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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan masyarakat senantiasa mengalami berbagai perubahan, 

sekecil apa pun perubahan itu, baik aspek ekonomi, sosial, maupun budaya. 

Perkembangan ini didasari oleh perubahan tuntutan nilai kebutuhan hidup yang 

dimplementasikan melalui interaksi antarindividu yang membentuk masyarakat. 

Interaksi antarindividu inilah yang secara keseluruhan mewarnai aktivitas 

kehidupan masyarakat menuju ke arah perubahan yang berkesinambungan. 

Horton dan Hunt mendefinisikan masyarakat sebagai sekumpulan 

manusia yang mandiri, yang hidup bersama-sama cukup lama, yang mendiami 

suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian 

besar kegiatannya dalam kelompok tesebut. 1  Istilah lain yang sederhana 

mengartikan masyarakat merupakan organisasi manusia yang saling berhubungan 

satu sama lain. 

Setiap individu dalam suatu masyarakat memiliki saling ketergantungan 

antara satu dengan individu lainnya dalam usaha untuk pemenuhan kebutuhan 

hidup. Dalam kaitan yang sama, individu juga memiliki naluri untuk hidup 

bersama dengan individu lain, karena memang setiap individu memiliki 

keterbatasan dan tidak diperlengkapi dengan organ yang cukup untuk dapat hidup

 

1
 Paul B, Horton dan Chester L. Hunt, Sosiologi Jilid 1 Edisi Keenam, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 

59  
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sendiri. Untuk menutupi kekurangan tersebut, setiap individu memanfaatkan akal 

secara maksimal. 

Sikap saling ketergantungan dalam konteks pemenuhan kebutuhan 

hidup, akan semakin terasa ketika individu tengah memasuki masa lanjut usia 

akibat dari pertambahan usia; suatu proses yang tidak dapat dihindari oleh 

seorang individu. Banyak kemampuan berkurang pada saat orang menjadi tua, 

padahal persoalan orang lanjut usia bukan semata-mata menjadi persoalan 

individu yang bersangkutan, melainkan juga melibatkan unsur keluarga serta 

masyarakat secara keseluruhan. Jumlah orang lanjut usia pada decade terakhir 

semakin bertambah secara signifikan dan mempengaruhi komposisi demografis 

secara keseluruhan.  

Tingkat harapan hidup di Indonesia 65 tahun untuk pria dan 66 tahun 

untuk wanita, dan batas usia terendah usia lanjut adalah 56 tahun, maka akan 

memberi dampak pada penambahan jumlah lanjut usia termasuk persentasenya. 

Berdasarkan hal tersebut, diperkirakan dari jumlah warga dunia pada 25 tahun 

mendatang, Indonesia akan mempunyai warga lanjut usia terbesar keempat di 

dunia setelah Amerika, Cina, dan India. 

Gejala pertambahan usia merupakan hal yang alamiah dalam kehidupan 

seorang individu, sekalipun di sisi lain pertambahan usia secara langsung dapat 

mempengaruhi kondisi fisik dan produktivitas kerja. Masa usia produktif menurut 

sebagian besar masyarakat dianggap sebagai momentum terbaik bagi seseorang 

untuk mengaktualisasikan kemampuan terbaik dalam siklus kehidupannya. 

Konsep siklus hidup sangat terkait dengan konteks sosial budaya yang 
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berkembang dalam suatu masyarakat. Dalam kaitan dengan usia produktif, setiap 

masyarakat memiliki pandangan sosial dan budaya yang berbeda ketika 

memberikan batasannya; ada yang mendasarkan diri pada usia dalam pengertian 

tingkatan umur, kesehatan fisik, ataupun  keterlibatan individu yang bersangkutan 

pada sektor ekonomi. 

Batasan mengenai lanjut usia pada berbagai masyarakat dan suku bangsa 

di Indonesia, menjadi sangat beragam tergantung dari perspektif sosial budaya 

masayarakat yang bersangkutan. Pada masyarakat tertentu, seseorang yang 

memasuki masa lanjut usia memiliki peran sosial budaya yang cukup penting. 

Suku Batak misalnya, yang memperhitungkan hubungan keturunan secara 

patrilineal dimana kelompok kekerabatan ditentukan atas dasar satu ayah, satu 

kakek, atau satu nenek moyang.  

