

kondisi objek alamiah, dan peneliti merupakan instrumen kunci dengan melakukan 

wawancara mendalam kepada informan yang ada dilokasi penelitian.
6
 Data dalam penelitian 

ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui 

wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait dalam Implementasi Kebijakan 

Pemberdayaan Kesejahteraan Nelayan Di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan 

data sekunder didapat melalui literature atau jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti.  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menganalisa 

hasil transkrip dari wawancara dengan informan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil  

informasi yang tepat guna menjawab permasalahan penelitian. Data sekunder digunakan 

untuk mengkombinasikan data hasil wawancara dengan teori maupun konsep yang ada dalam 

studi literatur buku maupun jurnal. 

Penelitian berlokasi di Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Wilayah di Kecamatan 

Sedati merupakan tanah pertambakan yang sering dimanfaatkan sebagai area wisata 

memancing bandeng. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di wilayah Kecamatan 

Sedati berprofesi sebagai nelayan tangkap maupun nelayan pembudidaya sehingga 

memungkinkan sering menghadapi berbagai masalah diantaranya adalah minimnya sarana 

prasarana perikanan,  akses permodalan yang kurang, ketrampilan dan pengetahuan dalam 

melaut serta bantuan alat tangkap. 

Kemiskinan Nelayan di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo 

 Masyarakat pesisir di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo sebagian besar 

menggantungkan hidupnya pada sumber daya kelautan. Nelayan merupakan mata 

pencaharian utama bagi masyarakat disana dengan karakteristik nelayan kecil antara 5 hingga 

10 grosston. Potensi perikanan yang cukup tinggi seharusnya dapat menjadi suatu aset besar 

bagi nelayan dalam upayanya untuk memperbaiki taraf hidup perekonomian mereka. Perairan 
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di Kecamatan Sedati merupakan daerah penangkapan yang melimpah khususnya kerang, ikan 

dorang maupun kupang yang mendominasi tangkapan nelayan.  

Masih kurangnya pengetahuan nelayan dalam mengelola sumber daya perikanan yang 

melimpah disebabkan karena beberapa faktor seperti tingkat pendidikan yang masih rendah. 

Rendahnya pendidikan tidak hanya dirasakan kepada nelayan tersebut namun juga 

berdampak pada anggota keluarganya. Hal ini dikarenakan masyarakat nelayan tidak 

memiliki akses pendidikan yang layak serta biaya yang mahal, maka dari itu mereka 

memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan anak mereka dan memilih untuk mengikuti 

jejak ayahnya sebagai nelayan untuk membantu dalam penangkapan ikan. Pekerjaan sebagai 

nelayan akan berjalan lancar dengan bergantung kepada cuaca yang baik. Jika cuaca buruk 

atau pada saat musim paceklik, tidak dipungkiri lagi, rata – rata nelayan di Kecamatan Sedati 

masih menggantungkan hidupnya kepada juragan/tengkulak untuk memenuhi kebutuhan 

sehari – hari mereka yang semakin tinggi karena mereka tidak memiliki pendapatan lagi 

selain hasil tangkap perikanan mereka. 

Kepemilikan alat produksi perikanan juga merupakan faktor yang menentukan dalam 

keberhasilan usaha perikanan mereka. Sebenarnya nelayan memiliki tabungan uang ketika 

memperoleh tangkapan laut yang cukup besar, namun dengan terjadinya kerusakan pada alat 

tangkap, mereka harus menggunakan kembali simpanan uang tersebut. Sehingga mereka 

kesulitan untuk menabung dan faktor cuaca mempengaruhi kinerja penangkapan ikan 

mereka. Selain itu, kesulitan mereka dalam memperoleh modal usaha perikanan mereka 

disebabkan karena tidak adanya akses nelayan kepada lembaga perbankan. Kendala yang 

dihadapi cukup memberatkan bagi mereka yaitu jaminan sertifikat rumah maupun kendaraan 

bermotor. Namun tidak semua nelayan di Kecamatan Sedati kesulitan dalam mengakses 

lembaga perbankan untuk memperoleh modal usaha karena ada beberapa nelayan yang 

mampu mengelola keuangannya dengan baik sehingga mereka mendapatkan akses ke 

lembaga perbankan. 

