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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Potensi fisik Indonesia yang terdiri dari 17,508 pulau serta garis 

pantai sepanjang 81,000 km, kondisi ini berarti Indonesia juga 

memiliki wilayah kawasan pesisir yang sangat luas. Kawasan 

pesisir adalah kawasan yang berada di sekitar pantai ke arah laut 

dan ke arah darat. Ekosistem kawasan pesisir mencakup pantai, 

muara sungai, padang lamun, terumbu karang, hutan magrove, 

hutan rawa pantai, dan perairan dekat pantai.(Ahmad Rizal, 

2007:19) 

Kehidupan masyarakat pesisir terhadap perbedaan dengan 

aspek kehidupan pada masyarakat agraris (penduduk yang tinggal 

di daerah pedesaan pada umumnya). Hal ini di sebabkan faktor 

lingkungan alam, karena masyarakat pantai lebih terkait dengan 

laut yang dominan, sedangkan masyarakat agraris oleh lingkungan 

alam yang berupa sawah, tengalan atau ladang. Dengan kondisi 

yang berbeda ini, memungkinkan mereka mempunyai kultur dan 

sistem pengetahuan yang berbeda dalam memenuhi kebutuhan 

sehari-hari.(Ahmad Rizal, 2007:19) 

Luas wilayah yang lebih dari 2/3 adalah laut atau mencapai 

5,8 juta km2 (580 juta ha), Indonesia potensi kelautan dan 

perikanan yang sangat besar dan beragam baik yang dapat 

diperbaharui maupun tidak dapat diperbaharui, yang berupa potensi 

wilayah, sumberdaya alam, dan jasa-jasa kelautan. Sumberdaya 

yang dapat diperbaharui misalnya sumberdaya perikanan tangkap 

dan budidaya, potensi biota non ikan serta sumber-sumber energi 

nonkonvesional, sedangkan sumberdaya yang tidak dapat 

diperbaharui baik berupa potensi minyak dan gas bumi maupun 

potensi mineral serta harta karun.(Ahmad Rizal, 2007:19) 
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Masyarakat nelayan menghadapi sejumlah masalah politik, 

sosial dan ekonomi yang komplek. Hal ini disebabkan oleh 

kebijakan pembangunan yang belum sungguh-sungguh persoalan 

sosial ekonomi dan budaya yang terjadi pada masyarakat nelayan 

cukup kompleks, sehingga penyelesaianya tidak seperti 

membalikkan telapak tanggan. Masyarakat merupakan pelaku 

utama bagi pembangunan, maka diperlukan kualitas sumber daya 

manusia yang berpotensial, sehingga masyarakat dapat bergerak 

pada arah pembangunan untuk menuju cita-cita rakyat Indonesia, 

yaitu bangsa yang makmur dan berkepribadian yang luhur, terlebih 

lagi pada zaman yang semakin hari bertambah tuntutan yang harus 

di penuhi diera modern ini maupun yang akan datang, masyarakat 

di tuntut untuk mempunyai keterampilan atau kompetensi dalam 

dirinya supaya dirinya menjadi manusia yang berguna bagi dirinya 

sendiri, bagi bangsa dan negara, untuk menggali potensi yang 

dimiliki oleh manusia maka diperlukan adanya pendidikan. 

(Kusnadi,2009:27) 

Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai pada 

umumnya bergantung dari sumberdaya laut atau pantai, sehingga 

sebagai besarnya penduduknya bermata pencaharian pokok sebagai 

nelayan. Selain sebagai nelayan, sebagian penduduknya juga 

membudidayakan lahan mereka sebagai tambak ikan. Hal ini 

menunjukan bahwa sumberdaya laut mempunyai peran penting 

bagi kehidupan masyarakat pantai.(Rokhmin Dahuri, 2001:1-2) 

Salah satu pemukiman nelayan terdapat di Desa 

Rapambinopaka Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe 

mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. 