Pada beberapa kondisi masyarakat yang lain, kedudukan dan peranan 

sosial budaya orang lanjut usia sering digantikan oleh generasi yang dianggap 

mampu mencapai kedudukan dan peran tertentu. Para lanjut usia diharapkan 

untuk istirahat dan menikmati masa tua dengan tenang. Perbedaan pandangan 

tersebut merupakan hal yang wajar dalam kaitannya dengan kondisi riil 

keberagaman kebudayaan masyarakat. Sungguhpun demikian, tetap saja 

persoalan lanjut usia merupakan hal yang sensitif, terutama bagi para lanjut usia 

itu sendiri yang semakin berkurang peran sosial budayanya dalam masyarakat. 

Pengertian lanjut usia menurut Undang Undang Nomor 13 tahun 1998 

tentang Kesejahteraan Lanjut Usia adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh 

tahun) ke atas. Pada beberapa negara maju yang sudah memiliki standar hidup 
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lebih baik dalam bidang ekonomi dan kesehatan, batasan lanjut usia adalah 65 

tahun ke atas. 2  Kategori lanjut usia menurut Suyono dalam Rahardjo dibagi 

menjadi 3 kelompok yaitu:3 

1) Lanjut usia muda, berusia 60 sampai di bawah 70 tahun; 

2) Lanjut usia dewasa, berusia 70 sampai di bawah 80 tahun; 

3) Lanjut usia paripurna, berusia  ≥  80 tahun  

Jumlah lanjut usia di Indonesia yang dikategorikan melewati masa 

produktif sebanyak 9,2 juta orang (6,3 persen) pada tahun 1990. Jumlah ini 

meningkat menjadi 13,6 juta (6,9 persen) pada tahun 1995, dan diperkirakan akan 

menjadi  15,8 juta  pada tahun  2000 dan 29 juta  pada tahun 2020.  Berdasarkan 

kriteria WHO, Indonesia akan masuk dalam kategori aging population, bila 

jumlah lanjut usia lebih dari tujuh persen jumlah total penduduk.  Menurut 

proyeksi Biro Pusat Statistik persentase jumlah balita hingga tahun  2010 akan 

semakin berkurang, sedangkan jumlah lanjut usia akan terus meningkat, sehingga 

setelah tahun 2010 diperkirakan jumlah usia lanjut lebih banyak dari jumlah 

balita. Fenomena ini menjadi menarik, terkait dengan akses yang muncul dalam 

kehidupan masyarakat.4 

Bagi sebagian besar masyarakat nelayan, masa lanjut usia berpengaruh 

secara nyata terhadap tingkat pemenuhan kebutuhan hidup. Masa-masa ini 

dianggap sebagai masa yang sulit dalam dalam perekonomian; sementara dalam 

 

2 Tri Budi W. Rahardjo, et all, Konsep Dasar Lansia Tangguh, (Jakarta: Direktorat Bina 

Ketahahan Keluarga Lansia dan Rentan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional, 2016), h. 6 
3 Tri Budi W. Rahardjo, et all, Ibid., h. 6 

4
 Hadi Setia Tunggal, Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia,   

  (Jakarta: Harvarindo, 1999), h. iv 
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konteks sosial budaya berkurangnya peran individu dalam sektor ekonomi, 

menyebabkan perubahan tingkat apresiasi masyarakat terhadap individu yang 

bersangkutan. Masa-masa lanjut usia pada umumnya diharapkan oleh setiap 

individu sebagai masa untuk menikmati sisa hidup setelah bekerja keras selama 

masa usia produktif dengan tercukupi kebutuhan biologis, ekonomi,  dan 

penghargaan dari masyarakat sebagai lanjut usia yang  dianggap berhasil. Dalam 

kenyataannya tidak semua lanjut usia dapat mencapai kondisi sesuai dengan yang 

diharapkan.  

Pada beberapa tempat, banyak orang lanjut usia yang mengalami nasib 

kurang beruntung. Hasil kerja keras yang dilakukan pada usia produktif, tetap 

tidak mencukupi kebutuhan hidup dan tidak menjamin untuk hidup layak pada 

masa-masa tua. Kondisi ini menempatkan orang lanjut usia pada posisi yang 

terpojok. Mereka dianggap sebagai orang yang kurang berguna, menjadi beban 

keluarga dan masyarakat, serta pesakitan yang memerlukan bantuan dan 

penanganan manusiawi.  