Ketidakmampuan nelayan dalam akses pengetahuan dan teknologi juga membuat 

nelayan di Kecamatan Sedati masih menggunakan alat tangkap yang dilarang dan nantinya 

dapat berdampak pada kerusakan ekosistem laut dan berakibat pada berkurangnya hasil 

tangkapan. Kurangnya ketrampilan nelayan dalam melaut juga akibat dari tidak maksimalnya 

hasil tangkapan yang diperoleh nelayan karena jenis alat tangkap serta area penangkapan 

yang tidak sesuai. Tidak adanya sarana dan prasarana yang memadai cukup membuat 



kegiatan produksi penangkapan ikan nelayan sedikit terhambat. Hal itu dipertegas karena di 

Kecamatan Sedati sendiri tidak memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI)  karena terkendala 

area lahan yang tidak ada, padahal dengan adanya tempat pelelangan ikan nanti nelayan dapat 

meningkatkan pendapatan mereka dengan menjual hasil tangkapan dengan penawaran harga 

yang sesuai dengan harga pasaran. Dengan tidak adanya tempat pelelangan ikan maka 

nelayan akan menjual hasil tangkapannya kepada juragan/tengkulak dengan harga yang jauh 

lebih rendah dari harga pasaran. Pola bagi hasil yang tidak berimbang tampaknya sudah 

menjadi hal biasa karena nelayan kecil sendiri memiliki keterbatasan modal serta skill. 

Karakteristik masyarakat pesisir di Kecamatan Sedati yang sebagian besar menjadi 

nelayan kecil pada umumnya memiliki ciri yang hampir sama yaitu tingkat pendidikan yang 

rendah. Banyak dari anak nelayan yang putus sekolah dan lebih memilih membantu orang 

tuanya melaut untuk mencari ikan karena sepenuhnya mereka menggantungkan hidupnya 

dilaut. Pola dan tradisi yang diadakan oleh masyarakat Desa Banjar Kemuning, Kecamatan 

Sedati merupakan gelar sedekah petik laut dan memiliki bentuk kepercayaan yang merupakan 

rasa syukur atas nikmat dari Tuhan YME karena hasil ikan yang diperoleh para nelayan. 

Kegiatan tersebut merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan para nelayan untuk berdoa 

agar diberikan keselamatan serta hasil tangkapan melimpah dan berkah serta di tahun 

berikutnya para nelayan berharap mendapatkan tangkapan ikan yang melimpah juga. 

Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Kesejahteraan Nelayan Kecamatan Sedati 

Implementasi kebijakan pemberdayaan kesejahteraan nelayan ini menggunakan 

pendekatan top down. Dalam pendekatan kebijakan top down, implementasi kebijakan 

dimulai dari aktor pusat, dan juga keputusannya diambil dari pusat. Jadi inti pendekatan top 

down adalah sejauh mana tindakan para pelaksana (administrator dan birokrasi) sesuai 

prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat. 

Keberhasilan implementasi kebijakan Grindle dari suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh 

tingkat implementasi itu sendiri, yang terdiri dari Content of Policy (Isi Kebijakan) dan 

Context of Policy (Lingkungan Kebijakan). 

 Proses implementasi kebijakan pemberdayaan kesejahteraan nelayan di Kecamatan 

Sedati sejauh ini yang ada dilapangan dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa 

kendala, di mana kendala tersebut dapat mengakibatkan kegagalan dalam proses 

implementasinya. Hal ini tentu saja merupakan gambaran bahwa kebijakan yang semula ingin 

mensejahterakan nelayan namun hasil yang diperoleh dari kebijakan tersebut belum berjalan 



maksimal. Apalagi kegagalan dalam implementasi tersebut merupakan hal mendasar yang 

memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat nelayan saat ini seperti Tempat Pelelangan Ikan, 

akses pengetahuan dan teknologi maupun akses permodalan. Padahal potensi sumber daya 

perikanan di wilayah pesisir Kabupaten Sidoarjo sangat melimpah, namun berbanding 

terbalik dengan kondisi nelayan yang masih belum mampu memanfaatkan sumber daya 

tersebut secara maksimal. 

 Kebijakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Nelayan adalah bentuk kebijakan oleh 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam strategi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada 

di tengah masyarakat nelayan dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang tinggi serta 

dapat mengakomodir peningkatan perekonomian masyarakat nelayan. Dalam content of 

policy atau isi kebijakan terdiri dari, pertama, kepentingan yang dipengaruhi kebijakan, 

sasaran dalam kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mensejahterakan 

masyarakat nelayan, di mana masyarakat nelayan ini menjadi penerima pelayanan dari 

kebijakan tersebut. Karena kebijakan ini bertujuan untuk pemberdayaan serta meningkatkan 

kesejahteraan bagi masyarakat nelayan. Kedua, jenis manfaat yang dihasilkan, manfaat yang 

dihasilkan dalam kebijakan pemberdayaan dan kesejahteraan nelayan bertujuan agar nelayan 

dapat mengelola sumber daya perikanan dengan baik dan benar sehingga nantinya dapat 

dikelola secara berkelanjutan dan diharapkan kedepannya nelayan dapat meningkatkan 

perekonomian secara baik dengan memberikan informasi maupun pengetahuan dalam 

mengelola sumber daya perikanan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Nomor 4 Tahun 2014 pasal 45 ayat 2 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani/ 

Pembudidaya Nelayan, Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi. Dengan 

melakukan kegiatan penyuluhan maka nelayan dapat mengetahui apa saja kebijakan baru 

yang menyasar kepada mereka, selain itu juga nelayan mendapatkan akses teknologi dari 

bantuan berupa GPS maupun cool box yang diharapkan dapat menunjang kegiatan melaut 

mereka. 

 Jenis manfaat yang dihasilkan selanjutnya adalah sarana dan prasarana produksi 

perikanan yang bertujuan untuk menunjang kegiatan nelayan dalam melaut. Dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan 

Petani/ Pembudidaya Nelayan Pasal 15 ayat 2 huruf C, prasarana dan perikanan, kawasan 

pesisir di Kabupaten Sidoarjo justru sampai saat ini tidak memiliki prasarana Tempat 

Pelelangan Ikan (TPI) karena tidak adanya lahan serta sulitnya dalam proses perijinan. 

Bantuan mesin kapal atau juga alat tangkap dari Dinas Perikanan daerah maupun provinsi 



juga dilakukan, selain itu bantuan alat tangkap juga bisa datang dari pihak nelayan sendiri 

dikarenakan penggunaan alat tangkap yang dilakukan hampir setiap hari. Hal ini sesuai 

menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

dan Pemberdayaan Petani/ Pembudidaya Nelayan Pasal 18 ayat 2 huruf B tentang sarana 

produksi pertanian dan produksi perikanan. Akan tetapi bantuan mesin kapal juga dilakukan 

namun tidak dilakukan sewaktu – waktu karena harga mesin yang mahal, minim anggaran 

dan juga saat ini penyaluran seluruh bantuan hibah hanya dapat dilaksanakan setiap 2 (dua) 

tahun sekali karena Undang – Undang Hibah sehingga ini menjadi penghambat dalam 

melakukan distribusi bantuan kepada nelayan.  

Penyediaan Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan juga merupakan manfaat yang 

dihasilkan dari kebijakan tersebut. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Nomor 4 Tahun 2014 pasal 44 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani/ Pembudidaya 

Nelayan, fasilitas pembiayaan dan permodalan dilakukan dengan pemberian pinjaman modal 

dan pemberian bantuan penguatan modal, bantuan kapal membantu nelayan yang sedang 

tertimpa musibah akan tetapi tidak dapat memenuhi semua keinginan nelayan karena 

mahalnya harga kapal serta anggaran yang terbatas. Selain itu bantuan asuransi diberikan 

kepada nelayan oleh Dinas Perikanan dan Jasindo senilai 200 juta bila kecelakaan dilaut, 160 

juta bila meninggal dan 20 juta bila sakit. Akses permodalan yang diberikan kepada nelayan 

melalui bank BRI dengan jaminan berupa sertifikat rumah. Hal ini memang sangat 

membebankan nelayan, akan tetapi mereka harus pandai dalam mengatur keuangan untuk 

mengembalikan modal yang telah dipinjam ke bank. 