Dalam islam sendiri diperintahkan mencari kebutuhan hidup segala 

sesuatu yang ada di bumi untuk memenuhi kebutuhannya seperti 

halnya bekerja sebagai nelayan bukan merupakan pekerjaan yang 

dilarang oleh Allah SWT sebab merupakan usaha untuk mencari 

kasab dijalan Allah SWT. Allah SWT telah mendorong manusia 
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agar mencari karunia Tuhan (bekerja) dimuka bumi, sebagaimana 

dalam Al-Qur‟an Surah Al-Qasas/28:77 dan Surah Al-

Jumu‟ah/62:10.(Rokhmin Dahuri, 2001:1-2) 

                

                   

                

Terjemahan : Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan 

janganlah kamu melupakan bahagianmu dari 

(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada 

orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, 

kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di 

(muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al-Qasas 

ayat 77) 

                  

           

Terjemahan : Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah 

kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan 

ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 

beruntung. (QS. Al-jum‟ah ayat 10) 
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Dengan kata lain kita diwajibkan untuk bekerja mencari 

rezeki yang halal dan telah dipersiapkan Allah SWT, larangan 

untuk mengesampingkan urusan akhirat demi mengejar kesibukan 

duniawi, serta menjadikan kekayaan yang kita miliki sebagai 

sarana untuk membuat kita bahagia baik didunia maupun di akhirat 

bukannya menjadikan diri sombong. Salah satu cara mencari 

karunia Allah SWT, laki-laki maupun perempuan diwajibkan untuk 

mencari pekerjaan yang diridhoi Allah baik di darat maupun dilaut. 

Seperti contoh pekerjaan yang baik adalah bekerja sebagai nelayan 

dilaut dengan tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan dan ridho 

Allah SWT. 

Fenomena inilah yang menyebabkan di dalam dunia rumah 

tangga dipahami adanya konsep Samaturu. Konsep ini merupakan 

salah satu nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Rapambinopaka. 

Samaturu artinya (kerja sama), jadi secara sederhana Samaturu 

saling membantu atau gotong royong. Pada dasarnya, konsep 

Samaturu mengharuskan perempuan atau istri dan anak nelayan 

untuk membantu kegiatan suami/ayah. Dengan pemahaman ini, 

posisi istri suami dan anak nelayan di mata orang Lalonggasumeeto 

tidak di pandang timpang atau tidak berbeda. Istri dan anak juga 

memiliki tanggung jawab yang sama atas kehidupan dan 

langgengnya urusan pendidikan yang berkaitan dengan nilai-nilai 

kehidupan dan beragama. 

Masyarakat nelayan di Indonesia, seringkali termarjinalkan 

dalam pengembangan industri maritim dan jasa. Mereka bahkan 

menjadi korban aktivitas pemanfaatan wilayah pesisir oleh swasta 

yang juga bergerak di luar bidang industri maritim dan jasa, 

pengembangan property. Sehingga  penduduk di Desa 

Rapambinopaka mengalami perubahan yang mana orang tuanya 

adalah nelayan kemudian setelah adanya perusahaan yakni PLTU 

dan tambang di morosi dan morowali mereka merubah 

pekerjaannya menjadi pekerja atau pengawai di tempat perusahaan 
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dan tidak mau lagi melanjutkan pekerjaan orang tuanya di 

karenakan hasil dari sebagai nelayan tidak terlalu menjajikan untuk 

kebutuhan hidupnya. Sehingga banyak anak nelayan yang tidak 

mau lagi melanjutkan pekerjaan orang tuanya, dan banyak anak 

nelayan yang menjadi karyawan di tambang atau perusahaan yang 

lebih menjanjikan gajinya tiap bulan (Survei Lapangan). 

Masyarakat  di Desa Rapambinopaka sebagai masyarakat 

nelayan di dalam kehidupan sehari-hari memiliki permasalahan 

yang sama dengan masyarakat nelayan lainnya. Kemiskinan adalah 

salah satu masalah yang dihadapi masyarakat nelayan di Desa 

Rapambinopaka. Ketidak berdayaan mereka, dalam faktor ekonomi 

di dalam kehidupan sehari-hari ini diakibatkan oleh pendapatan 

yang tidak menentu dan cenderung kecil. Pendapatn nelayan/suami 

berasal dari pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan sebagai 

nelayan jaring, pancing, dan lain-lain. Besar kecilnya pendapatan 

nelayan tergantung dari cuaca, musim, status nelayan tersebut pada 

unit penangkapan, dan jenis alat tangkap.  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut tentunya 