Dalam kaitan ini, juragan sebagai pemilik perahu menganggap bahwa 

pekerjaan mencari ikan di laut memerlukan ketrampilan dan kekuatan fisik yang 

prima. Juragan tidak mau mengambil banyak resiko, seperti resiko kesehatan dan 

biaya produksi tinggi, dengan mempekerjakan nelayan yang sudah dipandang 

lanjut usia. Fenomena ini disebabkan oleh semakin tingginya target produksi para 

nelayan di masa krisis ekonomi sekarang ini. Konsekuensi dari semua ini adalah 

tergesernya peran orang lanjut usia dari sektor produksi utama, digantikan oleh 

tenaga-tenaga muda yang dianggap lebih potensial. Bahkan ada juragan yang 
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tidak lagi mempekerjakan tenaga awak perahu atau pendega apabila sudah 

melewati usia 45 tahun. Akibatnya, nelayan lanjut usia banyak yang beralih ke 

pekerjaan lain, sebagian besar masih berhubungan dengan kenelayanan yang tidak 

mengandalkan kekuatan fisik atau sama sekali tidak berhubungan dengan 

kenelayanan. 

B. Masalah Penelitian 

Kenyataan  bahwa  banyak  nelayan  lanjut  usia  yang  ditolak oleh 

kelompok nelayan juragan dan pendega muda untuk ikut mencari ikan di laut 

lepas, kenyataan ini menjadikan nelayan lanjut usia berupaya mencari strategi 

untuk tetap dapat bertahan hidup. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana kondisi riil yang dihadapi oleh nelayan lanjut usia mengingat 

kehidupan mereka semakin sulit dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya.  

2. Bagaimana pilihan strategi adaptasi yang diterapkan oleh nelayan lanjut usia 

untuk mengatasi masalah tersebut dari segi faktor ekonomi, sosial, dan 

budaya. 

3. Bagaimana konsekuensi pilihan strategi tersebut terhadap masalah nelayan 

lanjut usia.  

 

C. Fokus Penelitian 

Beradasarkan masalah penelitia di atas, maka fokus penelitian ini meliputi: 

1. Kondisi riil kehidupan masyarakat nelayan lanjut usia, baik dari aspek 

ekonomi, sosial, dan budaya. 
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2. Pilihan strategi adaptasi yang diterapkan oleh nelayan lanjut usia untuk 

mengatasi masalah tersebut dari segi faktor ekonomi, sosial, dan budaya. 

3. Bagaimana konsekuensi pilihan strategi adaptasi terhadap kehidupan nelayan 

lanjut usia  

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 

1. Masyarakat nelayan lanjut usia dalam mengantisipasi berbagai permasalahan 

yang dihadapi dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. 

2. Pengurus organisasi masyarakat nelayan dalam mengatur peran masyarakat 

nelayan lanjut usia agar dapat tetap melangsungkan j kehidupannya. 

3. Lembaga pemerintah dan instansi terkait pemerhati masyarakat lanjut usia 

dalam memberikan program pemberdayaan kepada masyarakat nelayan lanjut 

usia.  
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BAB II 

STUDI PUSTAKA 

 

A. Hakikat Strategi Adaptasi Masyarakat 

Perubahan lingkungan yang terjadi di daerah pesisir membuat masyarakat 

harus melakukan upaya untuk beradaptasi.  Adaptasi merupakan kegiatan yang 

dilakukan oleh manusia yang disebabkan oleh berbagai macam perubahan di 

lingkungannya. 5   

Adapatasi merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan pada setiap 

kegiatan makhluk hidup, karena adaptasi tidak dapat dipisahkan dengan 

perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar makhluk hidup. Lingkungan akan 

bersifat dinamis yang mengakibatkan makhluk hidup dituntut untuk melakukan 

penyesuaian- penyesuaian terhadap perubahan tersebut.    