Ketiga, derajat perubahan yang diinginkan, yaitu memberikan pemahaman kepada 

nelayan untuk mengelola keuangan rumah tangga dengan baik. Pengelolaan keuangan yang 

baik dapat meminimalisir kondisi keuangan mereka yang menipis. Kalaupun bantuan dan 

akses permodalan dari pemerintah maupun perbankan dianggap masih kurang dan sulit, maka 

nelayan akan beralih dengan meminta pertolongan dari juragan/tengkulak. Bantuan dari 

juragan/tengkulak tersebut digunakan sebagai modal melaut dan juga kebutuhan sehari – hari. 

Nelayan beranggapan bahwa tawaran yang diberikan oleh juragan/tengkulak lebih mudah dan 

prosesnya pun tidak rumit. Kemudahan tersebut juga memiliki resiko yang harus ditanggung 

nelayan dengan system bagi hasil tangkapan yang tidak merata atau sesuai harga pasaran 

karena dipotong sedikit untuk mencicil hutang yang mereka pinjam. Dalam realita tersebut, 

dengan adanya praktek monopoli yang dilakukan juragan/tengkulak, tidak sesuai dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan 



Pemberdayaan Petani/ Pembudidaya Nelayan Pasal 25, Pemerintah Daerah memberikan 

fasilitas jaminan kepada petani/ pembudidaya dan nelayan berupa penghapusan praktik 

ekonomi biaya tinggi dengan menghapuskan berbagai pungutan liar yang tidak sesuai dengan 

peraturan perundang – undangan. Namun nelayan tidak memiliki pilihan lain dan hanya itu 

cara termudah bagi mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Dinas Perikanan juga tidak bisa 

berbuat lebih jauh lagi karena praktek tersebut sulit untuk dihilangkan. 

Derajat perubahan yang diinginkan selanjutnya yaitu kepastian usaha perikanan agar 

usaha perikanan mereka terus berjalan dan dapat meningkatkan perekonomian rumah 

tangganya. Kelompok nelayan Sari Laut mendapatkan bantuan berupa jaring udang sebanyak 

25 paket pada tahun 2015 dan termos 26 liter untuk menyimpan udang dan dorang hasil 

tangkapan sebanyak 80 unit serta jaring udang putih sebanyak 36 paket. Hal ini sesuai dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani/ Pembudidaya Nelayan Pasal 21, pemerintah daerah berkewajiban 

untuk menjamin kepastian usaha tani dan perikanan dengan memberikan bantuan pemasaran 

hasil pertanian dan perikanan. 

Penguatan kelembagaan nelayan juga merupakan derajat perubahan yang ingin 

dicapai dalam Implementasi Kebijakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Nelayan. Dengan 

kelembagaan nelayan inilah mereka dapat mengembangkan kompetensi dirinya serta 

kelompok untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Di Kabupaten Sidoarjo telah 

diupayakan agar nelayan ikut dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan berbadan hukum 

untuk memudahkan dalam mendata bantuan yang akan diberikan. Dengan begitu diharapkan 

nelayan tersebut mampu mengelola keuangan serta kepentingan kelompoknya sebaik 

mungkin. Untuk lebih memudahkan pendataan lagi, nelayan diberikan Kartu Nelayan (KN) 

yang bertujuan agar lebih mudah mengkordinir bantuan serta kegiatan pelatihan. Peraturan 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2014 pasal 48 tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani/ Pembudidaya Nelayan, Penguatan Kelembagaan, telah sesuai dengan 

isi kebijakan tersebut yang di mana pemerintah daerah mewajibkan untuk membentuk 

kelembagaan nelayan. 

Keempat, letak pengambilan keputusan dilakukan oleh stakeholder dalam mengambil 

sebuah keputusan yang nantinya akan dilaksanakan dalam kebijakan dan program dengan 

ikut melibatkan kepentingan bersama. Koordinasi yang dilakukan dalam melaksanakan 

kebijakan pemberdayaan nelayan dilakukan oleh Dinas Perikanan baik itu program 



penyuluhan dan pelatihan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani/ Pembudidaya Nelayan 

