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ABSTAK 

FARROS GHALY. (2014). Jurusan Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 

Universitas Brawijaya. Perubahan Sosial Ekonomi Pasca Masuknya Sistem Kredit Bank 

Pada Masyarakat Nelayan di Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.  

Pembimbing: Genta Mahardika Rozalinna 

Penelitian ini membahas tentang perubahan sosial ekonomi masyarakat nelayan pasca 

masuknya sistem kredit bank di Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. 

Terdapat perubahan setelah masyarakat Desa Weru mengenal sistem kredit bank. Terjadinya 

perubahan sosial ekonomi tentu memiliki dampak ke masyarakat, penelitian ini akan 

memberikan penyebab dari perubahan yang terjadi. Hal yang mendasari perubahan sosial yaitu 

adanya akses media, birokrasi, modal, teknologi dan ideologi. Sehingga tujuan dari penelitian 

ini ialah guna mengetahui faktor penyebab terjadinya perubahan sosial ekonomi di masyarakat 

Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. 

Penelitian ini menggunakan konsep dari Salim (2002) dalam Martono yang 

menjelaskan beberapa faktor yang dapat mendukung adanya perubahan sosial. Faktor tersebut 

diantaranya “five conteporary prime mover” (lima faktor penggerak konteporer). Yaitu media, 

birokrasi, modal, teknologi dan ideologi. Adapun metode penelitian kali ini menggunakan 

metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa terdapat 

perubahan sosial ekonomi di masyarakat nelayan Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten 

Lamongan setelah masuknya sistem kredit bank. Adanya informasi tentang sistem kredit bank 

membuat masyarakat mampu memperoleh modal untuk melakukan peralihan, tidak adanya 

birokrasi yang kuat mengenai peningkatan jumlah perahu yang mengakibatkan ketimpangan 

antara jumlah nelayan juragan dan nelayan buruh. Melalui sistem kredit bank masyarakat 

mampu meningkatkan peralatan melaut mereka, hal tersebut juga didukung dengan adanya 

prestis atau anggapan bahwa masyarakat yang memiliki perahu dianggap orang yang mampu 

dan nelayan yang memiliki hasil tangkap laut paling banyak (alongan) adalah orang yang 

disegani. 

 

Kata kunci : Sistem kredit, bank, nelayan, perubahan sosial ekonomi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

FARROS GHALY (2014). Department of Sociology. Faculty of Social and Political 

sciences. University of Brawijaya. Social economic change after the inclusion of the Bank's 

credit system at the fishermen community in Weru village, Paciran subdistrict, Lamongan 

regency. Supervisor : Genta Mahardika Rozalinna 

 This research discusses the social economic change of fishermen after the inclusion of 

bank credit system in Weru village, Paciran subdistrict, Lamongan regency. There was a 

change after the community of Weru Village knew the bank credit system. The occurrence of 

socio-economic change certainly has an impact to the community, this research will give the 

cause of the changes occurring. The underlying social change is to access media, bureaucracy, 

capital, technology and ideology. So the purpose of this research is to know the factors that 

cause social economic change in Weru village community, Paciran subdistrict, Lamongan 

regency. 

 This research uses the concept of Salim (2002) in Martono which describes several 

factors that can support the social change. These factors include the "five Conteporary Prime 

Mover" (five-factor konteporer activator). Namely media, bureaucracy, capital, technology and 

ideology. The research method this time using qualitative method of descriptive. The results of 

the research is known that there is a social economic change in the fishermen community 

Village Weru, District Paciran, Lamongan Regency After the entry of the bank credit system. 

The information about the bank's credit system makes the community capable of obtaining 

capital to transition, the absence of strong bureaucracy about the increasing number of boats 

resulting in inequality between the number of fishermen and fishermen Labor. Through the 

credit system of the Community bank is able to improve their equipment, it is also supported 

by the Prestige or the assumption that the community that has the boat is considered a capable 

person and fishermen who have the results of the sea Much (Alongan) is a respected person. 

 

Keywords : credit systems, banks, fishermen, social economic change 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 .     Latar Belakang 

Pembahasan mengenai nelayan memang tidak ada habisnya. Mulai dari hasil 

melaut yang kurang maksimal, peraturan pasar yang tidak menguntungkan nelayan, 

sampai kondisi nelayan yang bisa dikatakan kurang sejahtera. Masyarakat nelayan 

adalah masyarakat yang tinggal di pesisir dan menggantungkan pendapatan untuk 

hidup mereka dari laut. Permasalahan terhadap nelayan merupakan suatu ironi bagi 

sebuah negara maritim seperti Indonesia. Gambaran umum yang pertama kali bisa 

dilihat dari kondisi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi dalam kehidupan 

masyarakat nelayan adalah fakta-fakta yang bersifat fisik berupa kualitas 

pemukiman. Kampung-kampung nelayan miskin akan mudah diidentifikasi dari 

kondisi rumah hunian mereka. Rumah-rumah yang sangat sederhana, berdinding 

anyaman bambu, berlantai papan yang terlihat usang, beratap rumbia, dan 

keterbatasan pemilikan perabotan rumah tangga adalah tempat tinggal para nelayan 

buruh dan nelayan tradisional. Sebaliknnya, rumah-rumah yang megah dengan 

segenap fasilitas yang memadai akan mudah dikenali sebagai tempat tinggal pemilik 

perahu, pedagang perantara atau pedagang berskala besar yang biasa disebut 

tengkulak. 

Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur yang menjadi kawasan 

minapolitan dan dipandang sukses dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari 

sektor perikanan melalui pengembangan budidaya dan tangkap. Lamongan juga 

dikenal sebagai penghasil ikan terbesar di Jawa Timur. Di wilayah pesisir pantura 

Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan kebanyakan masyarakatnya berprofesi 
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sebagai nelayan. Masyarakat mengandalkan hasil laut untuk bertahan hidup. Sektor 

terpenting di daerah pesisir dan laut adalah sektor perikanan yang menjadi faktor 

penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan dapat menunjang 

pendapatan masyarakat pesisir.  

Desa Weru terletak di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Desa 

Weru termasuk daerah pesisir pantura yang mayoritas penduduknya berprofesi 

sebagai nelayan. Jumlah nelayan di Desa Weru cukup banyak kurang lebih mencapai 

900 orang yang berpofesi sebagai nelayan dari jumlah 2.140 kepala keluarga. 

Menurut data kapal ikan perikanan Desa/ RN Desa Weru, Kecamatan Paciran, 

Kabupaten Lamongan ditahun 2018 pemilik perahu mencapai 326 orang, terdapat 

peningkatan tiap tahunnya sebesar 3% menurut ketua rukun nelayan Desa Weru. 

Tugas ketua rukun nelayan (RN) adalah memantau setiap perkembangan nelayan 

Desa Weru, selain itu ketua RN juga memiliki fungsi sebagai perwakilan nelayan. 

Perkembangan nelayan di Desa Weru cenderung cepat, hal ini dapat 

diketahui dengan melihat jumlah perahu tiap tahun mengalami peningkatan, dari 

jumlah yang diketahui jika dihitung tiap tahun terdapat 8 sampai 9 pemilik perahu 

baru. Jumlah tersebut cukup banyak jika dibandingkan dengan jumlah nelayan yang 

tidak mengalami penambahan. Rata-rata 1 perahu membutuhkan 2 sampai 3 buruh 

nelayan atau yang biasa disebut (bela miyang) sehingga jika peningkatan terus 

terjadi maka akan terjadi ketimpangan anatara pemilik perahu dengan nelayan 

buruh. 

Banyak alasan kenapa buruh nelayan beralih kepemilik perahu salah satunya 

yaitu karena pemilik perahu jauh mendapatkan hasil yang banyak dari pada hanya 

menjadi seorang buruh, selain itu adanya kucuran dana melalui pinjaman dari bank 
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menambah keberanian para buruh nelayan untuk membuat perahu sendiri. 

Peminjaman bank dilakukan dengan melakukan transaksi jaminan serta 

menyetorkan data profesi dan penghasilan tiap bulan saja. 

Hal tersebut tidak didukung dengan adanya bentuk kerjasama yang 

dilakukan pihak pemerintah desa, para nelayan ataupun buruh  nelayan dapat 

langsung melakukan pinjaman ke bank dengan syarat yang diajukan oleh bank, 

syarat yang diajukan yaitu wajib menyetorkan keterangan penghasilan, 

profesi/pekerjaan dan jaminan. Pemerintah desa weru dulunya membentuk koperasi 

nelayan yang memiliki fungsi sebagai tempat peminjaman dana buat nelayan, akan 

tetapi setelah koperasi tersebut tidak jalan lagi pada tahun 2011 para nelayan beralih 

ke bank. Masyarakat nelayan dimudahkan dengan adanya kucuran dana yang 

membuat peralihan profesi dari buruh nelayan menjadi pemilik perahu. 

Faktor lain yang mendukung peralihan yaitu para tengkulak yang masuk ke 

dalam rana permodalan, para tengkulak memanfaatkan modal mereka untuk 

membuat perahu dengan menggunakan jasa nelayan buruh. Nelayan buruh diberikan 

fasilitas berupa perahu dan mereka yang mengoprasikannya. Sistem yang digunakan 

merupakan bagi hasil dimana pemilik perahu mendapatkan 40% dari hasil 

melautnya. Tengkulak juga diuntungkan dari hasil tangkap lautnya karena penjulan 

otomatis masuk ke mereka. 

Setelah buruh nelayan memiliki perahu otomatis para pemilik perahu 

kembali membutuhkan buruh nelayan, jadi pemilik perahu baru ataupun pemilik 

perahu lama sama-sama membutuhkan buruh nelayan agar bisa melaut, karena tidak 

mungkin seorang nelayan tidak memiliki buruh, di samping pekerjaan yang berat 

buruh nelayan memang sangat dibutuhkan oleh pemilik perahu guna pengoprasian 
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perahu. Semakin sulitnya mencari buruh nelayan dikarenakan adanya peningkatan 

perahu tiap tahunnya di Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. 

Masyarakat yang berprofesi sebagai buruh nelayan dulunya harus mencari 

tumpangan pada nelayan yang memiliki perahu atau biasa disebut juragan untuk 

melaut, berbeda dengan sekarang para pemilik perahu yang harus mencari buruh 

nelayan agar bisa melaut. Hal ini membuat posisi buruh nelayan sekarang menjadi 

orang yang sangat dibutuhkan oleh para juragan nelayan Desa Weru, Kecamatan 

Paciran, Kabupaten Lamongan. Pendekatan secara personal juga menjadi penentu 

bagi pemilik perahu untuk mendapatkan buruh nelayan. 

Rata-rata nelayan di Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan 

menggunakan jenis jaring payang atau biasa disebut cantrang, dari 326 nelayan 277 

diantaranya menggunakan jaring jenis cantrang. Nelayan baru atau pemilik perahu 

baru kebanyakan menyesuaikan jenis jaring dengan nelayan lama, pengalaman 

pemilik perahu baru yang pernah menjadi buruh nelayan membuat mereka lebih 

mudah mengetahui kelebihan ataupun kelemahan dari perahu yang pernah dinaiki. 

Nelayan baru berusaha menyesuaikan pembuatan perahu ataupun masalah mesin 

perahu nelayan lama supaya dapat bersaing dalam mendapatkan hasil tangkap laut, 

selain itu mereka juga bersaing dalam merebutkan buruh nelayan, jika dari jumlah 

keseluruhan nelayan yang mempunyai perahu masing-masing membutuhkan 2 

orang buruh, maka total jumlah buruh yang diperlukan pemilik perahu menjadi 652, 

jumlah tersebut terlalu banyak jika dibandingkan total keseluruhan nelayan yang 

jumlahnya 800 dan jumlah tersebut sudah terhitung termasuk pemilik perahu. 

Bertambahnya jumlah pemilik perahu menunjukkan bahwa penghasilan 

memang lebih banyak didapatkan pemilik perahu dibandingkan buruh.  
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Bertambahnya jumlah pemilik perahu juga membuat pemilik perahu lama berusaha 

mempertahankan buruh nelayannya agar tetap bertahan menjadi rekan melaut 

mereka, hal tersebut dikarenakan pemilik perahu baru juga akan membutuhkan 

buruh nelayan. Semua pemilik perahu lama ataupun pemilik perahu baru melakukan 

berbagai pendekatan kepada para buruh nelayan guna mendapatkan rekan untuk 

melaut, dikarenakan jika pemilik perahu tidak memiliki buruh nelayan maka mereka 

tidak dapat melaut dan memperoleh pendapatan. Bapak Kusnul selaku ketua rukun 

nelayan mengatakan bahwa sudah adanya perencanaaan pembatasan jumlah perahu 

oleh dinas perikanan, akan tetapi perencanaan pembatasan tersebut belum terealisasi 

hingga tahun 2018. Adanya perencanaan tersebut dikarenakan peningkatan pemilik 

perahu yang jumlahnya semakin membengkak dari jumlah nelayan yang ada.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

diketahui rumusan masalah sebagai berikut : 

Bagaimana perubahan sosial ekonomi pasca adanya sistem kredit bank pada 

masyarakat nelayan di Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan? 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelatian ini 

adalah untuk meneliti dan mengetahui : 

Perubahan sosial ekonomi masyarakat nelayan sebelum dan pasca masuknya 

sistem kredit bank di Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.  

1.4 Manfaat  

1.4.1    Secara Akademis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi guna 

pengembangan kajian sosiologi. Selain itu penelitian ini juga dapat menjadi 

wadah untuk pengembangan penalaran peneliti dalam memahami fenomena 

yang terjadi di masyarakat terkait dengan penelitian ini. Dengan memberikan 

sumbangsih penelitian ini, manfaat yang diharapkan secara sosiologis 

mampu membuka wawasan terhadap fenomena perubahan sosial ekonomi 

masayarakat nelayan dengan adanya sistem kredit bank. 

1.4.2.  Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengetahui kondisi sosial 

ekonomi masyarakat nelayan setelah adanya sistem kredit bank di Desa 

Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Selain itu, penelitian ini 
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diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terhadap 

fenomena serupa diberbagai wilayah di Indonesia yang merupakan negara 

maritim terbesar. Tidak kalah pentingnya penelitian ini juga diharapkan 

mampu menjadi masukan, acuan dan pertimbangan daerah khususnya daerah 

pesisir dalam melihat perkembangan masyarakat nelayan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang keadaan sosial ekonomi ataupun berbagai macam 

kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan telah banyak dilakukan, mengingat 

bahwa kondisi masyarakat nelayan yang memang diketahui sulit mengalami 

perubahan dari segi perekonomian. Penelitian kali ini membahas tentang perubahan 

sosial ekonomi masyarakat nelayan setelah adanya sistem kredit bank, di mana dari 

perubahan ekonomi masyarakat nelayan akan berdampak pada kehidupan sosial 

mereka. Sehingga perlu untuk memperkuat dan mendukung penelitian kali 

inidengan menggunakan penelitian terdahulu. Dua diantaranya yaitu : penelitian 

yang dilakukan oleh Endang Retnowati yang berjudul “Nelayan Indonesia Dalam 

Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial Ekonomi dan Hukum)”, dan 

penelitian yang dilakukan oleh Melysandi Lahuo yang berjudul “Analisis Adaptasi 

Sosial Ekonomi Nelayan Terhadap Dampak Fenomena Cuaca Buruk dan Perubahan 

Harga BBM di Desa Sotabar, Kecamatan Pasean, Kabupateen Pamekasan”. Kedua 

penelitian ini masing-masing fokus yang berbeda. 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Endang Retnowati berfokus pada 

perubahan yang akan terjadi pada kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan, 

dengan melihat pada tatanan hukum yang dianggap kurang berpihak pada nelayan. 