pendapatan ayah (nelayan) tidak sebanding dengan keperlun 

keluarga yang harus dipenuhi setiap bulannya seperti pembanyaran 

listrik, air (PDAM), hutang kepada koperasi, biaya sekolah anak, 

perbaikan sarana nelayan, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, 

dan biaya-biaya tidak terduga lainnya seperti kematian dan 

perkawinan. Dan dengan kondisi pendapatan nelayan yang tidak 

menentu ini menjadikan banyak anak-anak nelayan yang tamatan 

SMA/SEDERAJAD yang tidak melanjutkan pendidikan kejenjang 

lebih tinggi antara usia 17-20 ke atas yang tidak mau lagi 

melanjutkan pekerjaan orang tuanya yang dirintis dari awal 

sehingga mereka lebih memilih bekerja di luar sektor nelayan yakni 

sebagai pekerja buruh tambang, pabrik, dan lain sebagainya. 

Sehingga meyebabkan pentingnya peran seorang anak dalam 

membantu ekonomi dalam keluarga yaitu partisipasinya dalam 
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membantu mencari nafkah untuk menambah pendapatan keluarga 

agar ketahanan ekonomi keluarga dapat terjaga. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik 

untuk meneliti lebih lanjut. Penelitian ini dengan judul “Peran 

Anak Nelayan Terhadap Peningkatan Taraf Ekonomi 

Keluarga Di Desa Rapambinopaka Kec. Lalonggasumeeto Kab. 

Konawe”. 

1.2 Fokus Masalah 

Agar penelitian ini lebih mengfokuskan pada tujuan, maka 

perlu disarankan perlu adanya batasan penelitian, pada penelitian 

ini peneliti hanya meneliti terkait (Peran Anak Nelayan Terhadap 

Peningkatan Taraf Ekonomi Keluarga Di Desa Rapambinopaka 

Kec. Lalonggasumeeto Kab. Konawe). 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian dapat 

merumuskan permasalahan pokok sebagai berikut: 

1. Bagaimana perubahan profesi anak nelayan untuk meningkatkan 

taraf ekonomi keluarga? 

2. Bagaimana peran anak nelayan dalam meningkatkan taraf 

ekonomi keluarga? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, 

maka tujuan penelitian terbagi atas dua. 

1. Dapat mengetahui perubahan profesi mata pencaharian 

mengetahui penyebab perubahan mata percaharian anak 

nelayan. 

2. Dapat mengetahui sejauh mana peran masyarakat nelayan dalam 

peningkatan ekonomi di Desa rapambinopaka kec. 

Lalonggasumeeto kab. Konawe 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan secara umum memberikan 

manfaat bagi berbagai pihak. Manfaat penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan dan 

tambahan referensi di bidang ilmu ekonomi khususnya tentang 

sosial ekonomi masyarakat pesisir. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti menambah pengetahuan, pengalaman, dan 

wawasan penulis untuk berfikir secara kritis guna melatih 

kemampuan, memahami dan menganalisis masalah-masalah 

pendidikan. 

b. Bagi masyarakat, memberikan masukan kepada masyarakat 

nelayan agar lebih memperhatikan pendidikan khususnya bagi 

anak nelayan. 

 

1.6 Definisi Operasional 

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan 

pembaca tentang peran anak nelayan terhadap peningkatan taraf 

ekonomi, maka penulis akan menjelaskan definisi dari judul 

penelitian ini. 

Adapun definisi operasional penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Peran anak nelayan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah bagaimana anak nelayan dalam meningkatkan taraf ekonomi 

keluarga yang tadinya orang tuanya sebagai nelayan yang hanya 

berpenghasilan secukupnya, sehingga anaknya beralih profesi 

pekerjaan yang lebih mendapat penghasilan yang lebih 

memuaskan. 
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2. Kesejahteraan yaitu suatu kondisi masyarakat yang telah 

terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar tersebut berupa 

kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, 

pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainya seperti 

lingkungan yang bersih, aman dan nyaman. 

3. Ekonomi keluarga keluarga yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah tidak semua dalam satu keluarga memiliki 

pendapatan dan penghasilan yang sama, oleh karena itu seluruh 

anggota keluarga baik istri dan anaknya yang sudah dewasa wajib 

untuk membantu dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan  diri 

sendiri, dalam hal ketika ia sudah mempunyai pekerjaan sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