Pasal 30 bahwasanya Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan pemberdayaan nelayan. Akan tetapi kendala penempatan 

waktu dengan nelayan yang tidak sinkron menjadikan permasalahan dalam proses 

implementasinya. Meskipun begitu, upaya dari Dinas Perikanan untuk mensukseskan 

program untuk nelayan harus segera dilakukan, yaitu memotong waktu kerja melaut nelayan 

sehingga mereka pulang lebih awal dari biasanya. Namun pada saat musim, nelayan lebih 

memilih untuk melaut daripada mengikuti program dari Dinas Perikanan. Dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 31 ayat 2 tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani/ Pembudidaya Nelayan, tentang pendidikan dan pelatihan, sudah 

dilaksanakan dengan baik akan tetapi kendalanya hanya pada penentuan waktu yang tidak 

sinkron dengan jadwal melaut nelayan. 

Kelima, pelaksana program, kinerja dalam keberhasilan implementasi kebijakan 

sangat dipengaruhi oleh pelaksana program terkait. Penyuluh Perikanan Lapangan Dinas 

Perikanan merupakan pelaksana program yang ditugaskan untuk menjembatani komunikasi 

antar nelayan dan Dinas Perikanan. Selain itu, HNSI selaku organisasi nelayan juga memiliki 

peran penting agar dapat ikut mensukseskan kebijakan dengan lancar dan baik. Keenam, 

sumber daya yang dikerahkan, juga harus memiliki kualitas yang baik agar memiliki dampak 

yang besar dalam melancarkan keberhasilan kebijakan tersebut. Sumber daya yang dimiliki 

oleh Dinas Perikanan mampu untuk mengamati kondisi masyarakat nelayan di Kecamatan 

Sedati. Selain itu, sumber daya yang dimiliki juga memiliki peran dalam program berupa 

pelatihan maupun pengawasan dan pendampingan dalam bentuk program bantuan kepada 

nelayan. Ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2014 

tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani/ Pembudidaya Nelayan pasal 52 tentang 

pengawasan untuk menjamin agar mencapai tujuan untuk perlindungan dan pemberdayaan 

nelayan. Hal ini dilakukan agar tidak ada bentuk penyelewengan yang dilakukan. 

Sementara itu bentuk program yang dilakukan yaitu berupa pelatihan membuat fish 

apartment agar meminimalisir menurunnya stok perikanan dan perbaikan mesin kapal agar 

sewaktu dilaut nelayan mampu memperbaiki mesinnya sendiri. Ini sesuai dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 31 ayat 2 tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani/ Pembudidaya Nelayan, pendidikan dan pelatihan. Sedangkan 

penyuluhan dilakukan dengan memberikan pengetahuan berupa penangkapan ikan dengan 



menggunakan jaring yang baik dan benar agar tidak merusak ekosistem bawah laut, selain itu 

penyuluhan juga dilakukan mengenai keselamatan kerja dilaut. Kegiatan tersebut sesuai 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 33 ayat 3 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani/ Pembudidaya Nelayan, penyuluhan dan 

pendampingan. 

Dalam context of policy atau lingkungan kebijakan yaitu, pertama, kekuasaan, 

kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. HNSI selaku organisasi nelayan tidak dilibatkan 

dalam perumusan kebijakan tersebut, sehingga dalam kebijakan tersebut tidak memuat 

kepentingan dari organisasi nelayan akan tetapi memuat kepentingan dari kelompok tertentu. 

Namun meskipun pihak HNSI tidak dilibatkan dalam proses perumusan, HNSI selaku 

organisasi nelayan selalu ikut serta dalam berbagai kebijakan yang menyasar pada 

masyarakat nelayan. Belum adanya program sosialisasi tentang kebijakan tersebut semakin 

membuat peneliti bertanya – tanya mengapa hingga saat ini sejak peraturan daerah tersebut 

dikeluarkan, belum dilakukan pengenalan kepada masyarakat nelayan. Hal ini diperkuat saat 

beberapa nelayan tidak mengetahui jika ada kebijakan yang mengatur tentang pemberdayaan 

kesejahteraan nelayan. Mereka mengetahui ketika peneliti mendatangi kediamannya untuk 

melakukan wawancara. Penyuluh Perikanan Lapangan juga membenarkan hal tersebut bahwa 

menurutnya nelayan tidak mengetahui tentang adanya peraturan daerah ini, dan mereka lebih 

mengetahi kebijakan dari pemerintah pusat tentang alat tangkap yang digunakan serta jenis 

ikan yang boleh dan dilarang untuk ditangkap. 