Dalam hasil penelitiannya Endang Retnowati menjabarkan bahwa Indonesia sebagai 

Negara Kepulauan, yang luas wilayahnya 70% merupakan wilayah lautan. Namun 

dalam realita tidaklah demikian, kemiskinan masih banyak melanda kehidupan 

nelayan. Dari sisi ekonomi hasil tangkapan nelayan masih jauh dari memadahi untuk 
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memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini disebabkan karena minimnya modal yang 

dimiliki nelayan, tekanan dari pemilik modal, sistem bagi hasil yang tidak adil, 

perdagangan atau pelelangan ikan yang tidak transparan (dikuasai tengkulak) dan 

otoritas tidak punya wibawa untuk mengatur dan menegakkan aturan. Serta pola atau 

budaya kerja yang masih apa adanya. Kondisi kemiskinan yang dialami nelayan 

menyebabkan mereka rentan konflik dan hanya menjadi objek. Hukum yang 

seharusnya memberikan perlindungan ternyata juga tidak optimal.  

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Endang Retnowati cukup 

menggambarkan keadaan yang akan terjadi pada perubahan sosial ekonomi 

masyarakat nelayan. Dari situ  Endang lebih menjabarkan bahwa perubahan 

masyarakat akan terjadi jika nelayan diberi wawasan yang lebih, memperoleh modal 

dan hukum memberikan perlindungan secara optimal. Penelitian yang dilakukan 

oleh Endang hampir sama dengan penelitian kali ini, namun penelitian yang 

dilakukan oleh beliau lebih menitik beratkan pada lembaga hukum yang ada. 

Sedangkan penelitian kali ini menggunkan sudut pandang sosiologis, perubahan 

yang terjadi pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan adalah ketika 

adanya sistem kredit bank. Selain itu adanya sistem kredit bank membuat 

masyarakat nelayan lebih mudah melalakukan peralihan dari buruh menjadi pemilik 

perahu karena adanya asupan modal, sedangkan pada tatanan sosial terjadi pada 

persaingan hasil tangkap laut dan strategi mempertahankan  buruh nelayan sebagai 

rekan melaut oleh pemilik perahu. 

Kedua Penelitian yang dilakukan oleh Melysandi berfokus pada adaptasi 

sosial ekonomi nelayan setiap terjadinya perubahan musim dan adanya perubahan 

harga bbm, dengan melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan. dalam hasil 
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penelitiannya melysandi menjabarkan adanya perubahan cuaca dan perubahan harga 

bbm berakibat juga pada kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan, hal itu 

disebabkan karena pada saat cuaca buruk nelayan tidak bisa melaut sehingga tidak 

memperoleh penghasilan, sedangkan perubahan harga bbm yang terjadi membuat 

dampak pada penghasilan nelayan. Kebutuhan sehari-hari yang mendesak akibat 

tidak dapat melaut dikarenakan kondisi cuaca buruk membuat nelayan pada 

akhirnya harus berhutang. Terdapat juga nelayan buruh yang menitipkan sebagian 

upah dari hasil melaut kepada pemilik perahu untuk diambil pada waktu cuaca buruk 

untuk memenuhi kebutuhannya. 

Selain itu, penelitian yang dilaukan oleh melysandi cukup menggambarkan  

perubahan sosial ekonomi yang terjadi pada masyarakat nelayan. Dari situ 

melysandi lebih menjelaskan bahwa adanya perubahan cuaca menyebabkan nelayan 

harus lebih memiliki relasi guna mendapatkan kerja sampingan pada saat tidak bisa 

melaut dikarenakan kondisi cuaca buruk. Pentingnya meningkatkan pemberdayaan 

dan potensi pesisir juga harus dilakukan supaya masyarakat pesisir tidak bergantung 

pada hasil tangkapan laut saja. penelitian yang dilakukan oleh Melysandi hampir 

sam dengan penelitian kali ini, namun penelitian yang dilakukan oleh beliau lebih 

menitik beratkan pada adaptasi perubahan sosial ekonomi masyarakat nelayan ketika 

terjadi cuaca buruk. Sedangkan penelitian kali ini menggunkan sudut pandang 

sosiologis, perubahan yang terjadi pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat 

nelayan adalah ketika adanya sistem kredit bank. Selain itu adanya sistem kredit 

bank membuat masyarakat nelayan lebih mudah melalakukan peralihan dari buruh 

menjadi pemilik perahu karena adanya asupan modal, sedangkan pada tatanan sosial 
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terjadi pada persaingan hasil tangkap laut dan strategi mempertahankan  buruh 

nelayan sebagai rekan melaut oleh pemilik perahu. 
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Tabel 1;  Tabel Perbandingan Penelitian 

No Judul penelitian Teori Metode Temuan 

1 Nelayan Indonesia 

dalam pusaran 

Kemiskinan struktural 

(perspektif sosial, 

ekonomi dan hukum) 

- Kualitatif 

Deskriptif 

minimnya modal yang 

dimiliki nelayan, tekanan 

dari pemilik modal, sistem 

bagi hasil yang tidak adil, 

perdagangan atau 

pelelangan ikan yang tidak 

transparan (dikuasai 

tengkulak) dan otoritas 

tidak punya wibawa untuk 

mengatur dan menegakkan 

aturan. Kondisi kemiskinan 

yang dialami nelayan 

menyebabkan mereka 

rentan konflik dan hanya 

menjadi objek. Hukum 

yang seharusnya 

memberikan perlindungan 

ternyata juga tidak optimal.  

 

2 Analisis strategi 

adaptasi sosial ekonomi 

- Kuantitatif 

Deskriptif 

Pengaruh cuaca buruk dan 

perubahan harga BBM 
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nelayan terhadap 

dampak fenomena 

cuaca buruk dan 

perubahan harga bbm di 

Desa Sotabar, 

Kecamatan Pasean, 

Kabupaten Pamekasan 

terhadap pendapatan 

nelayan, strategi adaptasi 

sosial ekonomi nelayan di 

Desa Sotabar, Kecamatan 

Pasean, Kabupaten 

Pamekasan. 

3 perubahan sosial 

ekonomi masyarakat 

nelayan di Desa Weru, 

Kecamatan Paciran, 

Kabupaten Lamongan 

setelah adanya sistem 

kredit bank 

- Kualitatif 

Deskriptif 

setelah adanya sistem 

kredit bank membuat 

kondisi sosial ekonomi 

masyarakat di Desa Weru, 

Kecamatan Paciran, 

Kabupaten Lamongan 

mengalami perubahan, 

adanya dana yang dapat 

diperoleh melalui sistem 

kredit bank membuat 

nelayan yang berprofesi 

sebagai buruh dapat 

melakukan peralihan 

menjadi juragan atau 

pemilik perahu. 
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Dari segi ekonomi hal 

tersebut dapat 

memudahkan nelayan 

buruh dapat berkembang 

dan memperoleh 

pendapatan lebih, 

sedangkan dari segi sosial 

menjadikan adanya 

persaingan hasil tangkap 

laut. 

Sumber : Data Diolah Peneliti 
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2.2. Penjelasan Konseptual 

2.2.1. Perubahan Sosial 

Salim (2002) dalam Martono menjelaskan beberapa faktor yang 

dapat mendukung adanya perubahan sosial. Faktor tersebut diantaranya “five 

conteporary prime mover” (lima faktor penggerak konteporer). Faktor 

pertama, proses komunikasi dan perkembangan media pers, faktor ini 

berhubungan dengan media massa dalam masyarakat. Media tersebut 

berfungsi untuk mengkomunikasikan perubahan sosial yang terjadi kepada 

masyarakat umum. Perubahan sosial yang berjalan sangat cepat melalui 

media massa. Masyarakat akan mengetahui banyak informasi, penemuan 

baru, kejadian di tempat lain, gaya hidup dan lain sebagainya. 

Faktor kedua yaitu birokrasi, birokrasi dalam arti sempit dimaknai 

sebagai kekuasaan yang dikendalikan sekelompok orang. Adanya birokrasi 

membuat perilaku individu atau masyarakat seperti diatur sekelompok orang 

yang memegang kendali kekuasaan. Cepat lambatnya perbahan terjadi 

sangatlah bergantung kepada pemegang birokrasi tersebut. 

Faktor ketiga yaitu modal, faktor ini sangatlah terkait dengan 

masalah perkembangan ekonomi di kelompok masyarakat. Faktor modal 

memegang peran untuk perkembangan perekonomian masyarakat. 

Perubahan sosial ekonomi dapat terjadi apabila seorang individu di dalam 

kelompok masyarakat memiliki modal. 

Faktor keempat teknologi, perkembangan teknologi sangat merubah 

kondisi sosial ekonomi di dalam masyarakat, perkembangannya yang sangat 

cepat dapat mengubah kehidupan masyarakat modern. Masyarakat di era 
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modern secara tidak langsung diwajibkan menguasai teknologi karena 

perannya yang sangat vital. 

Terakhir faktor kelima yaitu faktor ideologi. Pada dasarnyya ideologi 

merupakan suatu ide ataupun gagasan yang dimiliki oleh sekelompok orang 

dan menjadi landasan. Faktor tersebut lebih mengkesampingkan materi 

namun keberadaanya dapat mempengaruhi perkembangan berbagai hal yang 

bersifat material.ideologi melahirkan teknologi, ideologi juga mampu 

melahirkan konflik, dan ideologi mampu melahirkan kemajuan. Ideologi 

berperan penting dalam mengubah pola berpikir masayarakat. 

Dalam penelitian kali ini faktor yang mempengaruhi perubahan 

sosial ekonomi masyarakat nelayan di Desa Weru, Kecamatan Paciran, 

Kabupaten Lamongan yaitu adanya sistem kredit bank, keterbatasan modal 

menyebabkan masyarakat tidak berkembang, adanya kepemilikan modal 

akan mempermudah masyarakat untuk memulai perubahan (Martono, 

2016:25). Sebagian mayarakat nelayan di Desa Weru, Kecamatan Paciran, 

Kabupaten Lamongan memanfaatkan adanya modal yang mereka dapatkan 

melalui sistem kredit bank, masyarakat meminjam dana dari bank dengan 

memberikan jaminan untuk melakukan peralihan dari buruh nelayan menjadi 

juragan atau pemilik perahu. Hal tersebut menjadikan masyarakat nelayan 

yang dulunya berprofesi menjadi buruh mengalami perubahan posisi dalam 

kehidupan sosial di masyarakat. 

Perubahan sosial yang terjadi dikarenakan kondisi nelayan di Desa 

Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan yang setiap tahunnya 

mengalami penambahan jumlah perahu, peralihan sebagai buruh nelayan 
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menjadi juragan atau pemilik perahu dikarenakan jumlah pendapatan yang 

lebih banyak didapatkan dengan menjdi pemilik perahu dibandingkan hanya 

menjadi seorang buruh.  

2.2.2. Sosial Ekonomi 

Keadaan sosial ekonomi setiap orang itu berbeda-beda dan 

bertingkat, ada yang keadaan sosial ekonominya tinggi, sedang, dan rendah. 

Sosial ekonomi menurut Abdulsyani (1994) adalah kedudukan atau posisi 

sesorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas 

ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, usia, jenis rumah tinggal, dan 

kekayaan yang dimiliki. Menurut Soerjono Soekanto (2001) sosial ekonomi 

adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam 

arti lingkungan pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya 

dalam hubunganya dengan sumber daya. Sedangkan menurut Bintarto 

(1977) dalam Fandi mengemukakan tentang pengertian kondisi sosial 

ekonomi masyarakat adalah suatu usaha bersama dalam suatu masyarakat 

untuk menanggulangi atau mengurangi kesulitan hidup, dangan lima 

parameter yang dapat di gunakan untuk mengukur kondisi sosial ekonomi 

masyarakat yaitu usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan dan 

tingkat pendapatan.  

Di Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan kondisi 

sosial ekonomi masyarakat nelayan dulunya memang jauh dari keadaan 

sejahtera, kebanyakan pemilik perahu yang dominan menguasai pendapatan, 

karena rata-rata pemilik perahu merupakan orang-orang yang memiliki 

modal dan bagian hasil dari melaut juga lebih banyak dari pada hanya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

menjadi seorang buruh, pemilik perahu juga dalam kehidupan sosial 

memiliki prestis. Hal tersebut berbeda ketika masyarakat nelayan desa 

tersebut mulai mengenal sistem kredit bank, masyarakat nelayan buruh mulai 

beralih menjadi pemilik perahu dengan mendapatkan kucuran dana dari bank 

menggunakan syarat jaminan, dengan adanya penambahan perahu 9% setiap 

tahunnya dari jumlah 362 maka peralihan tersebut telat terbukti.  

Banyaknya peralihan tersebut dikarenakan pendapatan pemilik 

perahu memang lebih banyak, akan tetapi hal tersebut menimbulkan adanya 

persaingan pendapatan antar pemilik perah, selain masalah pendapatan 

strategi mempertahankan buruh menjadi hal yang sangat penting 

dikarenakan jumlah nelayan yang terbatas. 

2.2.3. Kelompok Nelayan 

Menurut (Departemen Kelautan dan Perikanan,2002) dalam Kannan, 

masyarakat nelayan biasanya tinggal di daerah pesisir pantai dan mata 

pencahariannya bergantung pada hasil laut. Nelayan diartikan sebagai orang 

yang secara aktif melakukan pekerjaan, dalam operasi penangkapan ikan. 

Lain halnya dengan orang yang membuat jaring, mengangkut alat-alat 

perlengkapan ke dalam perahu, mengangkut ikan dari perahu tidak termasuk 

sebagai nelayan. 

 Nelayan terbagi dalam tiga kelompok yaitu nelayan buruh, juragan 

atau pemilik perahu dan nelayan perorangan. Nelayan buruh adalah nelayan 

yang bekerja pada juragan atau pemilik perahu dan memakai alat 

tangkapnya, nelayan juragan atau pemilik perahu adalah orang pemilik alat 

tangkap dan pengoprasiannya melibatkan nelayan buruh, sedangkan nelayan 
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perorongan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap tapi tidak melibatkan 

buruh dalam pengoprasiannya. 

2.2.4 Kredit Bank 

Menurut Sudarsono dan Edilius dalam jurnal Rusydi (2007:39), 

bahwa kredit adalah suatu persetujuan pembayaran antara pihak penjual dan 

pembeli, atau antara kreditur dan debitur, untuk melaksanakan pembayaran 

atau pengembalian pinjaman di kemudian hari secara mencicil. Kredit 

sebagai kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan 

suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran akan dilakukan, 

ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati.  

Kredit adalah memperoleh barang dengan membayar secara cicilan 

atau angsuran dikemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang 

pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran 

sesuai dengan perjanjian, semua jenis pinjaman yang baru dibayar kembali 

bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah 

disepakati, pinjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak 

lain yang mewajibkan pihak. Dengan demikian, pemberian kredit adalah 

pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-

benar diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu 

dan syarat-syarat yang disetujui bersama 

Menurut Crosse, dan Hampel, GH dalam jurnal (2007:38) 

memberikan pengertian bank sebagai suatu organisasi yang menggabungkan 

usaha manusia dan sumber-sumber keuangan untuk melaksanakan fungsi 
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pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan untuk memperoleh 

keuntungan bagi pemilik bank. Bank adalah badan usaha yang transaksinya 

berkaitan dengan penerimaan simpanan dari nasabah, menyediakan dana atas 

setiap penarikan, melancarkan lalu lintas pembayaran, memberikan kredit 

dan atau menanamkan kelebihan simpanan tersebut sampai dibutuhkan. 

Selain itu, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Masyarakat nelayan Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten 

Lamongan menggunakan sistem kredit bank untuk memperbaiki pendapatan 

mereka,  adanya peralihan dari buruh nelayan menjadi juragan atau pemilik 

perahu dengan memanfaatkan pinjaman dari bank. Bank memfasilitasi 

pinjaman uang (modal) untuk nelayan dengan cara nelayan melakukan 

transaksi dengan menggunakan jaminan. 

2.2.5.  Tindakan Ekonomi 

Tindakan ekonomi yang berorientasi sosial, yaitu tindakan yang 

didorong oleh kepentingan ekonomi dan diorientasikan pada kelompok. 