Adaptasi merupakan  proses dalam rangkaian usaha manusia untuk 

menyesuaikan diri atau memberi respon terhadap perubahan lingkungan fisik 

maupun sosial yang terjadi secara temporal. Adapun menurut Bennet (1976) dan 

Pandey (1993) dalam Helmi dan Satria, memandang adaptasi sebagai suatu 

prilaku responsif manusia yang berkaitan dengan kebutuhan hidup terhadap 

perubahan lingkungan yeng terjadi. Adapatasi merupakan strategi manusia dalam 

masa hidupnya guna mengantisipasi perubahan lingkungan fisik maupun sosial. 6

 

5
 Shinobu Kitayama dan Dov Cohen, Handbook of Cultural Psychology, (New  York: The  

  Guilford Press, 2010), h. 458 
6 Alfian Helmi dan Arif Satria,  Strategi Adaptasi Nelayan Terhadap Perubahan Ekologis,    

   MAKARA, Sosial Humaniora Volume 16, No. 1 Tahun 2012, h.  69 
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Pada saat manusia melakukan strategi terhadap perubahan yang terjadi 

pada lingkunganya, maka perubahan akan menjadi kunci utama dalam melakukan 

kegiatan tersebut. Strategi merupakan pandangan dimana suatu faktor 

keberhasilan dapat dibicarakan dan keputusan yang dibuat bertujuan jangka 

panjang. 7 Lukmasono memandang strategi adaptasi sebagai upaya atau tidakan 

yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk dapat menanggulangi masalah 

yang dihadapi dengan keadaan lingkungan fisik sekitar dengan tujuan memenuhi 

kebutuhan dan mencapai tujuan yang diharapkan 8 

Dari beberapa pendapat ahli di atas dapat kita lihat bahwa strategi adaptasi 

merupakan upaya terencana manusia untuk mengikuti perubahan perubahan yang 

terjadi di lingkungan.  Dengan strategi adaptasi yang memiliki sifat jangka 

panjang, masyarakat mampu menentukan faktor yang akan dicapainya secara 

konkrit. 

Penelitian yang dilakukan oleh Helmi dan Satria di desa nelayan Pulau 

Panjang, Kalimantan Selatan adaptasi nelayan dilakukan dengan mengevaluasi 

tindakan keluarga untuk mengatasi perubahan ekologi dari sisi ekonomi dan sosial 

yang masih bersifat reaktif dengan melakukan  strategi penganekaragaman sumber 

pendapatan, strategi penganekaragaman alat tangkap, strategi mengubah daerah 

 

7
 Michael Armstrong, Strategic Human Resources Management; A Guide to action. Edisi Bahasa  

  Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia, 2003),  h. 39   
8 Galih Lukmasono. Strategi Adaptasi Masyarakat Dalam Menghadapi Kekurangan Air Bersih    

   (Studi Kasus di Kampung Perbalan Kelurahan Candi Kecamatan Candisari Kota Semarang.    

   Skripsi, 2013, Universitas Negeri Semarang. h. 8 
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penangkapan, strategi memanfaatkan hubungan sosial, dan strategi mobilisasi 

keluarga. 9 

Strategi mobilisasi keluarga yang dilakukan nelayan di Desa Pulau 

Panjang ini dapat mengerahkan seluruh anggota keluarga baik di sektor perikanan 

maupun di luar sektor perikanan. Strategi nelayan dalam mengatasi perubahan 

dapat dilakukan dengan pendekatan strategi penghidupan dalam bidang perikanan 

dan nonperikanan, diversifikasi pengidupan nonperikanan dan strategi mitigasi. 

Sementara strategi bidang perikanan dapat dilakukan dengan melakukan 

upgrading teknologi sehingga jangkauan produksi (tangkapan) dapat besar.  

Sedangkan dari sisi non pertanian dengan melakukan pekerjaan diluar sektor 

kelautan diluar waktu pergi melaut.   

Strategi mitigasi tidak dapat dilepaskan dengan masyarakat nelayan, 

karena mata pencarian yang dilakukan sesuai dengan kondisi alam yang 

kadangkala tergolong berbahaya.  Pemahaman informasi tentang bencana dan cara 

mengananggulanginya perlu dipersiapkan bagi masyarakat nelayan untuk mampu 

menghadapi perubahan. 