Kedua, karakteristik lembaga dan penguasa, peran lembaga juga mempengaruhi 

keberhasilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Karakteristik HNSI dalam 

upayanya untuk melindungi nelayan di refleksikan dalam bentuk advokasi atau semacam 

pembelaan kepada nelayan yang dilakukan ketika nelayan di Kabupaten Sidoarjo memiliki 

permasalah dilaut baik itu permasalahan dengan polisi air maupun sesama nelayan. Selain itu, 

kunjungan lembaga masyarakat seperti Fisheries Science Officer,World Wildlife Fund 

(WWF) Indonesia dengan memberikan pengetahuan tentang pengelolaan dan pengendalian 

kerang laut untuk masa yang akan datang. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) juga 

mengadakan pelatihan dan analisa tentang komoditi kerang. Hal ini sesuai pada Peraturan 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan 

Petani/ Pembudidaya Nelayan Pasal 56 Masyarakat dalam pemberdayaan 

petani/pembudidaya dan nelayan dapat berperan serta dalam menyelenggarakan pelatihan dan 

penyuluhan. 



Ketiga, kepatuhan dan daya tangkap dari pelaksana, tingkat kepatuhan dan respon 

pelaksana kebijakan ini berjalan baik. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas Penyuluh Perikanan 

Lapangan yang melakukan tugasnya dengan selalu mensurvey ataupun memonitor kondisi 

nelayan serta intens melakukan komunikasi dan melakukan kegiatan rembug nelayan untuk 

mendengar kesulitan mereka sejauh ini dan lebih mendekatkan agar nelayan merasa 

diperhatikan oleh pemerintah. 

Sejauh ini hasil Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Kesejahteraan Nelayan ini 

dapat mempengaruhi kehidupan nelayan meskipun tidak naik secara signifikan. Karena di 

sebabkan kondisi dari kemauan nelayan tersebut bagaimana pengelolaan rumah tangganya 

dan menginginkan hidup sejahtera. Bantuan alat tangkap juga mempengaruhi hasil tangkapan 

mereka saat melaut dan pendapatan yang dihasilkan cukup untuk pemenuhan kebutuhan 

sehari – hari baik itu untuk perbaikan rumah maupun untuk operasional melaut mereka. 

Pendidikan pada masyarakat nelayan yang masih rendah ikut mempengaruhi keluarga mereka 

yang berdampak pada anak mereka yang memutuskan sekolah dan lebih ikut membantu 

untuk menangkap ikan di laut. 

Kesimpulan  

 Berdasarkan realita yang ada dilapangan, kebijakan tersebut masih belum seluruhnya 

berhasil karena masih ada beberapa permasalahan mendasar yang menjadi kendala. Seperti 

tidak adanya Tempat Pelelangan Ikan, anggaran yang didapatkan sangat terbatas bahkan 

dialihkan kepada dinas lain, adanya kebijakan tentang hibah juga menyulitkan Dinas 

Perikanan dalam melaksanakan bantuan hibah kepada nelayan, mengingat sarana yang 

digunakan seringkali mengalami kerusakan karena digunakan hampir setiap hari. Ini 

mengakibatkan masih banyak nelayan yang belum mendapatkan dampak dari kebijakan 

bantuan hibah tersebut dan hanya beberapa nelayan saja yang sudah bisa meningkatkan 

pendapatannya karena juga ditinjau dari bantuan alat tangkap yang mempengaruhi hasil 

tangkapan, jeratan nelayan kepada juragan/tengkulak, pola pikir masyarakat masih lemah 

dalam mengelola keuangan rumah tangga. Peran maupun strategi aktor yang terlibat cukup 

mempengaruhi pola kebijakan yang dilakukan kepada masyarakat nelayan. Penyuluh 

Perikanan Lapangan maupun lembaga masyarakat dan HNSI memiliki peran besar dalam 

memberikan ilmu pengetahuan tentang kondisi perairan serta ekosistem bawah laut. Namun 

isi didalam kebijakan tersebut, masih belum banyak memberikan dampak yang signifikan 

kepada nelayan di Kecamatan Sedati. 
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