Tindakan ekonomi sosial tidak hanya didorong oleh kepentingan ekonomi 

tetapi juga oleh tradisi maupun emosi. Secara garis besar Weber 

membedakan analisa sosiologi tindakan ekonomi dari analisa ekonomi 

dengan mengajukan 3 (tiga) unsur: 1. Tindakan ekonomi adalah sebuah 

tindakan sosial 2. Tindakan ekonomi selalu melibatkan makna 3. Tindakan 

ekonomi selalu memperhatikan kekuasaan Terdapat tiga tipe tindakan 
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ekonomi yang berbeda yang diinspirasikan oleh custom (termasuk habit), 

convention (norma), dan interest. Tindakan yang ditentukan oleh 

kepentingan didefinisikan sebagai tindakan instrumental dan berorientasi 

pada harapan yang identik. Dengan kata lain, tindakan ini mensyaratkan 

setting sosial dimana masyarakat berpikir dengan cara instrumental yang 

sama. 

Hal tersebut seperti yang terjadi pada masyarakat nelayan Desa 

Weru, di mana nelayan buruh yang melakukan peralihan menjadi nelayan 

juragan bertujuan untuk memperbaiki perekonomian, adanya prestis tentang 

kepemilikan perahu juga menjadi dorongan bagi nelayan buruh untuk 

melakukan peralihan. Sehingga dari banyaknya peralihan dari nelayan buruh 

menjadi nelayan juragan mengakibatkan adanya persaingan dikarenakan 

nelayan juragan lama merasa bahwa dengan banyaknya peralihan yang 

terjadi membuat mereka harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan 

perekonomian. 

Weber juga menekankan bahwa kepentingan selalu diterima secara 

subyektif. “Kepentingan aktor adalah apa yang mereka sendiri sadari”. Jika 

beberapa individu berperilaku dalam suatu perilaku instrumental, dalam 

kaitan dengan kepentingan individu mereka, dapat menghasilkan pola 

perilaku kolektif yang lebih stabil daripada jika norma diterapkan oleh suatu 

lembaga otoritas. Tindakan ekonomi dua aktor yang berorientasi satu sama 

lain, membentuk hubungan ekonomi. Hubungan tersebut dapat mengambil 

beragam ekspresi, mencakup konflik, kompetisi, dan upaya untuk menguasai 

seseorang (kekuasaan). Jika dua atau lebih aktor diikat bersama oleh rasa 
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memiliki, hubungan membentuk “komunal”, tetapi jika diikat bersama oleh 

kepentingan, hubungan membentuk “asosiasi”. Kekayaan, misalnya 

merupakan bentuk khusus hubungan ekonomi yang tertutup. Organisasi 

ekonomi merupakan bentuk lain hubungan ekonomi tertutup. Weber 

memperkenalkan tipologi organisasi, dari organisasi ekonomi murni sampai 

pada organisasi yang tugas pokoknya mengatur hubungan seperti fenomena 

ekonomi lainnya, berpusat pada konflik kepentingan ekonomi terutama 

antara nelayan lama dan nelyan baru. Dalam pasar terdapat kompetisi dan 

pertukaran. Kompetisi muncul untuk melihat siapa yang akan menjadi 

nelayan yang berhasil. 
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2.3.   Alur Berpikir 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari alur berfikir tersebut dapat menjelaskan tentang perubahan 

sosial ekonomi masyarakat setelah adanya sistem kredit bank di Desa Weru, 

Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan di mana setelah badanya sistem 

Kondisi sosial ekonomi 

masyarakat nelayan 

Sistem kredit Bank 
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kredit bank masyarakat banyak mengalami perubahan dalami segi sosial 

ataupun ekonomi. Keadaan ekonomi masyarakat nelayan berkembang 

setelah masuknya sistem kredit bank, sebelum masuknya sistem kredit bank 

di masyarakat nelayan buruh sulit untuk berkembang hal tersebut 

dikarenakan tidak adanya kepemilikan modal.  

Melalui modal yang didapatkan masyarakat nelayan buruh dari 

sistem kredit membuat mereka dapat berkembang dengan melakukan 

peralihan menjadi nelayan juragan. Dalam konsep Salim (2002) dalam 

Martono menjelaskan beberapa faktor yang dapat mendukung adanya 

perubahan sosial. Faktor tersebut diantaranya “five conteporary prime 

mover” (lima faktor penggerak konteporer). perubahan sosial masyarakat 

dapat terjadi dikarenakan berbagai unsur seperti ; media, birokrasi, modal, 

teknologi dan ideologi. Adanya informasi dari pihak bank melalui iven 

membuat masyarakat nelayan mengetahui fungsi sistem kredit bank di mana 

bank dapat memberikan pinjaman dengan jumlah yang besar dengan 

peraturan harus mempunyai jaminan.  

 perubahan sosial ataupun perubahan ekonomi yang terjadi di Desa 

Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan terjadi setelah adanya 

sistem kredit bank yang dilakukan oleh masyarakat nelayan. Adanya modal 

membuat banyaknya peralihan yang dilakukan oleh buruh nelayan untuk 

memiliki perahu sendiri, hal tersebut dikarenakan hasil atau pendapatan yang 

diperoleh lebih menjamin dari pada hanya menjadi seorang buruh nelayan. 

Pemanfaatan sistem kredit bank juga digunakan untuk memperbaiki 

teknologi melaut para nelayan Desa Weru, pentingnya hal tersebut 
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dikarenakan teknologi menjadi penentu banyak atau tidaknya hasil tangkap 

laut nelayan. Teknologi yang modern dapat mempermudah masyarakat 

nelayan untuk menangkap ikan dikarenakan tingkat kecepatan teknologi atau 

mesin sangat berpengaruh. Didukung dengan adanya prestis di mana nelayan 

yang mampu mendapatkan hasil tangkap yang banyak akan disegani 

masyarakat nelayan, selain itu kepemilikan perahu juga menjadi prestis 

tentang mampu tidaknya seseorang di masyarakat nelayan Desa Weru, 

Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. 

Perubahan sosial ekonomi terjadi pada masyarakat Desa Weru, 

Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan sejak masuknya sistem kredit 

bank di mana adanya tindakan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan 

sistem kredit bank, sehingga banyaknya peralihan yang terjadi 

mengakibatkan adanya persaingan antar nelayan juragan. Bertambahnya 

jumlah nelayan juragan mengakibatkan timbulnya persaingan  hasil tangkap 

laut antar nelayan juragan lama ataupun nelayan juragan baru, selain itu 

terbatasnya jumlah nelayan buruh menyebabkan nelayan juragan harus 

bersaing untuk mendapatkannya.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

3.1.  Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitian  

3.1.1. Metode Penelitian 

Dalam peneiltian ini metode yang digunakan ialah metode penelitian 

kualitiatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena-fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian, 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain (Moloeong, 

2016: 6). Kemudian juga penelitian kualitatif juga disebut sebagai metode 

artistik karena proses penelitiannya yang lebih bersifat seni, dan disebut juga 

penelitian interpretative karena data hasil penelitian lebih menekankan pada 

interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2014: 8).   

3.1.2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif 

karena peneliti ingin melihat secara mendetail tentang gambaran tentang 

perubahan sosial ekonomi masyarakat nelayan di Desa Weru, Kecamatan 

Paciran, Kabupaten Lamongan setelah adanya sistem kredit bank. Kemudian 

dalam penelitian ini juga berusaha menjelaskan fakta-fakta yang didapat dari 

penelitian langsung di lapangan serta meneliti fakta-fakta yang diperoleh 

secara mendalam. Jadi dalam penelitian ini akan berusaha menjelaskan 

fakta-fakta mengenai perubahan sosial ekonomi masyarakat nelayan serta 

meneliti kejadian itu secara mendalam, yakni menggali informasi sebanyak-

banyaknya. Jadi penelitian kualitatif deskriptif ini untuk melihat gambaran 
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perubahan sosial ekonomi masyarakat nelayan Desa Weru, Kecamatan 

Paciran, Kabupaten Lamongan setelah adanya sistem kredit bank, sehingga 

nantinya dapat menjelaskan fakta-fakta yang diperoleh tersebut secara 

mendalam. 

3.2. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan pokok permasalahan yang dipilih dalam 

penelitian sehingga dapat membatasi persoalan yang diteliti. Dalam penelitian ini 

penulis memfokuskan penelitian pada adanya sistem kredit bank yang menyebabkan 

adanya perubahan sosial ekonomi masyarakat nelayan di Desa Weru, Kecamatan 

Paciran, Kabupaten Lamongan. 

Fokus penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah penulis yang 

dikaji menggunakan teori dalam proses penelitian. Dalam hal ini penulis tidak 

menggunakan teori apapun akan tetapi menggunakan konsep yang membahas 

persoalan tentang perubahan sosial. Adapaun perubahan sosial yang terjadi telah 

dijelaskan penulis pada bagian definisi konseptual di bab sebelumnya. 

3.3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini terletak di Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten 

Lamongan. Lokasi penelitian ini dipilih karena pertama masyarakat desa tersebut 

mayoritas mata pencaharian sebagai nelayan, yang kedua peneliti melihat adanya 

perubahan sosial ekonomi nelayan ketika adanya sistem kredit bank di desa tersebut. 

Adanyanya sistem kredit bank yang mempermudah masyarakat untuk mendapatkan 

akses mendapatkan modal,  sistem kredit bank membuat perubahan baik segi 

ekonomi maupun kondisi sosial masyarakat desa tersebut. 
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3.4. Teknik Penentuan Informan 

Dalam penetuan informan peneliti menggunakan teknik purposive 

,dikarenakan purposive merupakan teknik penentuan informan dengan 

pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa 

yang peneliti harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan 

mempermudah peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 

2014: 218-219).  

Dalam  penelitian guna mendapatkan data terkait perubahan sosial ekonomi 

masyarakat nelayan, peneliti memiliki kriteria yang dirasa dapat memberikan 

informasi yang sesuai dengan penelitin ini. Adapun informan yang dipilih dalam 

penelitian ini yaitu, pertama ketua rukun nelayan (RN) ketua rukun nelayan 

memiliki fungsi sebagai orang yang bertugas mendata jumlah peningkatan perahu 

tiap tahunnya, jenis perahu, mesin, dan sebagai perwakilan nelayan Desa Weru, 

Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, kedua nelayan juragan yang benar-benar 

memiliki modal guna mendapatkan tanggapan tentang adanya pemilik perahu yang 

tiap tahunnya mengalami peningkatan, ketiga nelayan juragan atau pemilik perahu 

yang melakukan peminjaman dari bank untuk mendapatkan informasi tentang 

adanya sistem kredit yang mempermudah mereka mendapatkan dana sehingga dapat 

melakukan peralihan, dan yang terakhir yaitu nelayan yang tetap berprofesi sebagai 

buruh utuk mendapatkan alasan mereka tidak melakukan peralihan sebagai nelayan 

pemilik perahu dengan memanfaatkan adanya sistem kredit bank: 

1. Bapak khusnul (Ketua Rukun Nelayan) 

Merupakan Ketua Rukun Nelayan (RN). Informan tersebut bertugas 

untuk menjaga kerukunan antar nelayan, selain itu beliau juga memiliki tugas 
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memantau perkembangan nelayan tiap tahunnya seperti, mendata 

pertambahan jumlah perahu dan jenis jaring yang digunakan oleh nelayan di 

Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Beliau juga 

mengutarakan : 

“Saya bertugas untuk menjaga keseimbangan nelayan supaya tidak 

terjadi ketimpangan antar kelompok nelayan, hal ini saya lakukan 

terkait data yang menunjukkan adanya kenaikan jumlah perahu 

setiap tahunnya di Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten 

Lamongan”. (Khusnul, 2018) 

2. Bapak M. Hadi (Mantan Ketua Koperasi) 

Informan tersebut merupakan mantan ketua koperasi Mina Ika Bhakti 

di Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Beliau 

menyampaikan faktor tidak berlanjutnya koperasi seperti berikut : 

“kopersi Mina Ika Bhakti merupakan koperasi yang dalam statunya 

merupakan modal pribadi anggota koperasi. Koperasi tersebut 

mempunyai berbagai usaha terkait kebutuhan nelayan, koperasi 

tersebut juga membuka simpan pinjam untuk masyarakat nelayan. 

Hal yang pada akhirnya membuat koperasi ini tidak bertahan 

dikarenakan pengeluaran yang terlalu besar terkait program simpan 

pinjam”. 

3. Bapak  H.Kusnari (Nelayan Juragan dengan Modal pribadi) 

Informan ketia tersebut merupakan seorang juragan atau pemilik 

perahu yang memiliki lebih dari satu perahu, nelayan juragan ini juga 

pemilik perahu tanpa modal pinjaman dari bank melainkan modal sendiri. 

Alasan kenapa beliau tidak melakukan pinjaman modal dari bank untuk 

pembuatan perahu seperti yang disampaikan berikut: 

“aku gak minjam uang teko bank kerono aku ono iku siji, selanjute 

yo karena aku gak pengen ada tanggungan ae, utang bank iku repot 

mikir bungae yo repot nek pas ditagehi, selain iku yo jaminane 

barang gudu pasti, dai nek aku ono lapo gak nggawe modal dewe 

timbang repot.  

“aku gak minjam uang dari bang karena saya memiliki modal itu 

yang pertama, selanjutnya saya memang gak ingin ada tanggunagan, 
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hutang bank itu repot mikir bunganya juga repot pada waktu ditagih, 

selain itu jaminannya juga harus pasti, jadi kalau aku memiliki modal 

kenapa harus pinjam dari pada repot” 

4. Bapak Solihin (Nelayan Juragan dengan Modal pinjaman) 

Informan ini merupakan nelayan juragan atau pemilik perahu. Modal 

pembuatan perahu nelayan tersebut melalui pinjaman dari bank. Beliau 

dulunya  merupakan nelayan buruh yang melakukan peralihan menjadi 

nelayan juragan dikarenakan adanya modal pinjaman dari bank. Alasan 

bapak solihin melakukan peralihan dari nelayan buruh menjadi nelayan 

juragan melalui modal pinjaman dari bank seperti berikut : 

“penghasilane wong seng nduwe perahu iku enak soale hasile luwe 

akeh teko bela, bagine iku akeh mangkane aku mileh dadi jeragane 

mestio modale nyile bank” 

“penghasilan orang yang memiliki perahu itu enak, soalnya hasilnya 

lebih banyak dari buruh, bagiannya lebih banyak sehingga saya lebih 

memilih menjadi juragan meskipun modalnya pinjam bank” 

5. M. Abduh (Nelayan Buruh) 

Informan tersebut merupakan nelayan buruh, beliau tidak melakukan 

peralihan menjadi nelayan juragan. Hal tersebut dikarenakan syarat dari bank 

yang harus menyertakan jaminan jika melakukan pinjaman, sehingga beliau 

tetap memilih bertahan sebagai buruh nelayan. Beliau menyampaikan: 

“buruh saiki iku wes enak soale diperlokno, akeh wong seng butuh 

soale akeh seng nduwe perahu.  Nek saiki akeh seng nduwe perahu 

gak kaget soale saiki modal iku gampang pokok onok jaminan karek 

budal nang bank. Nek aku moh ribet masalah jaminan nko malah 

tanggungan wes tetep dadi bela ae yo penak” 

“buruh sekarang itu udah enak soalnya dibutuhkan, orang banyak 

yang butuh soalnya banyak yang memiliki perahu. Sekarang kalau 

banyak orang yang memiliki perahu jangan kaget karena sekarang 

modal itu gampang pokoknya ada jaminan. Kalau saya gamau ribet 

masalah jaminan ntar malah menjadi tanggungan meski jadi buruh 

aja sudah enak” 

6. Bapak Saiful (Tengkulak) 
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Informan ini merupakan tengkulak dan pemilik perahu, hal ini 

dilakukan karena selain mendapatkan hasil dari menjadi seorang tengkulak 

beliau juga mendapatkan hasil dari perahu yang dimiliki. Sistem yang 

dilakukan oleh tengkulak tersebut dengan menitipkan perahunya kepada 

keluarga atau orang kepercayaan untuk digunakan melaut dan melakukan 

bagi hasil tangkapan. Selain itu setiap hasil tangkapan yang didapatkan juga 

masuk ketengkulak tersebut. Beliau menyampaikan: 

“selagi ono modal ae lapo gak nggawe perahu toh yo iso dicekelno 

keluarga opo wong seng gelem nyekel nko aku yo oleh jatah teko 

olehe perahu, bagiane yo akeh olehe seng nduwe perahu dadi yo 

penak ae karo tak sambi kulakan. Terus yo nko iwak e kelbu nang 

aku pisan” 

“selagi ada modal kenapa gak bikin perahu toh ya bisa dipegang 

keluarga atau orang yang mau pegang ntar juga saya dapat hasil 

perahu, bagiannya juga banyak yang punya perahu jadi ya enak aja 

disambi menjadi tengkulak. Terus ntar juga ikannya masuknya ke 

saya” 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, dan tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka  peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2014: 224). Teknik 

pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi 

atau data yang berkaitan dengan perubahan sosial masyarakat yang terjadi pada saat 

adanya sistem kredit bank. 