Keluarga nelayan memiliki keragaman usia yang sama dengan keluarga 

lain pada umumnya. Jumlah lanjut usia pada dekade terakhir di dunia mengalami 

pertumbuhan pesat. Pertumbuhan yang paling tinggi pada kelompok ini justru 

terjadi di sebagian besar negara berkembang dimana pada saat yang bersamaan 

tengah dihadapkan dengan persoalan-persoalan kependudukan yang cukup berat, 

 
9 Alfian Helmi dan Arif Satria,  Strategi Adaptasi Nelayan Terhadap Perubahan Ekologis,  

   MAKARA, Sosial Humaniora Volume 16, No. 1 Tahun 2012, h.  77  
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akibat perubahan yang relatif cepat, baik dalam bidang pemerintahan, sistem 

ekonomi, sosial, maupun  budaya.  

Konsekuensi logis dari keadaan tersebut negara-negara berkembang 

harus menyesuaikan diri dengan kondisi seperti ini dan perlu menerapkan 

paradigma baru dalam menangani masalah lanjut usia. Perubahan sebagai sebuah 

paradigma menempati posisi kunci dalam mengkaji berbagai perkembangan yang 

terjadi dalam masyarakat, sekaligus menandai adanya sifat dinamis sebagai inti 

dari jiwa  masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

sangat pesat ikut memicu percepatan perubahan yang dimaksud. 

Perubahan yang terjadi dalam masyarakat biasanya berhubungan dengan 

nilai dan norma sosial, pola-pola perilaku, insitusi sosial, struktur sosial, 

kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial, dan sebagainya. Gejala-gejala tersebut 

pada hakikatnya memiliki karakteristik dan implikasi langsung bagi kehidupan 

masyarakat. Berkenaan dengan orang lanjut usia, perubahan dalam masyarakat 

menyebabkan perubahan nilai mengenai lanjut usia itu sendiri. Batasan mengenai 

kapan seseorang dikategorikan sebagai lanjut usia kemudian menjadi beragam. 

Nugroho menguraikan beberapa pendapat mengenai batasan umur bagi lanjut usia 

antara lain;10 

(1)  Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), lanjut usia meliputi: 

(a) Usia pertengahan (middle age), yaitu kelompok usia 45 sampai 59 

tahun 

(b) Usia lanjut (elderly), usia antara 60 sampai 70 tahun 

 

10
 Wahyudi Nugroho, Perawatan lanjut Usia, (Jakarta: IKAPI, 1995), h. 13 - 14 
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(c) Usia lanjut tua (old), usia antara 71 sampai 90 tahun 

(d) Usia sangat tua (very old), usia di atas 90 tahun 

(2) Menurut Undang Undang Republik Indonesia No 13 tahun 1998 tentang 

Kesejahteraan Lanjut Usia, meliputi; 

(a) Kelompok early-old, yaitu usia antara 56-64 tahun 

(b) Kelompok young-old, yaitu usia antara 64-74 tahun, dan 

(c) Kelompok old-old, yaitu usia 75 tahun ke atas. 

(3) Menurut Masdani, lanjut usia merupakan kelanjutan dari usia dewasa 

Kedewasaan dapat dibagi dalam 4 (empat) bagian: 

(a) Fase iuventus, yaitu usia antara 25 sampai 40 tahun 

(b) Fase verilitas, yaitu usia antara 40 sampai 50 tahun 

(c) Fase praesenium, yaitu usia antara 55 sampai 65 tahun, dan 

(d) Fase senium, yaitu usia antara 65 tahun sampai tutup usia. 

(4) Menurut Setyonegoro, pengelompokan lanjut usia meliputi : 

(a) Usia dewasa muda (elderly adulthood): 18/20-25 tahun. 

(b) Usia dewasa penuh (middle years) atau maturitas: 25-60/65 tahun. 

(c) Lanjut Usia (geriatric age) lebih dari 65/70 tahun. Terbagi untuk umur 

70-75 tahun (young old), 75-80 tahun (old), dan lebih dari 80 tahun 

(very old). 

      Kalau dilihat dari pembagian umur dari beberapa ahli tersebut di atas, 

dapat disimpulkan bahwa yang disebut lanjut usia adalah orang yang telah 

berumur 60 tahun ke atas. Berdasarkan kategori tersebut, maka jumlah lanjut usia 

akan semakin bertambah seiring peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 
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Disamping pembagian usia lanjut didasarkan pada tingkatan usia, sebagian 

masyarakat juga memiliki persepsi dan mitos mengenai lanjut usia. Mitos-mitos 

mengenai lanjut usia tersebut pada dasarnya berasal dari sistem nilai budaya 

masyarakat, yang terkadang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. 