3.5.1. Observasi 

Observasi ialah metode yang mengamati sekitar daerah yang diteliti, 

dan metode observasi ini digunakan untuk mengamati kondisi sosial yang 
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ada di sekitar penelitian. Observasi merupakan hal yang penting untuk 

melihat perilaku dalam keadaan (setting) alamiah, melihat dinamika, melihat 

gambaran perilaku berdasarkan situasi yang ada (Black, 1992:285). Peneliti 

juga melakukan observasi sebelum melakukan penelitian yang bertujuan 

awal untuk melihat fenomena atau pun isu yang terjadi di masyarakat. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi secara langsung 

dimana peneliti berinteraksi secara langsung dengan obyek yang akan 

diteliti, dan observasi non-partisipan dimana kedudukan peneliti terpisah 

dengan obyek yang diteliti.  

Disisi lain, menurut Yin menyatakan bahwa untuk penelitian 

studi kasus observasi yang dilakukan adalah obervasi langsung, 

observasi ini adalah sebuah teknik pengumpulan data dengan 

mengunjungi situs-situs studi kasus yang didalamnya terdapat kegiatan 

pengumpulan data formal sampai dengan kausal (Yin, 2015 : 112). 

Observasi bagi penelitian ini sangatlah penting sebab menjadi sebuah 

teknik untuk mendapatkan data awal mengenai peristiwa atau fenomena 

yang diangkat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

observasi untuk mendapatkan data primer dalam penelitian. kemudian, 

Spradley dalam (Sugiyono, 2014) observasi memiliki tahapan diawali 

dengan tahap deskripsi, kemudian pada tahap reduksi dan tahap seleksi. 

Pada tahap deskripsi peneliti masih malakukan penjelajahan secara 

umum dan menyeluruh, melakukan deskripsi terhapda semua apa yang 

di lihat, didengar, dan dirasakan. Sehingga pada tahapan ini yang 
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diperoleh pada tahap deskripsi masih belum tertata dengan baik dan 

belum fokus. 

Peneliti melakukan obeservasi tahap deskripsi dimulai dengan 

mengumpulkan informasi dari pihak terkait perubahan sosial ekonomi 

yang terjadi di Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan 

sebelum dan setelah adanya sistem kredit bank. 

Pada tahap selanjutnya adalah tahap reduksi, tahap ini merupakan 

tahap dimana seseorang memilih tertarik untuk melihat sesuatu secara 

lebih dalam atau dengan kata lain seseorang telah menentukan fokus 

terhadap apa yang ingin dikaji namun masih belum terstruktur 

(Sugiyono, 2014: 230-231). Pada tahap ini peneliti telah menentukan 

fenomena yang ingin dikaji lebih lanjut, yaitu fenomena perubahan sosial 

ekonomi masyarakat setelah adanya kredit bank. 

Tahap terakhir adalah tahap seleksi, pada tahap ini peneliti akan 

menguraikan fokus menjadi komponen yang lebih spesifik, pada tahap 

ini peneliti juga dapat memiliki pemahaman yang mendalam dan dapat 

menetukan hipotesis penelitian karena telah mempelajari fenomena yang 

telah dipilih (Sugiyono, 2014: 230-231).  

3.5.2. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan 

antara pewawancara dengan yang diwawancarai. Berdasarkan 

strukturnya, ada dua jenis wawancara  yang dapat digunakan dalam 

penelitian kualitatif, yaitu; (1) wawancara relatif tertutup, di mana 
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pertanyaan difokuskan pada topik khusus dan umum dan dibantu oleh 

panduan wawancara yang dibuat cukup rinci;(2) wawancara terbuka, di 

mana peneliti memberikan kebebasan diri untuk berbicara secara luas 

dan mendalam (Moleong, 2012 : 186). Dalam penelitian ini, teknik 

wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terbuka, di mana 

peneliti memberikan kebebasan diri untuk berbicara secara luas dan 

mendalam.  

Selain itu, Wawancara diartikan teknik pengumpulan data untuk 

memperoleh informasi secara lisan melalui tanya jawab, berhadapan 

lansung dengan sejumlah informan yang dapat memberikan keterangan-

ketrangan yang berkaitan permasalahan penelitian (Usman, 2006 :57-

58). Dalam penelitian kali ini menggunakan wawancara yang lebih 

bersifat sharing dengan informan agar tidak membuat jarak antara 

peneliti dan informan. Selain itu metode sharing digunakan karena 

masyarakat yang ada di lokasi penelitian akan bersikap kaku kalau 

pendekatan yang dilakukan bersifat formal. sharing dalam artian ini yaitu 

saling berbagi pengalaman yang telah dialami. Peneliti melakukan 

wawancara dan sharing kali ini dengan tujuan agar mendapatkan data 

yang dibutuhkan secara mendalam, wawancara dilakukan dengan cara 

terstruktur maupun tidak terstruktur untuk mendapatkan keterangan-

keterangan atau pendirian secara lisan dari informan dan instansi terkait. 

Namun, dalam pelaksanaan metode ini lebih banyak menggunakan 

sharing karena dirasa lebih efektif dalam menjalin kedekatan dengan 

warga. 
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3.5.3.   Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah suatu teknik mencari data-data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, transkrip, 

surat kabar, majalah, notulen, legger, agenda dan sebagainya (Suharsini, 

1986: 188).  Metode Dokumentasi di gunakan untuk menyimpan data-

data bisa berupa bentuk gambar, suara, maupun video. Menurut 

Sujarweni dalam Prasetyo (2013), Dokumentasi merupakan berbagai 

catatan peristiwa yang telah didapat oleh peneliti. Bentuk dokumentasi 

ada beragam, dari pengambilan gambar, perekam suara, buku catatan, 

serta media yang lain. Disini peneliti menggunakan buku catatan sebagai 

media dan pengambilan gambar sebagai bentuk dokumentasi, karena 

media tersebut sangat mendukung saat peneliti  melakukan wawancara 

maupun observasi. 

Dalam tahap pengumpulan data melalui observasi, peneliti 

melakukan dokumentasi untuk mendapat cadangan arsip yang akan 

dibutuhkan. Arsip dokumentasi berupa gambar, foto, catatan harian, 

dokumen –dokumen. Tahap dokumentasi merupakan bagian terpenting 

dalam observasi yang kemudian akan diolah dan dijadikan arsip dalam 

bentuk laporan. Peneliti menggunakan metode dokumentasi 

penyimpanan data berupa gambar dan suara. Gambar - gambar tersebut 

berupa kondisi fisik wilayah dan rekaman suara yang merupakan hasil 

dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti. 
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3.5.4. Teknik Kepustakaan 

Teknik studi kepustakaan dilakukan dengan cara mendapatkan 

sumber-sumber data yang diperlukan dari perpustakaan dengan  

mempelajari literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. 

Dengan mempelajari dan menelaah buku-buku untuk memperoleh data-

data dan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli berkaitan dengan 

masalah yang akan diteliti oleh peneliti (Suharsini, 1986: 188). Teknik 

kepustakaan ini digunakan untuk mendapatkan bahan-bahan dan teori 

yang mendukung penelitian kali ini. Dalam hal ini peneliti menggunakan 

buku-buku literatur untuk mendapatkan beberapa dasar teori dan konsep, 

sekaligus jurnal ilmiah yang diakses secara online 

3.6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah serangkaian kegiatan mengolah data yang telah 

dikumpulkan dari lapangan menjadi seperangkat hasil, baik dalam bentuk 

penemuan-penemuan baru maupun dalam bentuk kebenaran hipotesa (Mohammad 

Hasyim, 1982 : 41).  

Menurut Miles (1994) dan Faisal (2003) , analisis data dilakukan pada saat 

berada di lapangan dan setelah semua data terkumpul dengan teknik analisis model 

interaktif dan melalui tahap sebagai berikut (Sujarweni, 2014 : 34) : 

3.6.1. Kondensasi Data 

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan yang terperinci, 

laporan tersebut disusun berdasarkan  data yang direduksi, dirangkum, data 

hal-hal pokok, serta fokus terhadap  hal yang penting (Sujarweni, 2014: 35). 
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Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dat-data 

yang didapatkan oleh peneliti direduksi guna memudahkan proses 

selanjutnya.  Hal tersebut sangat mempermudahkan peneliti untuk mencari 

kembali data pendukung lain yang belum diperoleh. 

3.6.2. Penyajian Data 

Data yang diperoleh dikategorikan menurut pokok-pokok 

permasalahan yang dibuat (Sujarweni, 2014:  35). Metode ini  sangat 

membantu peneliti dalam menemukan pola-pola hubungan satu  data dengan 

data yang lain setelah melalui tahap pengkategorian. Melalui penyajian data 

ini, maka data tersebut terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, 

sehingga akan semakin mudah dipahami. 

3.6.3. Penyimpanan dan Verifikasi Data 

Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis dan 

disimpulkan sementara. Karena kesimpulan yang didapat pada tahap awal 

kemungkinan kurang jelas, lalu kesimpulan tersebut harus diverivikasi, agar 

mendapat kesimpulan yang  cukup kuat (Sujarweni, 2014 : 35). Pada tahap 

ini peneliti telah memahami permasalahan penelitian secara mendalam 

sehingga peneliti dapat menentukan proposisi dalam penelitian ini , yaitu: 

“adanya sisitem kredit bank menyebabkan terjadinya 

perubahan sosial ekonomi di masyarakat nelayan Desa Weru, 

Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Proses perubahan 

terjadi dikarenakan banyaknya peralihan nelayan buruh yang 

menjadi nelayan juragan dengan menggunaan modal pinjaman dari 
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bank, sehingga pada tatanan masyarakat nelayan menjadi timpang 

antara jumlah buruh dan nelayan juragan dan pada akhirnya terjadi 

persaingan dalam memperebutkan buruh nelayan” 

3.7. Uji Keabsahan Data 

Ada pun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis data 

kualitatif dengan Triangulasi. T riangulasi merupakan teknik pemeriksaan 

keabsahan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2012 : 178). Teknik ini bertujuan 

untuk mengecek kebenaran data yang diperoleh. Triangulasi ditempuh peneliti 

melalui beberapa cara, yaitu menggunakan bahan referensi dan member check. 

Member check adalah proses pengecekan data yang dilakukan oleh peneliti 

kepada subjek penelitian atau narasumber. Hal ini bertujuan untuk mengetahui 

seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan yang disampaikan oleh 

narasumber. Adapun langkah-langkah melakukan triangulasi menurut Moleong 

(2012), yaitu triangulasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 

yang dilakukan secara pribadi 

b)  Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa  yang dikatakan sepanjang waktu 

c) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada, orang 

pemerintahan 
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d) Membandingkan hasil wawancara dengan isu suatu dokumen yang  

berkaitan. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM  

4.1.  Gambaran Masyarakat Nelayan Desa Weru 

 Masyarakat nelayan di Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten 

Lamongan merupakan masyarakat yang rata-rata memiliki banyak penghasilan pada 

era sekarang, hal tersebut dikarenakan adanya faktor yang mendukung mereka untuk 

berkembang sehingga dapat memaksimalkan potensi menjadi seorang nelayan yang 

berhasil. Pada segi sosial masyarakat nelayan di Desa tersebut banyak mengalami 

perubahan, salah satunya dengan adanya gengsi antar nelayan yang menyebabkan 

kurang terjalinnya kerukunan antar nelayan seperti sebelumnya meskipun dalam 

segi perekonomian mereka yang lambat laun semakin berkembang. 

 
Gambar 4.1 tempat berkumpul nelayan (belandongan) 

Sumber: olah data pribadi 

 Masyarakat nelayan di Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten 

Lamongan dapat dibilang mulai individual dalam kelompok nelayan, hal tersebut 

dapat dilihat melalui keadaan di dalam tempat perkumpulan para nelayan atau yang 

biasa disebut masyarakat yaitu belandongan. Hal tersebut berimbas pada keadaan 

sosial di masyarakat nelayan dimana dalam kelompok nelayan mulai terjadi 
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perpecahan meskipun  tidak secara langsung terlihat. Semakin banyaknya nelayan 

yang memiliki perahu atau nelayan juraga merupakan perkembangan yang terjadi 

saat masyarakat nelayan buruh mulai berani melakukan peralihan menjadi nelayan 

juragan, sehingga pada akhirnya timbul persaingan antar nelayan juragan seperti 

perebutan nelayan buruh yang jumlahnya semakin terbatas dengan bertambahnya 

jumlah pemilik perahu dan jumlah nelayan tidak mengalami penambahan yang 

cukup banyak. Selain itu persaingan pendapatan antar nelayan juragan juga menjadi 

faktor, adanya gengsi dan berlomba-lomba dalam pendapatan hasil laut supaya 

mendapatkan prestis dari masyarakat, karena biasanya masyarakat di Desa Weru, 

Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan selalu membicarakan perahu nelayan 

yang sering mendapatkan hasil tangkap laut yang banyak atau biasa disebut 

masyarakat yaitu alongan. 

4.2. Koperasi Mina Ika Bhakti 

Koperasi Mina Ika Bhakti terbentuk pada tahun 2000 yang beralamat di Desa 

Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Dengan terbitnya akta koperasi 

dan disahkannya koperasi Mina Ika Bhakti oleh diktum pertama maka koperasi 

tersebut telah mendapatkan status hukum. Koperasi tersebut berjalan kurang lebih 

selama 10 tahun sebelum akhirnya tutup pada akhir tahun 2011. Dulunya koperasi 

tersebut merupakan wadah bagi nelayan di Desa Weru, Kecamatan Paciran, 

Kabupaten Lamongan dalam melakukan kegiatan simpan pinjam Koperasi tersebut 

mengalami ketimpangan pada salah satu usaha yang dilakukan yaitu simpan pinjam. 

“kegiatan simpan pinjam yang bertujuan membantu memperlancar 

kebutuhan masyarakat nelyan tidak berjalan dengan semestinya dikarenakan 

kendala kurang kesadaran masyarakat dalam menabung guna persediaan 

musim paceklik dan hanya mengandalkan pinjaman mengakibatkan 

ketimpangan pada keuangan koperasi sehingga mengalami defisit, selain itu 
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penunggakan pembayaran yang sering terjadi di masyarakat nelayan” 

(Wawancara dengan Bapak M.Hadi, 10 nopember 2018) 

Koperasi mengalami defisit karena masyarakat banyak yang menunggak 

dalam melakukan pembayaran pinjaman. Koperasi yang berbasik modal anggotanya 

pada akhirnya kesulitan untuk mengembangkan usaha lainnya. Kurangnya 

persyaratan yang ketat pada masyarakat nelayan yang melakukan pinjaman menjadi 

salah satu faktor. Koperasi Mina Ika Bhakti yang berdiri di Desa Weru, Kecamatan 

Paciran, Kabupaten Lamongan adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang 

atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas 

kekeluargaan dan bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya khususnya dan 

masyarakat pada umumnya. 

Koperasi merupakan organisasi yang berbeda dengan badan usaha lainnya, 

seperti BUMN/D atau organisasi pemerintah. Anggota koperasi merupakan pemilik 

sekaligus pengguna jasa koperasi. Selain itu, dalam fungsi pencarian atau perolehan 

dana koperasi berpegang pada prinsip swadaya yang diupayakan modal berasal dari 

kemampuan anggota koperasi, akan tetapi apabila diperlukan dan dipandang mampu 

koperasi dapat mengambil dana dari luar.  

Pada umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh 

anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap 

keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi (Sisa Hasil 

Usaha) biasanya dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi, 

misalnya dengan melakukan pembagian berdasarkan besar pembelian atau 

penjualan yang dilakukan oleh anggota. 
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4.2.1.  Kepengurusan dan Pengawas Kopersi Mina Ika Bhakti 

Tabel 1; Pengurus Koperasi Mina Ika Bhakti 

NO NAMA ALAMAT JABATAN MASA BHAKTI 

1. 

2 

3. 

4. 

5.. 

Mohammad Hadi 

Nur Ririt Efendi 

Rofiah 

Miftahuddin, S.Ag 

Amirul Malik 

Weru 

Weru 

Weru 

Weru 

Weru 

Ketua 

Wakil Ketua 

Sekretaris 

Wakil Sekretaris 

Bendahara 

2011-2016 

2011-2016 

2011-2016 

2011-2016 

2011-2016 

Sumber : Dokumen Akta Pendiri Koperasi Tahun 2000 

• Pengawas koperasi : 

1. Muhlisin  

2. Sulaiman 

3. Imam Bukhori 

  4.2.2. Maksud dan Tujuan Serta Usaha Koperasi 

Selain hal tersebut pada awal berdirinya koperasi juga 

memiliki maksud dan tujuan yang sangat bagus yaitu : 

1. Koperasi bemaksud menggalang kerjasama untuk membantu 

kepentingan ekonomi anggota khususnya dan  masyarakat pada 

umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

2. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut 

membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka 
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mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur 

berdasarkan pancasil dan UUD 1945 seutuhnya. 

Guna mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka koperasi 

menyelenggarakan usaha-usaha sebagai berikut : 

1. Usaha pokok : 

a. Melaksanakan usaha dibidang perikanan 

b. Melaksanakan kegiatan usaha jasa sengan menyediakan dan 

menjual hasil perikanan dan kebutuhan anggota 

2. Usaha penunjang : 

a. Menyediakan sarana produksi perikanan 

b. Mengusahakan permodalan bagi anggota  

c. Melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam yang dikelola 

secara otonom 

3. Dalam menjalankan usaha koperasi dapat dilakukan kerjasama 

dengan pilhak lain seperti (BUMN, swasta ataupun koperasi 

lainnya). 

Hal tersebut merupakan rancangan yang ada dalam akta 

pendirian koperasi, akan tetapi pada kenyataannya koperasi 

mengalami ketimpangan pada salah satu usahanya yaitu simpan 

pinjam yang membuat mereka mengalami defisit dan pada akhirnya 

harus tutup. Kegiatan simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi 

Mina Ika Bhakti yang sudah berjalan cukup panjang harus 

mengalami permasalahan setelah 10 tahun, koperasi tersebut tidak 

dapat konsisten dalam usaha lainnya karena terlalu berfokus pada 
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satu usahanya dan membuat koperasi tidak berkembang. Modal 

pribadi para anggota tidak dapat mempertahankan koperasi tersebut 

dikarenakan pengeluaran yang begitu banyak dan berpengaruh pada 

keuangan koperasi sehingga mengalami defisit. Koperasi juga kurang 

memberikan batasan pada masyarakat nelayan yang melakukan 

peminjaman seperti syarat atau jaminan, sehingga hal tersebut 

mengakibatkan terjadinya penunggakan pembayaran hutang. 

4.3. Ketergantungan Masyarakat Nelayan Terhadap Sistem Kredit  

Bank merupakan wadah selanjutnya bagi masyarakat nelayan di Desa Weru, 

Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan setelah tutupnya koperasi, setelah 

masyarakat mengenal fungsi bank mayoritas masyarakat nelayan berani melakukan 

pinjaman dari bank dengan syarat yang diajukan guna mengembangkan usaha 

mereka. Masyarakat hanya perlu mengikuti prosedur yang diajukan oleh bank guna 

melakukan pinjaman. Hal tersebut menjadikan bank sebagai sarana bagi mayoritas 

masyarakat nelayan dalam mengembangkan  kehidupan mereka. Seperti yang 

dikatakan oleh bapak solihin : 

“Saiki nyilah bank iku gampang mas tinggal nyetorno jaminan, nek aku 

ngeneki yo nyetorno sertifikat omah. Alasanku yo cek gak melok uwong ae, 

dadi buro ae iku gak enak mas" (Wawancara dengan Bapak Sholihin, 13 

september 2018) 

“sekarang pinjam bank itu gampang mas tinggal nyetorno jaminan, kalau saya 

jaminanya sertifikat rumah. Alasanku biar bisa ngelaut sendiri gak ikut orang 

terus, jadi buruh terus itu gak enak mas” (Wawancara dengan Bapak Sholihin, 

13 september 2018) 

Kesempatan tersebut lebih banyak dimanfaatkan oleh nelayan buruh untuk 

melakukan peralihan menjadi nelayan juragan, pembuatan peralatan melaut 

termasuk perahu memakan dana yang cukup besar sehingga bank dirasa mampu 
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memberikan solusi kepada para buruh nelayan untuk melakukan peralihan meskipun 

syarat yang diajukan bisa dibilang beresiko bagi mereka, volume peminjaman yang 

besar membuat nelayan buruh harus menggunakan jaminan sertifikat tanah atau 

rumah mereka untuk mendapatkan pinjaman. Hal tersebut tentu membedakan 

koperasi dengan bank, dulunya masyarakat melakukan pinjaman ke koperasi  dalam 

jumlah yang terbatas dan hanya dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, 

sedangkan bank memiliki volume peminjaman yang cukup besar sehingga dapat 

digunakan untuk melakukan peralihan. 

“ngene mas, saiki nek aku dadi juragan opo seng tak gawe jaminan, wong-

wong ngonoku biasane kendel-kendel ngelebokno sertifikat omah barang” 

(Wawancara dengan Bapak M.Abduh, 18 september 2018) 

“gini mas, sekarang kalau aku jadi juragan apa yang tak buat jaminan, orang-

orang tempatku biasanya berani-berani masukin sertifikat rumah juga” 

(Wawancara dengan Bapak M.Abduh, 18 september 2018) 

Nelayan buruh tidak semua memanfaatkan dana pinjaman yang bisa dilakukan 

untuk melakukan peralihan, mereka memiliki banyak alasan kenapa tidak 

melakukan peralihan menjadi nelayan juragan, hal tersebut dikarenakan jaminan 

yang memiliki resiko yang cukup besar dan harus membayar cicilan yang tidak 

sedikit perbulannya, karena jika dipikir hasil tangkap laut juga tidak pasti belum lagi 

kalau nelayan tidak bisa melaut karena cuaca atau musim angin barat. Mereka lebih 

nyaman menetap sebagai nelayan buruh karena posisi nelayan buruh yang sekarang 

menjadi sangat penting setelah semakin banyaknya peralihan yang terjadi. 

 Dalam melakukan pinjaman memang masyarakat nelayan buruh yang 

melakukan peralihan cenderung tidak memiliki simpanan dan menggantungkan 

pinjaman sebagai penutup kebutuhan pada musim angin barat karena tidak bisa 

melaut, hal tersebut dikarenakan mereka harus menggunakan penghasilan untuk 
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membayar cicilan bank perbulannya dan kebutuhan sehari-hari. Pada akhirnya 

kebanyakan masyarakat nelayan  di Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten 

Lamongan sekarang memiliki ketergantungan pada sistem simpan pinjam karena 

dianggap mempermudah kebutuhan mereka. 

4.4. Hubungan Nelayan dan Tengkulak  

Terdapat juga tengkulak ikan yang membantu mendanai nelayan dengan 

memberikan pinjaman modal usaha dan biaya operasional  melaut, hal tersebut 

bertujuan supaya nelayan menjual hasil tangkapan seperti udang, ikan, rajungan dan 

lain-lain pada tengkulak ikan yang memberinya pinjaman modal usaha dan biaya 

operasional. Harga penjualan hasil tangkapan nelayan ditentukan oleh tengkulak 

ikan dan nilainya bervariasi tergantung ukuran dan jumlah hasil tangkapan yang 

diperoleh. 

“Nek ditakok i ngono yo mesti ae iyo hehe, soale ngene mas ben wong kulak 

an iku nduwe langganan dewe-dewe. Nek aku tak akoni nduwe perahu mas. 

Seng ngiyangno yo wong seng gelem tak cekeli perahune” (Wawancara 

dengan Bapak Saiful, 12 september 2018) 

“Jadi kalau ditanya gitu ya pasti iya hehe, soalnya gini mas kalau orang 

terngkulak itu juga punya pelanggan sendiri-sendiri. Kalau saya ngaku punya 

perahu mas. Yang mengoprasikan ya orang yang mau dipegangi perahu” 

(Wawancara dengan Bapak Saiful, 12 september 2018) 

 Di Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan terdapat tengkulak 

ikan yang biasa memberi pinjaman dan menampung hasil tangkapan nelayan. 

Nelayan yang sudah terikat pinjaman pada salah satu tengkulak ikan, tidak bisa 

menjual  hasil  tangkapannya  pada tengkulak ikan lainnya. Hal tersebut menjadi 

nilai sosial yang dianut oleh masyarakat nelayan di desa tersebut. Karakteristik 

usaha penangkapan ikan oleh nelayan dapat diamati dari kebutuhan modal, biaya 

operasional melaut, biaya penyusutan, dan penerimaan usaha. Karakteristik dan pola 
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usaha nelayan merupakan bagian dari pengetahuan tradisional masyarakat yang 

dipahami sebagai sistem informasi, pengetahuan, kepercayaan yang ditularkan antar 

generasi dalam hubungannya antara masyarakat yang berlangsung secara dinamis 

dan berdasarkan pengalaman adaptasi terhadap perubahan. Jadi hal tersebut 

berpengaruh pada tingkat kemauan masyarakat jika diberikan fasilitas perlengkapan 

melaut guna memenuhi kehidupan sehari-hari. Tingkat penghasilan pengoprasian 

kapal juga menjadi pertimbangan bagi masyarakat karena jika dibandingkan hanya 

menjadi seorang nelayan buruh yang berpenghasilan lebih kecil.  

4.4.1. Hubungan Antar Nelayan 

Kekerabatan dalam kegiatan usaha menangkap ikan dilakukan 

masyarakat nelayan Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun anggota yang terlibat 

dalam kegiatan penangkapan ikan adalah orang-orang terdekat seperti anak, 

menantu, saudara, dan tetangga yang telah dipercaya. Adapun jumlah 

anggota yang terlibat bervariasi antara 2-3 orang, bahkan ada yang 

melakukan kegiatan penangkapan ikan seorang diri. Apabila ada tiga orang 

yang terlibat dalam kegiatan penangkapan, sistem pembagian hasil yang 

diterapkan adalah dibagi enam bagian setelah dikurangi biaya operasional, 

sehingga masing-masing akan mendapat 1/6 bagian. Sistem pembagian hasil 

yang diterapkan yaitu tiga bagian masing-masing untuk perahu, mesin, dan 

alat tangkap dan tiga bagian sisanya masing-masing untuk tiga orang yang 

terlibat. Sistem bagi hasil ini menunjukkan nelayan di Desa Weru, Keca 

matan Paciran, Kabupaten Lamongan menerapkan sistem sharing untuk 

mengatasi ketidakpastian dan risiko yang dihadapi dalam menjalankan 
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usahanya. Pembagian hasil yang diperoleh  nelayan ditentukan oleh 

kemampuan atau tingkat kekuatan dan akses pada modal dan sumberdaya 

termasuk hubungan sosial yang dimiliki. Kekuatan yang dimaksud juga 

termasuk kemampuan memberikan pinjaman modal, dan alat tangkap pada 

nelayan lainnya. Ciri yang menonjol dalam kegiatan usaha penangkapan ikan 

oleh nelayan adalah hubungan yang didasarkan pada kepercayaan atau 

hubungan timbal balik yang saling percaya dan membutuhkan antar nelayan. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

5.1 Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Setelah Masuknya 

Sistem Kredit Bank 

Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan merupakan desa 

yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan, hal tersebut dikarenakan 

desa weru terletak di dekat bibir pantai utara (pantura). Hal tersebut menjadikan 

masyarakat bergantung pada hasil laut, nelayan dapat diartikan sebagai orang yang 

hasil mata pencaharian utamanya berasal dari menangkap ikan di laut. Nelayan di 

merupakan orang-orang yang secara aktif melakukan kegiatan penangkapan ikan, 

baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai mata pencahariannya.  

Nelayan merupakan suatu pekerjaan menangkap ikan di laut yang 

dilakukan oleh seseorang. Kebanyakan orang yang bekerja sebagai nelayan adalah 

masyarakat yang tinggal di desa pesisir. Nelayan dikategorikan sebagai seseorang 

yang pekerjaannya menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap yang 

sederhana, mulai dari pancing, jala dan jaring, sampai dengan perahu yang 

dilengkapi dengan alat tangkap ikan. Namun dalam perkembangannya nelayan 

dapat pula dikategorikan sebagai seorang yang profesinya menangkap ikan dengan 

alat yang lebih modern berupa kapal ikan beserta peralatan tangkapnya yang 

sekarang dikenal sebagai anak buah kapal atau buruh nelayan. Di samping itu juga 

nelayan dapat diartikan sebagai petani ikan yang melakukan budidaya ikan di 

tambak dan keramba-keramba di pantai. 
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Masyarakat nelayan Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten 

Lamongan merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja mencari ikan di laut 

yang menggantungkan hidup terhadap hasil laut yang tidak menentu dalam setiap 

harinya. Masyarakat nelayan cenderung mempunyai sifat keras dan terbuka 

terhadap perubahan. Sebagian besar masyarakat nelayan adalah masyarakat yang 

mempunyai kesejahteraan rendah dan tidak menentu. Kesulitan mengatasi 

kebutuhan hidup sehari-hari membuat masyarakat nelayan harus rela terlilit hutang 

dan menanggung hidup yang berat, mereka tidak hanya berhutang kepada kerabat 

dekat, tetapi mereka juga berhutang kepada tetangga sampai ke bank. 

Menurut Raymond Firth, karakteristik yang menandai kehidupan nelayan 

kecil atau buruh adalah: 

1. Pendapatan nelayan bersifat harian dan tak menentu dalam setiap 

harinya 

2. Rendahnya tingkat pendidikan para nelayan serta anak-anak dari 

keluarga nelayan yang menyebabkan para nelayan tersebut sulit 

untuk mendapatkan pekerjaan lain  

3.  Besarnya jumlah modal yang dikeluarkan dibidang usaha 

perikanan, menyebabkan para nelayan lebih memilih menjadi 

seorang buruh. 

4. keluarga nelayan miskin umumnya sangat rentan dan mudah 

terjerumus dalam perangkap utang yang merugikan. Masyarakat 

nelayan umumnya masyarakat yang memiliki etos kerja tinggi dan 

mempunyai sifat kekerabatan yang erat diantara mereka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

Masyarakat nelayan umumnya masyarakat yang kurang 

berpendidikan. 

“Saiki dadi anak e wong penggawean nggoro iku mesti saitik akeh e iku iso 

nyekel, pancen ilmu ketok iku gampang kok” (Wawancara dengan Bapak M. 

Abduh 18 september 2018) 

“sekarang jadi anak orang yang bekerja di laut (nelayan) itu pasti sedikit 

banyak bisa megang, memang ilmu yang kelihatan itu gampang dipelajari” 

(Wawancara dengan Bapak M. Abduh 18 september 2018) 

Pekerjaan sebagai nelayan adalah pekerjaan kasar yang banyak 

mengandalkan otot dan pengalaman, sehingga untuk bekerja sebagai nelayan latar 

belakang pendidikan memang tidak penting. Masyarakat yang bekerja sebagai 

nelayan, ternyata bukan hanya masyarakat yang sudah berumur lanjut, tetapi 

banyak masyarakat generasi muda yang masih berumur 17-25 tahun juga sudah 

bekerja sebagai nelayan. Umunya mereka adalah anak dari keluarga nelayan yang 

ikut bekerja sebagai nelayan yang terkadang masih duduk dibangku sekolah. 