Menurut Saul,  sebagaimana  dikutip  oleh Nugroho, mitos mitos dan 

kenyataan yang dialami tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:11 

(1) Mitos kedamaian dan ketenangan; lanjut usia dapat santai menikmati hasil 

kerja dan jerih payahnya di masa muda dan dewasanya, segala rintangan dan 

goncangan kehidupan seolah-olah telah berhasil dilewati. Akan tetapi dalam 

kenyataannya para lanjut usia mengalami hal-hal seperti berikut yaitu; sering 

mengalami stres karena kemiskinan dan berbagai keluhan sakit, depresi, 

kekhawatiran, paranoid, dan masalah psikotik. 

(2) Mitos konservatisme dan kemunduran; pandangan bahwa lanjut usia pada 

umumnya bersifat konservatif, tidak kreatif, menolak inovasi, berorientasi dan 

merindukan masa silam, kembali bersifat seperti anak-anak, susah berubah, 

keras kepala, dan cerewet. Namun dalam kenyataanya tidak semua orang 

lanjut usia berpikiran dan berperilaku demikian. 

(3) Mitos berpenyakitan; lanjut usia sering dipandang sebagai masa degenerasi 

biologis yang disertai oleh penderitaan akibat berbagai penyakit yang diderita 

seiring dengan proses penuaan. Pada umumnya proses penuaan memang 

disertai dengan menurunnya daya tahan tubuh dan metabolisme, sehingga 

 

11
 Wahyudi Nugroho, Perawatan Lanjut Usia, (Jakarta: IKAPI, 1995), h. 6-8 
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sangat rawan terhadap penyakit; namun pada masa sekarang banyak penyakit 

yang dapat diprediksikan dan diobati. 

(4) Mitos senilitas; lanjut usia dipandang sebagai masa pikun yang disebabkan 

oleh adanya kerusakan pada bagian tertentu dalam otak. Pada kenyataannya 

tidak semua orang lanjut usia dalam proses penuaan diikuti dengan kerusakan 

pada bagian otak. 

(5) Mitos aseksualitas; ada pandangan bahwa pada lanjut usia hubungan seks itu 

baik ditinjau dari minat, dorongan, gairah, kebutuhan, dan kekuatan seksual 

menjadi menurun. Pada kenyataannya, menunjukkan bahwa kehidupan pada 

lanjut usia normal saja. Memang frekuensi hubungan seksual menurun sejalan 

dengan pertambahan usia, namun hasrat untuk melakukan hubungan seksual 

tetap tinggi, namun ada yang berlangsung cepat dan ada yang lambat. 

(6) Mitos ketidakproduktifan; lanjut usia sering dipandang tidak lagi memiliki 

produktivitas kerja. Pada kenyataannya tidak demikian, banyak lanjut usia 

yang mencapai kematangan, kemantapan, dan produktivitas mental dan 

material pada saat lanjut usia. 

Penelitian yang dilakukan oleh Foner mengenai pembagian keuntungan 

dan penghargaan sosial yang diperoleh orang-orang lanjut usia melalui akses ke 

berbagai peran sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada banyak 

masyarakat, adanya sistem upah dan ekonomi uang telah mengurangi dominasi 
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orang-orang lanjut usia dalam bidang ekonomi, karena orang muda memiliki 

akses lebih besar dalam bidang ekonomi, yang relatif lebih menguntungkan.12 

Sementara dalam konteks hubungan sosial, ketika individu semakin berusia 

tua, anggota keluarga dan relasi-relasinya menjadi sibuk dengan urusan dan 

masalahnya sendiri-sendiri; mungkin pindah rumah, pindah pekerjaan, menderita 

sakit, bahkan meninggal. Persoalan lanjut usia bukan cuma milik individu yang 

bersangkutan, tetapi juga melibatkan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. 

Apalagi bersamaan dengan makin tingginya tingkat hidup, jumlah orang  tua 

semakin banyak. Kenyataan ini ditambah lagi dengan kecenderungan perubahan 

bentuk keluarga dari extended family ke nuclear family, yang pada umumnya 

dianut oleh keluarga-kluarga muda. Perubahan ini bisa membawa dampak 

perhatian anggota keluarga terhadap para lanjut usia menjadi semakin berkurang.  