Komunitas desa pesisir, khususnya Desa Weru, Kecamatan Paciran, 

Kabupaten Lamongan pada dasarnya adalah kelompok masyarakat yang 

kehidupannya sangat bergantung pada hasil laut. Seperti juga pada masyarakat 

petani yang kehidupannya tergantung pada irama musim, pasang surut 

kelangsungan hidup keluarga nelayan sangat dipengaruhi oleh musim panen dan 

paceklik ikan. Saat kondisi laut sedang tak bersahabat dan ikan-ikan cenderung 

bersembunyi di dasar laut, maka pada saat itu pula rizki terasa seret dan keluarga-

keluarga nelayan kecil kemudian harus hidup serba irit, bahkan kekurangan. 

Keluarga atau rumah tangga merupakan kesatuan sosial yang membentuk 

masyarakat. Di dalam keluarga terdapat anggota-anggota keluarga, seperti suami, 

istri, dan anak. Seperti halnya dengan keluarga-keluarga pada umumnya, keluarga 
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nelayan juga mempunyai tanggungan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan 

sehari-hari anggota keluarganya. Dalam keluarga, semua modal dan barang diatur 

oleh kepala keluarga yang bertindak tanpa pamrih demi kepentingan bersama. 

Meskipun ada pembagian pekerjaan yang berdasarkan jenis kelamin dan umur, 

namun, semuanya bekerja untuk kepentingan bersama. Masing-masing anggota 

keluarga akan berkontribusi sesuai dengan peran, tanggungjawab dan 

kemampuannya. 

  

Gambar. 5.1 Kapal nelayan Desa Weru  

Sumber: olah data pribadi 

Nelayan Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan merupakan 

nelayan yang mencari ikan di laut dengan menggunakan perahu ke dan alat tangkap 

dengan teknologi yang modern. Hal tersebut bertujuan supaya nelayan dapat 

mengases wilayah peraian lebih jauh dan mendapatkan hasil yang maksimal, 

Dengan menggunakan alat tangkap yang sedikit dan teknologi yang sederhana 

nelayan hanya mampu memperoleh hasil tangkapan ikan dalam jumlah yang 

sedikit pula yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, itu pun saat 

cuaca dan kondisi laut yang sedang bersahabat. Saat cuaca dan kondisi laut yang 

tidak bersahabat, para nelayan tidak dapat mencari ikan di laut dan hal itu 
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mengakibatkan nelayan buruh tidak dapat memperoleh penghasilan sehingga 

keluarga nelayan kecil atau nelayan buruh tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-

hari mereka, keadaan tersebut yang menjadikan keluarga nelayan hidup dalam 

keterbatasan ekonomi dan jauh dari kesejahteraan.  

Berbeda dengan keluarga nelayan juragan kapal yang rata-rata hidup 

berkecukupan, keluarga nelayan buruh sering kali hidup dengan kondisi serba pas-

pasan. Keluarga nelayan buruh dituntut untuk bertahan hidup dalam himpitan 

ekonomi yang melanda keluarga mereka, disaat harga kebutuhan pokok yang 

setiap tahunnya naik, mau tidak mau mereka harus tetap bisa membelinya demi 

kelangsungan hidup anggota keluarga mereka, belum juga biaya pendidikan untuk 

anak mereka yang harus mereka tanggung.  

Terdapat berbagai tipe pada nelayan di Desa Weru, Kecamatan Paciran, 

Kabupaten Lamongan yaitu : 

a. Dari segi peralatan tangkap yang dimiliki nelayan. nelayan bisa 

dibedakan menjadi dua golongan, yaitu golongan nelayan yang 

mempunyai alat sendiri (pemilik perahu atau nelayan juragan) dan 

golongan nelayan yang tidak mempunyai alat sendiri (nelayan buruh), 

dalam hal ini nelayan buruh hanya dapat menyumbang jasa tenaganya 

dalam kegiatan menangkap ikan serta mendapatkan upah yang lebih 

kecil dari pada nelayan pemilik perahu atau nelayan juragan. Di desa 

tersebut juga ada dua tipe nelayan juragan yaitu, nelayan juragan yang 

memiliki modal sendiri dan nelayan juragan yang menggunakan dana 

pinjaman. 
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b. Dari segi skala investasi modal usahanya. Nelayan di golongkan 

menjadi dua tipe, yaitu nelayan besar yang memiliki modal pribadi 

sehingga dapat memaksimalkan kegiatan menangkap ikan dengan 

memiliki lebih dari satu kapal dan nelayan dengan modal pinjaman 

yang melakukan peralihan guna memilki perahu guna memperbaiki 

perekonomian mereka. 

c. Berdasarkan profesi, nelayan dapat dibedakan menjadi nelayan juragan 

dan nelayan buruh. Nelayan juragan cenderung lebih berpendapatan 

lebih besar dibandingkan dengan nelayan buruh, ini dikarenakan 

nelayan juragan yang mendapatkan hasil pembagian lebih banyak dari 

pada nelayan buruh, hal tersebut cukup lumrah dikarenakan nelayan 

juragan yang memiliki perahu beserta peralatannya sedangkan nelayan 

buruh hanyalah seorang pekerja. 

Himpitan ekonomi yang terus menerus mengililingi kehidupan keluarga 

nelayan kecil atau buruh menyebabkan kondisi kemiskinan tidak bisa lepas dari 

kehidupan keluarga nelayan, mereka harus bertahan ditengah keterbatasan 

ekonomi yang melanda keluarga mereka. Strategi merupakan serangkaian cara 

tertentu yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi adalah 

cara untuk mencapaian tujuan, seperti srategi bertahan hidup keluarga nelayan 

merupakan suatu cara atau usaha yang harus dilakukan oleh anggota keluarga 

nelayan guna kelangsungan hidup keluarga tersebut. Dalam rangka memperbaiki 

taraf hidup dan memberi peluang bagi keluarga nelayan ke arah kehidupan yang 

sejahtera, hal yang dapat dilakukan oleh keluarga nelayan buruh, pertama dengan 
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cara mendorong menjadi nelayan juragan, kedua menfasilitasi nelayan buruh agar 

lebih berdaya dan mempunyai kemampuan penyangga ekonomi keluarga yang 

rentan terhadap krisis ekonomi. Pilihan mana yang diambil dari dua jalan di atas 

sudah barang tentu sangat tergantung kepada kemampuan yang dimiliki dan 

kondisi nelayan yang bersangkutan. 

Pada akhir tahun 2010 telah berdiri bank di Desa Weru, Kecamatan Paciran, 

Kabupaten Lamongan. Pada awal berdiri masyarakat kurang mengenal fungsi dari 

bank tersebut dikarenakan masyarakat lebih cenderung melakukan kegiatan 

simpan pinjam di koperasi. Selang 2 tahun setelah koperasi tutup bank mulai 

bergerak dengan memperkenalkan fungsi keberadaannya. Bank memberikan 

pengetahuan tentang salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pihak bank yaitu 

sistem kredit, sistem kredit ini awal dikenal masyarakat Desa Weru, Kecamatan 

Paciran, Kabupaten Lamongan pada tahun akhir tahun 2015. 

“pada saat saya melakukan pinjaman, saya ngobrol dengan mbak yang melayani 

saya  mengenai masalah yang ada dikoperasi yaitu ketimpangan yang dialami oleh 

koperasi karena banyaknya pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat dan banyak 

yang nunggak masalah pembayaran sehingga koperasi akhir-akhir ini mengalami 

defisit” (Wawancara dengan Bapak M. Hadi, 10 nopember 2018) 

Hal tersebut lalu disosialisasikan oleh pihak bank melaului iven dengan 

membagikan brosur. Melihat potensi masyarakat desa tersebut yang mayoritas 

bekerja sebagai nelayan tentu hal tersebut menjadi peluang menjalankan sistem 

kredit tersebut. Modal mengambil peran yang sangat penting pada perubahan sosial 

ekonomi masyrakat nelayan Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten 

Lamongan. Dengan adanya sisitem kredit bank masyarakat dipermudah untuk 

melakukan peralihan dari nelayan buruh menjadi nelayan jurgan. Hal tersebut 

berdampak pada perubahan ekonomi sosial masyarakat Desa Weru, Kecamatan 
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Paciran, Kabupaten Lamongan. pada segi ekonomi masyarakat nelayan dapat 

memperbaiki pendapatan mereka karena profesi baru sebagai nelayan juragan, di 

mana nelayan juragan dapat memperoleh bagian yang lebih banyak dari pada 

nelayan buruh. Sedangkan pada sisi sosial masyarakat pada akhirnya mengalami 

persaingan antar nelayan juragan lama dan nelayan juragan baru untuk 

mendapatkan seorang buruh nelayan, hal tersebut dikarenakan jumlah nelayan 

yang tidak mengalami penambahan cukup banyak sedangkan jumlah peralihan 

nelayan buruh menjadi nelayan juragan semakin bertambah dengan jumlah yang 

relatif banyak.  

Masyarakat nelayan Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten 

Lamongan memang sulit lepas dari kegiatan simpan pinjam, hal tersebut dianggap 

masyarakat sebagai sarana untuk memperbaiki perekonomian karena dengan 

mendapatkan modal masyarakat dapat mengolah dana tersebut guna mencukupi 

kebutuhannya. Masyarakat nelayan desa tersebut sekarang ini banyak melakukan 

peralihan dari nelayan buruh menjadi nelayan juragan dengan memanfaatkan dana 

pinjaman. Peralihan tersebut banyak terjadi setelah masyarakat mengenal bank, 

karena sebelumnya masyarakat hanya mengenal koperasi sebagai tempat 

melakukan kegiatan simpan pinjam dan peminjaan yang dapat dilakukan di 

koperasi juga terbatas. Berbeda dengan bank di mana masyarakat dapat melakukan 

pinjaman dalam jumlah besar, sehingga masyarakat nelayan dapat menggunakan 

dana pinjaman tersebut guna melakukan peralihan yang bertujuan untuk 

memperbaiki keadaan perekonomian mereka. 
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Tabel 1; Jumlah Peningkatan Nelayan dari Tahun 2015-2018 

No Tahun Jumlah 

(Orang) 

Peningkatan 

(Orang) 

1 2015 2021  

2 2016 2030 9 

3 2017 2038 8 

4 2018 2047 9 

Sumber : BPS tahun 2015-2018 

 Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik pertumbuhan 

masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan hanya mencapai 26 orang dari tahun 

2015-2018, sehingga jika dirata-rata nelayan tiap tahunnya ada 9 orang baru yang 

berprofesi sebagai nelayan. Sedangkan dari jumlah penambahan perahu adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 2; Peningkatan Jumlah Perahu dari Tahun 2015-2018 

No Tahun Jumlah  

(Unit perahu) 

Peningkatan  

(Unit perahu) 

1 2015 297  

2 2016 306 9 

3 2017 315 9  

4 2018 326 11 

Sumber : BPS tahun 2015-2018 

Peralihan nelayan buruh menjadi nelayan juragan tersebut mulai banyak 

dilakukan pada tahun 2015 setelah masyarakat mengenal sistem kredit bank, pada 

tahun tersebut terjadi peningkatan yang cukup besar pada jumlah pemilik perahu. 

Setiap tahun jumlah perahu bisa bertambah  9 sampai 11 dilihat dari peningkatan 
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pertahunnya. Sedangkan pada nelayan terdapat penambahan sekitar 9 orang setiap 

tahunnya, hal tersebut telah membuktikan bahwa peralihan buruh nelayan menjadi 

nelayan juragan yang terjadi setiap tahunnya dapat mengakibatkan ketimpangan. 

Banyaknya peralihan yang dilakukan jumlah nelayan juragan dan nelayan buruh 

menjadi timpang dikarenakan 1 perahu biasanya membutuhkan buruh nelayan 2 

sampai 3 orang. 

Tenaga yang diperlukan oleh nelayan juragan dalam mengoperasikan 

perahu dan peralatan dalam melaut memang membutuhkan tenaga lebih dari satu 

orang, dikarenakan selain pekerjaan yang berat anak buah nelayan atau buruh 

sangat diperlukan guna mengantisipasi kendala yang tidak diinginkan pada saat 

melaut, sehingga nelayan juragan sangat membutuhkan adanya seorang nelayan 

buruh untuk membantu pekerjaan melaut mereka. Akan tetapi dengan adanya 

keadaan yang sekarang atau banyaknya peralihan nelayan buruh yang menjadi 

nelayan juragan jumlah buruh menjadi sangat terbatas. Hal tersebut menjadi 

keluhan bagi nelayan juragan lama, seperti yang dikatakan oleh bapak kusnari 

berikut : 

“saiki golek bela iku angel soale akeh wong nduwe perahu saiki, bela miyang 

saiki iku digolek i bedo karo biyen kono seng nggolek i jeragan lah saiki 

juragan seng nggolek i bela” (Wawancara dengan Bapak Kusnari, 20 

september 2018) 

“sekarang cari buruh nelayan itu susah soalnya banyak masyarakat nelayan 

yang memiliki perahu, buruh sekarang itu di cari beda sama dulu buruh yang 

mencari nelayan juragan lah sekarang juragan yang mencari buruh” 

(Wawancara dengan Bapak Kusnari, 20 september 2018) 

Banyaknya peralihan memang menjadikan banyak perubahan pada kondisi 

nelayan sekarang, selain kondisi perekonomian nelayan yang mengalami 

perubahan karena melakukan peralihan, pada kondisi sosial mereka juga banyak 
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mengalami perubahan mulai dari adanya sifat individual seperti tidak saling 

membutuhkan di kelompok nelayan dan terjadinya perebutan nelayan buruh antara 

juragan lama dan nelayan juragan baru. Posisi buruh nelayan sekarang memang 

menjadi sangat dibutuhkan oleh nelayan juragan dengan banyaknya jumlah 

pemilik perahu, seperti yang bapak M. Abduh katakan selaku nelayan buruh : 

“saiki dadi bela miyang iku wes enak soale digolek i, lapo kok mesti 

ngabotno terus nyileh bank digawe nggawe perahu” (Wawancara dengan 

Bapak M.Abduh, 18 september 2018). 

“sekarang jadi buruh nelayan itu udah enak soalnya dicari, kenapa harus 

dengan meminjam bank guna membuat perahu atau melakukan peralihan” 

(Wawancara dengan Bapak M.Abduh, 18 september 2018). 

Kepemilikan perahu memang dianggap masyarakat nelayan sebagai orang 

yang termasuk ada atau mampu, tetapi tidak semua nelayan buruh melakukan 

peralihan dikarenakan keterbatasan ataupun resiko yang terlalu besar, nelayan 

buruh yang melakukan peralihan selain karena berusaha memperbaiki 

perekonomian di situ juga terdapat tujuan karena anggapan masyarakat atas 

kepemilikan perahu. Sedangkan yang menjadi pemicu persaingan antara nelayan 

juragan yaitu pendapatan hasil tangkap laut dikarenakan adanya gengsi nelayan 

juragan lama dan nelayan juragan guna mendapatkan pengakuan dari masyarakat 

sebagai nelayan juragan yang alongan atau pendapatan hasil tangkap laut paling 

banyak. 

5.2 Persaingan  Antar Nelayan Juragan Dalam Mendapatkan Buruh dan 

Hasil Tangkap Laut  Setelah Banyaknya Peralihan 

 Setelah banyaknya peralihan nelayan buruh menjadi nelayan juragan di 

Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan yang terjadi banyak 

perubahan di tempat perkumpulan (belandongan), munculnya sifat individu dan 
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ingin dianggap dikelompok nelayan mengakibatkan perpecahan antar nelayan 

juragan. Di mana nelayan lama berusaha mempertahankan keadaan ekonomi dan 

melakukan pendekatan ke nelayan buruh yang sudah mereka miliki setelah banyak 

terjadi peralihan. Nelayan lama berusaha tetap bertahan dalam keadaan yang 

sekarang dengan menggunakan strategi yang dianggap mampu mengatasi 

banyaknya peralihan yang dilakukan oleh nelayan buruh, sehingga mereka mampu 

bersaing dalam memperoleh hasil tangkap laut dan mendapatkan buruh nelayan. 

Ketua rukun nelayan (RN) memiliki fungsi untuk menjaga kerukunan 

kelompok nelayan, sehingga di dalam kelompok nelayan tidak terjadi permasalah 

yang menyebabkan perpecahan antar nelayan. Pada saat banyaknya peralihan dari 

nelayan buruh ke nelayan juragan memang potensi perpecahan mulai terlihat 

dikarenakan adanya beberapa hal yang menghasruskan nelayan harus bersaing satu 

sama lain. Pertama dikarenakan kenaikan jumlah pemilik perahu menyebabkan 

penambahan nelayan setiap tahunnya tidak dapat menutupi ketimpangan jumlah 

yang dibutuhkan oleh nelayan juragan untuk mendapatkan buruh, sehingga banyak 

nelayan juragan yang merasa kesulitan untuk medapatkan buruh dan mau tidak 

mau harus bersaing antar nelayan juragan. Kedua, bertambahnya jumlah pemilik 

perahu menimbulkan adanya persaingan di dalam mendapatkan hasil tangkap laut, 

hal tersebut pada akhirnya mendapatkan respon dari nelayan lama untuk membuat 

perahu baru supaya penghasilan yang mereka dapatkan tidak dapat tersaingi oleh 

nelayan baru. 

“Saiki ngatur kelompok nelayan iku rodok repot soale wong-wonge gak 

gelem kalah podo pengen awak e dewe-dewe seng enak. Dijak kumpulan ae 

saiki angel mas. Asline iku ancen gara-gara wong podo lomba nduwe perahu 

ikulo lah saiki kabeh meh nduwe perahu soale nggolek silihan yo gampang, 
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terus juragan lawas akeh seng nduwe perahu luwe teko siji mangkane wong-

wongane iku tambah pengen menang dewe-dewe” (Wawancara dengan 

Bapak Kusnul, 1 nopember 2018) 

“Sekarang mengatur kelompok nelayan itu lumayan susah soalnya orang-

orangnya sama-sama gak mau kalah pengen dirinya masing-masing yang 

menan. Diajak kumpulan aja sekarang susah mas. Sebenarnya itu terjadi gara-

gara orang pada berlomba punya perahu ituloh lah sekarang semuanya hampir 

punya perahu soalnya cari pinjaman juga gampang, terus juragan lama juga 

banyak yang memiliki perahu lebih dari satu mangkanya orang-orangnya itu 

pada pengen menang sendiri-sendiri” (Wawancara dengan Bapak Kusnul, 1 

nopember 2018) 

Ketua rukun nelayan (RN)  sudah berusaha mengadakan perkumpulan guna 

membahas permasalahan yang terjadi pada kelompok nelayan akan tetapi dengan 

kerasnya watak para nelayan hal tersebut sulit terealisaikan. Adanya modal 

berpengaruh pada kondisi sosial ekonomi pada sebuah masyarakat, peralihan yang 

dilakukan oleh nelayan buruh dengan menjadi nelayan juragan dikarenakan akses 

dana yang sekarang mudah didapatkan melaui pinjaman bank menjadikan mereka 

nelayan buruh terdorong untuk memperbaiki kondisi perekonomian mereka 

dengan melakukan peralihan. Sedangkan dari nelayan juragan lama kepemilikan 

modal yang banyak atas hasil yang dicapai selama menjadi nelayan juragan 

digunakan untuk melakukan pembuatan kapal baru karena sudah merasakan 

kepuasan ketika memiliki perahu. Pada akhirnya hal tersebut menjadi kunci adanya 

perubahan sosial karena timbulnya sifat individual di kelompok nelayan karena 

persaingan yang terjadi.  

Tidak adanya pembatasan perahu memang mengakibatkan ketimpangan 

terhadap jumlah nelayan juragan dan nelayan buruh, penambahan perahu yang 

terus terjadi setiap tahunnya mendatangkan suatu permasalah pada kelompok 

nelayan, lambat laun masyarakat lebih mengutamakan perekonomian masing-
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masing dari pada kondisi sosial dalam kelompok nelayan, hubungan antar nelayan 

yang sulit terjalin membuat permasalahan atau persaingan antar nelayan tidak 

kunjung selesai 

5.2.1 Persaingan Mendapatkan Nelayan Buruh 

Nelayan juragan lama ataupun nelayan juragan baru sama-sama 

berusaha mendapatkan nelayan buruh, mereka saling bersaing dalam 

mendapatkan buruh agar kegiatan melaut mereka dapat berjalan. Berbagai 

cara banyak dilakukan nelayan juragan lama ataupun nelayan juragan baru 

yang belum memiliki buruh. Hal tersebut menjadikan nelayan juragan lama 

yang masih memiliki buruh harus berusaha keras mempertahankan buruh 

nelayan mereka supaya tidak pindah. 

“aku ngeneki yo mekas belaku cek gak melu wong liyo, aku 

langsung marani nang omahe terus ngomong misale aku iki butuh 

awakmu,iku tak lakoni supoyo bela miyangku betah, aku wegah 

golek neh soale angel” (Wawancara dengan Bapak Kusnari, 20 

september 2018) 

“aku sudah bilangin ke buruh nelayanku biar gak ikut orang lain, 

aku lansung nyamperin ke rumahnya terus ngomong kalau aku 

masih membutuhkanmu, itu tak lakuin supaya buruh nelayanku 

betah, aku gak mau cari lagi soalnya susah” (Wawancara dengan 

Bapak Kusnari, 20 september 2018) 

 Buruh nelayan yang tidak melakukan peralihan dan sudah ikut 

dengan nelayan juragan lama berusaha dipertahankan dengan cara 

melakukan pendekatan secara personal kepada nelayan buruh supaya tidak 

keluar atau ikut dengan nelayan lain dan tetap betah mengikuti mereka. 

Strategi dilakukan guna mengantisipasi pindahnya nelayan buruh yang 

sudah mereka miliki ke nelayan juragan lain dikarenakan banyaknya 

nelayan juragan yang membutuhkan. 
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  5.2.2 Persaingan Pendapatan Hasil Tangkap Laut  

Meningkatnya jumlah pemilik perahu setiap tahun membuat 

nelayan juragan berusaha mengantisipasi penurunan pada tingkat 

pendapatan mereka, semakin banyaknya jumlah nelayan juragan 

mengakibatkan persaingan dalam mendapatkan hasil tangkap laut 

dikarenakan wilayah melaut yang terbatas. Nelayan lama berusaha bersaing 

dengan nelayan baru dengan berbagai strategi seperti menambah jumlah 

perahu mereka, dengan adanya modal pribadi nelayan lama mampu 

membuat perahu baru guna mempertahankan hasil tangkap laut atau 

perekonomian mereka. Dengan menggunakan cara tersebut pengahasilan 

ganda dapat di dapatkan oleh nelayan lama walaupun setiap tahunnya 

terdapat peningkatan jumlah perahu atau nelayan juragan baru. 

“aku saiki nduwe perahu loro mas soale kadong onok duwek yo 

nggawe perahu neh soale nek nggawe perahu penghasilan yo nambah 

uwong seng dikongkon nyekel  bakale akeh seng gelem” (Wawancara 

dengan Bapak Kusanri, 20 september 2018) 

“aku sekarang punya perahu dua mas soalnya uang juga ada ya bikin 

perahu lagi, soalnya kalau nuat perahu lagi penghasilan ya nambah 

terus orang yang disuruh megang atau mengoprasikan juga pasti 

mau” (Wawancara dengan Bapak Kusnari, 20 september 2018) 

Kepemilikan modal pribadi dari nelayan juragan lama dimaanfaatkan 

untuk mempertahankan eksisitensinya bahwa mereka masih dapat bersaing 

di samping banyaknya peningkatan jumlah nelayan juragan atau nelayan 

baru. Strategi tersebut rata-rata digunakan nelayan juragan dengan tujuan 

supaya perekonomian yang mereka miliki tetap stabil meskipun banyak 

terjadinya peralihan. Nelayan juragan dengan kapsitas tersebut mempunyai 

kendali atas perekonomian mereka, karena nelayan juragan lama tidak 
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melakukan pinjaman dan pada saat kondisi paceklik pun mereka masih 

memiliki tabungan yang relatif banyak dengan adanya penghasilan dari 

kepemilikan perahu yang lebih dari satu. 

5.3. Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Sosial Ekonomi Nelayan 

Desa Weru Pasca Masuknya Sistem Kredit Bank 

Perubahan sosial ekonomi disebabkan karena adanya faktor yang 

mendukung masyarakat untuk melakukan perubahan, menurut Salim (2002) dalam 

Martono menjelaskan beberapa faktor yang dapat mendukung adanya perubahan 

sosial ekonomi. Faktor tersebut diantaranya “five conteporary prime mover” (lima 

faktor penggerak perubahan).  

Faktor pertama Media, proses komunikasi dan perkembangan 

media, faktor ini berhubungan dengan media dalam masyarakat. Media 

tersebut berfungsi untuk mengkomunikasikan perubahan sosial yang terjadi 

kepada masyarakat umum. Perubahan sosial yang berjalan sangat cepat 

melalui media. Masyarakat akan mengetahui banyak informasi, penemuan 

baru, kejadian di tempat lain, gaya hidup dan lain sebagainya. Keberadaan 

media sebagai informasi tentang keberadaan sistem kredit bank yang 

membuat masyarakat nelayan di Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten 

Lamongan mengetahui tentang peluang mengembangkan usaha melaut 

mmereka, media menjadi faktor pendukung dari adanya perubahan sosial 

yang terjadi di masyarakat nelayan desa tersebut melalui informasi yang 
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diberikan oleh pihak bank melalui iven bagi-bagi brosur untuk 

memperkenalkan salah satu program mereka yaitu sistem kredit. 

“biyen bank iku ngadakno acara nang omahe warga, njelasno koyok fungsi-

fungsine bank iku opo ae terus mbagekno brosur seng isine iku tentang piye 

langkah-langkahe nyileh duwek yo ngonokulah” (Wawancara dengan Bapak 

Sholihin, 13 september 2018) 

“dulu bank itu pernah mengadakan acara ke rumah-rumah warga, mereka 

menjelaskan tengtang fungsi-fungsi atau program yang dimiliki oleh bank, 

terus pihak bank memberikan brosur yang isinya tentang bagaimana cara 

atau langkah-langkah untuk nelakukan pinjaman seperti itu” (Wawancara 

dengan Bapak Sholihin, 13 september 2018) 

Melalui informasi yang diberikan oleh pihak bank masyarakat 

nelayan Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan langsung 

merespon dengan cepat dengan memanfaatkan sistem kredit bank dengan 

melakukan pemijaman dan pembayaran dapat dilakukan dengan mencicil 

tiap bulan. Sehingga dari informasi yang diberikan oleh pihak bank 

menjadikan adanya suatu perubahan sosial ekonomi masyarakat dikarenakan 

melalui informasi tersebut banyak peralihan dilakukan oleh masyarakat 

nelayan buruh yang menjadi masyarakat juragan untuk memperbaiki 

perekonomian dengan memanfaatkan sistem kredit bank. 

Faktor kedua yaitu birokrasi, birokrasi dalam arti sempit dimaknai 

sebagai kekuasaan yang dikendalikan sekelompok orang. Adanya birokrasi 

membuat perilaku individu atau masyarakat seperti diatur sekelompok orang 

yang memegang kendali kekuasaan. Cepat lambatnya perbahan terjadi 

sangatlah bergantung kepada pemegang birokrasi tersebut. Di dalam 

pemerintahan Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan 

birokrasi berperan sangat minim, adanya pembekakan jumlah perahu yang 
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terjadi membuat ketimpangan antara jumlah nelayan juragan dan nelayan 

buruh. adanya rencana pembatasan jumlah perahu yang belum terealisasikan 

dikarenakan ketakutan adanya dampak yang lebih buruk jika rencana 

pembatasan perahu tersebut tetap dilaksanakan. 

“Sakjane iku aku wes tau nakokno nang pemerintah deso soal pembatasan 

jumlah perahu soale aku tau diomongi iku teko pemerintahan deso tapi 

sampek saiki durong melaku soale angel nek ngomongno masalah 

pembatasan iku angel, saiki wong yo podo pengen sugeh dadi yo opo nek 

jumlah perahun iku dibatesi yomalah rame wong-wong” (Wawancara dengan 

Bapak Kusnul, 1 nopember 2018) 

“sebenarnya itu aku sudah pernah menanyakan ke pemerintah desso soal 

pembatasan perahu soalnya aku pernah dibilangin dari pemerintahan desa tapi 

sampai sekarang belum berjalan soalnya kalau membicarakan masalah 

pembatasan itu susah, sekarang siapa orang yang gak pengen kaya jadi 

gimana kalau jumlah perahu itu dibatasi ya pasti jadi malah rame orang-

orang” (Wawancara dengan Bapak Kusnul, 1 nopember 2018) 

Rencana pembatasan perahu sudah pernah dilakukan oleh pemerintah 

Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan dan sempat 

disampaikan ke bapak Kusnul selaku Ketua rukun nelayan, akan tetapi hal 

tersebut belum sempat terealisasikan mengingat banyaknya peralihan nelayan 

ataupun penambahan jumlah perahu tersebut bertujuan untuk 

mengembangkan perekonomian setiap nelayan. Jadi belum terealisasinya 

rencana tersebut dikarenakan pihak desa weru ataupun ketua rukun nelayan 

mengalami kesulitan dalam menjalankan rencana pembatasan perahu, 

sehingga peningkatan jumlah pemilik perahu setiap tahun masih bertambah 

hingga tahun 2018. 

Pembatasan perahu memang menjadi rencana yang sulit 

direalisasikan mengingat terdapat bank yang menjadi sarana masyarakat 

untuk melakukan peralihan, semakin tahun masyarakat nelayan semakin 
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berani melakukan peralihan dan menyebabkan penambahan ada jumlah 

perahu, begitu juga dengan nelayan juragan lama yang banyak membuat 

perahu baru. Nelayan bersikeras memperbaiki kondisi perekonomian mereka 

tanpa melihat kondisi sosial yang banyak mengalami perubahan, sehingga 

jika rencana pembatasan perahu tetap direalisasikan atau terlaksana akan 

menimbulkan permasalahan baru, di mana masyarakat nelayan akan berontak 

karena rencana yang diberikan dianggap tidak memberikan solusi terhadap 

kondisi perekonomian mereka. 

Hal tersebut sulit dikendalikan pemerintah desa karena peralihan yang 

dilakukan oleh masyarakat nelayan menyangkut kesejahteraan kehidupan 

mereka, sehingga peningkatan jumlah pemilik perahu setiap tahun 

mengalami peningkatan tidak dapat dicegah 

Faktor ketiga yaitu modal, faktor ini sangatlah terkait dengan 

masalah perkembangan ekonomi di kelompok masyarakat. Faktor modal 

memegang peran untuk perkembangan perekonomian masyarakat. Perubahan 

sosial ekonomi dapat terjadi apabila seorang individu di dalam kelompok 

masyarakat memiliki modal. Perkembangan yang terjadi masyarakat nelayan 

di Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan cenderung sangat 

cepat, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya peralihan dari nelayan buruh 

menjadi nelayan juragan setiap tahunnya. Pemilik perahu setiap tahun 

mengalami peningkatan yang cukup banyak, hal tersebut didorong dengan 

adanya sistem kredit bank, di mana masyarakat dapat meminjam dana dari 

bank untuk digunakan sebagai modal untuk melakukan peralihan.  
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“Saiki nyilah bank iku gampang mas tinggal nyetorno jaminan, nek aku 

ngeneki yo nyetorno sertifikat omah. Alasanku yo cek gak melok uwong ae, 

dadi buro ae iku gak enak mas" (Wawancara dengan Bapak Sholihin, 13 

september 2018) 

“sekarang pinjam bank itu gampang mas tinggal nyetorno jaminan, kalau 

saya jaminanya sertifikat rumah. Alasanku biar bisa ngelaut sendiri gak ikut 

orang terus, jadi buruh terus itu gak enak mas” (Wawancara dengan Bapak 

Sholihin, 13 september 2018) 

Modal memang menjadi faktor inti dari perubahan sosial ekonomi 

pada masyarakat nelayan, banyaknya nelayan buruh yang beralih menjadi 

nelayan juragan dikarenakan adanya kepemilikan modal, sehingga ketika 

menjadi nelayan juragan mereka akan memiliki penghasilan yang lebih dan 

secara tidak langsung mereka akan bersaing dengan nelayan lama sebagai 

nelayan baru. Dengan memiliki modal masyarakat nelayan juga dapat 

memperbaiki peralatan melautnya, dengan memiliki peralatan melaut yang 

modern nelayan dapat mengases wilayah peraian lebih jauh dan 

mendapatkan hasil yang maksimal.   

Keadaan sosial ekonomi masyarakat nelayan Desa Weru, Kecamatan 

Paciran, Kabupaten Lamongan banyak mengalami perubahan baik dalam 

segi ekonomi ataupun sosial setelah mereka mengenal sistem kredit bank. 

Bank menjadi wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman guna 

mengembangkan perekonomiannya. Perubahan sosial ekonomi yang terjadi 

di masyarakat nelayan tersebut dikarenakan faktor perekonomian yang 

berkembang. Perkembangan tersebut terlihat dari banyaknya pertambahan 

perahu di wilayah tersebut setiap tahunnya. Hal tersebut akhirnya berdampak 

pada perubahan sosial masyarakat nelayan seperti munculnya sifat 

individualis atau kapitalis baru di mana terdapat gengsi diantara nelayan.  
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Nelayan juragan baru berusaha bersaing dengan berlomba-lomba 

dalam mendapatkan hasil tangkap laut dengan tujuan memperbaiki 

perekonomian keluarga, sebaliknya nelayan juragan lama tidak mau kalah 

dan berusaha bersaing dengan nelayan baru dengan cara mengembangkan 

peralatan melaut mereka, sehingga pada kelompok sosial nelayan terjadi 

sikap yang cenderung dominan atau individual pada nelayan juragan pasca 

banyak terjadinya peralihan. 

Faktor keempat teknologi, perkembangan teknologi sangat merubah 

kondisi sosial ekonomi di dalam masyarakat, perkembangannya yang sangat 

cepat dapat mengubah kehidupan masyarakat modern. Masyarakat di era 

modern secara tidak langsung diwajibkan menguasai teknologi karena 

perannya yang sangat vital. Masyarakat nelayan di Desa Weru, Kecamatan 

Paciran, Kabupaten Lamongan termasuk nelayan yang menggunakan 

teknologi modern pada saat melaut, mereka mulai menyadari pentingnya 

teknologi yang digunakan untuk memperoleh pendapatan yang lebih. Akan 

tetapi teknologi yang bisa dibilang mendukung nelayan untuk kegiatan 

melaut mereka memiliki harga yang lumayan mahal, sehingga tidak semua 

nelayan mampu membelinya. Hal tersebut hanya dimanfaatkan nelayan yang 

memiliki penghasilan tinggi atau memiliki modal banyak untuk memiliki 

peralatan atau teknologi yang modern. 

“Wong saiki iku perahune gede-gede, terus mesine yo apik-apik bedo karo 

wong biyen miyang gak nggawe mesin, wong miyang biyen iku melarat-

melarat seng enak mok wong nduwe duwek tok lah saiki kabeh iso nduwe 

perahu wong duwet karek utang bank ae” (Wawancara dengan Bapak Kusnul, 

1 nopember 2018) 
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“orang sekarang itu perahunya besar-besar, terus mesin yang digunakan juga 

bagus-bagus, orang nelayan dulu itu beda susah-susah yang enak Cuma orang 

yang punya uang saja lah sekarang semua orang bisa memiliki perahu soalnya 

uang tinggal pinjam ke bank aja” (Wawancara dengan Bapak Kusnul, 1 

nopember 2018) 

Sistem kredit bank dimanfaatkan masyarakat nelayan baru atau 

nelayan buruh yang beralih menjadi nelayan juragan untuk memiliki 

teknologi yang modern melalui dana yang diperoleh, fungsi teknologi modern 

memang sangat diperlukan oleh nelayan pada era sekarang ini supaya dapat 

memperoleh hasil yang maksimal. 

Terakhir faktor kelima yaitu faktor ideologi. Pada dasarnya 

ideologi merupakan suatu ide ataupun gagasan yang dimiliki oleh 

sekelompok orang dan menjadi landasan. Faktor tersebut lebih 

mengkesampingkan materi namun keberadaanya dapat mempengaruhi 

perkembangan berbagai hal yang bersifat material. Ideologi melahirkan 

teknologi, ideologi juga mampu melahirkan konflik, dan ideologi mampu 

melahirkan kemajuan. Ideologi berperan penting dalam mengubah pola 

berpikir masayarakat. Di Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten 

Lamongan masyarakat nelayan memiliki prestis tersendiri terhadap orang 

yang memiliki perahu, orang yang memiliki perahu dianggap sebagai orang 

yang mampu. Selain itu nelayan yang selalu memiliki pendapatan hasil 

tangkap laut yang banyak (alongan) akan menjadi orang yang disegani dan 

menjadi bahan obrolan masyarakat nelayan. 

“uwong-uwong saiki iku nggedekno gengsine kabeh pengen dianggep 

wong nduwe, kabeh podo nyilah duwek bank digawe nggawe perahu 

padahal jaminane omah terus cicilane ben ulan akeh. Tapi emang hasile 
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wong dadi juragan akeh opomaneh nek alongan yo gak masalah seh nk 

mampu ae” 

“orang-orang sekarang itu mengutamakan gengsinya semua pengen 

dianggap orang mampu, semua pada mieminjam uang ke bank 

digunakan untuk membuat perahu padahl jaminanya rumah terus 

cicilan tiap bulannya juga banyak. Tapi memang hasil nelayan juragan 

lebih banyak apalagi kalau pendapatan hasil melautnya banyak ya gak 

masalah selagi mampu” 

Keberadaan sistem kredit bank membuat masyarakat memiliki ambisi 

untuk mencapai prestis atau anggapan masyarakat sebagai orang yang 

dikatakan mampu, masyarakat nelayan juragan bersaing untuk mendapatkan 

hasil tangkap laut yang maksimal dengan mengembangkan alat tangkap yang 

mereka miliki. Munculnya persaingan tentu menyebabkan perubahan 

dikehidupan sosial kelompok nelayan seperti adanya sifat individualis, hal 

tersebut dikarenakan sifat gengsi di mana nelayan juragan mengejar suatu 

prestis yang terdapat di masyarakat Desa Weru, Kecamatan Paciran, 

Kabupaten Lamongan. 

“Masalahe saiki iku nek wong miyangan iku akeh seng nuruti gengsine 

dewe-dewe pastine guyub rukune iku saitik akehe ono seng pudar, 

soale wong wes podo melaku dewe-dewe padahal asline yo butoh, wes 

piye mane wong wong juragan yo mestine ono seng saingan mboh 

saingan perkoro bela mboh lomba along-alongan”. 

“Masalahnya sekarang itu kalau orang nelayan itu banyak yang nuruti 

gengsinya masing-masing pastinya guyub rukunnya itu sedikit 

banyaknya ada yang pudar, soalnya orang udah berjalan sendiri-sendiri 

meskipun sebenarnya saling membutuhkan, bagaimana lagi orang-

orang juragan ya mestinya ada yang bersaing entah saingan perkara 

buruh ataupun berlomba dalam hasil tangkap laut” 

Timbuhnya sifat saling iri terbentuk melalui adanya gengsi antar nelayan 

juragan yang mengakibatkan kerukunan pada kelompok nelayan menjadi 

bermasalah karena masing-masing nelayan yang sudah merasa mampu berdiri 

sendiri. Prestis dianggap sebagai motivasi nelayan untuk berkembang dengan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

memanfaatkan sistem kredit bank yang mampu mendorong mereka untuk 

mendapatkan perekonomian yang lebih baik, hal tersebut dimanfaatkan melalui 

peralihan dan perbaikan alat tangkap melaut. 

5.4. Hasil Temuan Dalam Penelitian 

Hasil temuan di lapangan dalam penelitian ini adalah adanya bentuk 

kapitalis dalam sebuah masyarakat nelayan di Desa Weru, Kecamatan Paciran, 

Kabupaten Lamongan yang berusaha saling memperkaya diri sehingga terdapat 

persaingan antar nelayan juragan yang berlomba-lomba untuk mendapatkan hasil 

tangkap laut dan pengakuan dari masyarakat nelayan. Adanya bank yang 

membantu masyarakat untuk mendapatkan pinjaman membuat masyarakat buruh 

banyak melakukan peralihan menjadi nelayan juragan, masyarakat buruh yang 

melakukan peralihan beraggapan bahwa dengan menjadi nelayan juragan akan 

dapat mengembangkan perekonomian mereka, hal tersebut dikarenakan 

pembagian hasil tangkap laut antara nelayan juragan dan nelayan buruh berbeda, 

nelayan juragan tentunya mendapatkan bagian lebih banyak dibandingkan nelayan 

buruh. Nelayan juragan merupakan pemilik perahu beserta peralatan sedangkan 

buruh hanya menyalurkan tenaga mereka untuk bekerja di perahu yang mereka 

tumpangi. 

Sedangkan nelayan yang sudah memiliki perahu sebelumnya dengan dana 

pribadi tanpa modal pinjaman mereka mengembangkan usahanya dengan 

membuat perahu baru, nelayan juragan lama berusaha bersaing dengan nelayan 

juragan baru yang melakukan peralihan, mereka tidak mau kalah dalam pendapatan 

hasil laut. Adanya sifat kapitalis menjadi penyebab permasalahan dalam kodisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

sosial ekonomi di dalam masyarakat nelayan dengan terjadinya persaingan antar  

nelayan juragan, di mana nelayan juragan sama-sama ingin mendapatkan 

pengakuan dari masyarakat. 

 Terjadinya peningkatan jumlah perahu yang disebabkan peralihan nelayan 

buruh ke nelayan juragan serta kepemilikan perahu yang lebih dari satu dari 

nelayan juragan juga menimbulkan adanya persaingan dalam mendapatkan buruh, 

terbatasnya jumlah nelayan di Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten 

Lamongan menjadikan pemilik perahu harus berusaha melakukan pendekatan pada 

nelayan yang masih berprofesi sebagai buruh guna kebutuhan kegiatan melaut 

mereka. 

 Adanya persaingan dalam memperebutkan nelayan buruh berpengaruh 

pada kondisi kelompok nelayan, di mana tempat perkumpulan nelayan 

(belandongan) sekarang semakin terlihat sepi dikarenakan persaingan yang terjadi 

antar nelayan juragan, dilakukannya pendekatan secara langsung ke rumah para 

nelayan buruh oleh nelayan juragan menjadikan fungsi tempat perkumpulan 

nelayan (belandongan) tidak lagi seperti dulu yang selalu digunakan sharing 

tentang masalah peralatan laut, kondisi laut, pekerjaan dan lain-lain oleh 

masyarakat nelayan desa tersebut.  

 Perubahan ekonomi memang banyak terjadi di dalam masyarakat nelayan 

karena banyaknya peralihan dan juga nelayan lama yang melakukan penambahan 

jumlah perahu mereka, akan tetapi pada hubungan sosial masyarakat juga banyak 

mengalami perubahan karena faktor persaingan, baik persaingan pendapatan hasil 

laut ataupun persaingan masalah mendapatkan buruh. sehingga modal memang 
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menjadi kunci perubahan sosial ekonomi masyarakat nelayan Desa Weru, 

Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. 
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BAB VI 

KESIMULAN DAN SARAN  

6.1.      Kesimpulan 

 Dari analisis data lapangan yang dilakukakan pada bab sebelumnya, 

diperoleh beberapa kesimpulan mengenai adanya perubahan sosial ekonomi 

masyarakat nelayan setelah adanya sisitem kredit bank di Desa Weru, Kecamatan 

Paciran, Kabupaten Lamonga. Adapun kesimpulan yang telah dibuat oleh peneliti 

sebagai berikut: 

1. Perubahan keadaan sosial ekonomi yang terjadi pada masyarakat 

nelayan Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan terjadi 

dikarena adanya proses kegiatan simpan pinjam yang membuka 

peluang bagi nelayan buruh untuk beralih menjadi nelayan juragan 

dengan tujuan memperbaiki kondisi perekonomian mereka, sehingga 

hal tersebut menjadikan pembemkakan pada jumlah perahu yang 

menyebabkan ketidak seimbangan pada jumlah nelayan buruh yang ada 

sekarang. Otomatis akibat peningkatan perahu yang terjadi dan jumlah 

buruh yang terbatas nelayan juragan harus bersaing dalam 

mendapatkan buruh guna aktivitas pekerjaan melaut mereka. 

2. Kekurangan jumlah buruh juga disebabkan oleh nelayan lama yang 

memiliki modal untuk mengembangkan usaha mereka dengan 

melakukan penambahan jumlah perahu, sehingga nelayan juragan 

semakin sulit untuk mencari anak buah dan menjadikan adanya 

persaingan dalam memperoleh buruh nelayan. 
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3. Posisi nelayan lama pemilik modal pribadi tanpa melakukan pinjaman 

setelah merasa tertekan karena terjadinya banyak peralihan yang 

dilakukan nelayan buruh akhirnya melakukan pembuatan perahu baru 

guna bersaing dalam hasil tangkap laut, nelayan juragan lama berusaha 

tetap menjaga eksistensinya sebagai nelayan yang berhasil. Adanya 

prestis mengenai nelayan dengan hasil tangkap laut paling banyak 

(alongan) dan adanya anggapan bahwa pemilik perahu merupakan 

orang yang dikategorikan mampu pada masyarakat Desa Weru, 

Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan menjadikan munculnya 

persaingan setelah nelayan buruh dapat beralih menjadi nelayan 

juragan dengan modal pinjaman dan nelayan juragan lama yang 

memiliki banyak penghasilan mengembangkan usahanya untuk 

menambah perahu.   

4. Perkembangan yang terjadi pada masyarakat nelayan Desa Weru, 

Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan membawa perubahan sosial 

ekonomi mereka. Perkembangan dengan menggunakan sistem kredit 

bank menjadikan peralihan yang cukup besar dikalangan nelayan buruh 

sehingga berdampak pada peningkatan jumlah nelayan juragan, 

peralihan yang terjadi pada buruh menjadi nelayan juragan 

mendapatkan respon dari nelayan juragan lama yang memiliki modal 

pribadi dengan memanfaatkan tidak adanya pembatasan perahu untuk 

menambah jumlah perahu mereka yang pada akhirnya memicu 
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persaingan diantara mereka dan berdampak pada kondisi sosial di 

kelompok nelayan desa tersebut. 

6.2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah ditemukan di lapangan selama 

proses penelitian, berikut beberapa saran yang ingin disampaikan peneliti sebagai 

acuan masyarakat Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan dan bagi 

peneliti selanjutnya: 

1. Untuk masyarakat Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten 

Lamongan saran yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah, penting 

untuk menyadari dampak dari perkembangan. Perubahan 

perekonomian dapat mebuat nelayan lupa bahwa disamping  mereka 

masih terdapat kehidupan sosial yang perlu dijalin. Dalam kehidupan 

berkelompok nelayan pastinya saling mebutuhkan satu sama lain, 

kehidupan sosial atau ekonomi harus bisa berjalan beriringan sehingga 

masalah-masalah persaingan yang terdapat diantara para nelayan dapat 

ditekan seminimal mungkin. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian membahas tentang perubahan 

sosial dan ekonomi yang terdapat pada masyarakat nelayan Desa Weru, 

Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan setelah adanya sistem kredit 

bank dengan menggunakan konsep perubahan sosial Salim dan sosial 

ekonomi oleh soerjono sokanto. Penelitian ini lebih berfokus pada 

perubahan sosial ekonomi setelah adanya modal yang dimiliki 

masyarakat nelayan buruh untuk melakukan peralihan. Saran dari 
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peneliti adalah, proses perubahan sosial ekonomi dapat dikaji lebih 

dalam melalui teori atau konsep lain yang mampu mencakup perubahan 

sosial ekonomi yang terjadi pada masyarakat nelayan. 
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