 Para lanjut usia memerlukan strategi adaptasi untuk dapat menghadapi 

berbagai permasalahan dan kesulitan hidup yang dialami. Smith dan Seymour 

memandang konsep strategi adaptasi merujuk pada suatu rencana tindakan selama 

rentang waktu tertentu oleh sekelompok atau sekumpulan orang tertentu untuk 

menyesuaikan diri atau mengatasi tekanan yang bersifat internal atau eksternal.13  

Semula adaptasi merupakan konsep yang digunakan dalam teori-teori biologi 

mengenai evolusi genetik untuk menunjukkan perubahan psikologis atau perilaku 

yang menghasilkan kesempatan untuk bertahan hidup dalam sebuah lingkungan 

tertentu.   

 

12
 Nancy Foner, “Age and Social Change”.  Age and Anthropological Theory, (London: Cornell   

 University Press. 1984).  
13

 Smit and Charlotte Seymour,  Macmillan Dictionary of Anthropology, (London: Macmillan  

    Press Ltd, 1986), h. 3  
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B. Hakikat Masyarakat Nelayan 

Secara alamiah masyarakat nelayan merupakan kumpulan individu yang 

hidup dan berkembang di kawasan pesisir, yaitu suatu kawasan transisi wilayah 

darat dan laut. Sebagian besar masyarakat pesisir menggantungkan kelangsungan 

hidupnya dari mengelola potensi sumber daya perikanan.  

 Wilayah pesisir memiliki potensi yang sangat besar, tetapi masyarakat 

nelayan Indonesia identik dengan kemiskinan. Hal ini dikarenakan faktor yang 

menentukan produktivitas dalam menangkap ikan di antaranya modal fisik, modal 

manusia, sumberdaya alam dan pengetahuan teknologi yang terbaharukan kurang 

mendukung sumber daya alam di perairan Indonesia memiliki potensi yang sangat 

tinggi, tetapi tidak dapat dieksploitasi oleh nelayan kecil karena kapasitas dan 

teknologi yang tidak memadai.   

Hal ini menyebabkan produktivitas nelayan di Indonesia rendah dan  

wilayah pantai atau pesisir identik dengan kemiskinan. Kemiskinan masyarakat 

pesisr bersifat multi dimensi dan disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak hak 

dasar masyarakat, kurangnya kesempatan usaha, informasi, teknologi dan 

pemodalan, budaya, dan gaya hidup.   

Sumber daya yang berlimpah dan tanpa penundaan waktu selayaknya 

para petani menyebabkan nelayan memiliki budaya dan gaya hidup yang 

konsumtif.  Pendapatan sehari akan diberdayakan untuk membeli barang barang 

yang menunjang gaya hidup mereka tanpa ada perencanaan dimasa yang akan 

datang.  Tidak jarang, pada saat cuaca jelek, nelayan kecil akan meminjam uang 

kepada saudara atau juragan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 
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Kurangnya keterampilan dan perencanaan menyebabkan nelayan tidak 

mampu melakukan usaha di bidang lain selain kegiatan melaut. Hal ini 

menyebabkan generasi berikutnya di dalam keluarga nelayan putus sekolah dan 

mengikuti profesi yang dilakukan oleh orang tuanya tanpa ada keterampilan 

tambahan. 

C. Urgensi Strategi Adaptasi Masyarakat Nelayan Lanjut Usia 

Pola pendapatan ekonomi masyarakat nelayan diperoleh dari sektor 

nonperikanan dan perikanan.  Pendapatan dari sektor perikanan dilaksanakan oleh 

para suami sedangkan pendapatan dari non perkanan didapat dari istri yang 

dibantu oleh para suami pada saat tidak dapat melaut. 

Strategi memobilisasi keluarga ini merupakan strategi masyarakat nelayan 

untuk dapat memenuhi pendapatan ekomoni rumah tangganya, hal ini dilakukan 

karena pola konsumsi keluarga nelayan masih sangat tergantung kepada besaran 

pendapatan nelayan tersebut. Khususnya bagi nelayan yang telah memiliki usia 

lanjut. Menurut hasil penelitian Rosyid, masyarakat nelayan memiliki dua 

karakteristik yaitu secara ekonomi dan sosial. Secara ekonomi dinilai dari tingkat 

pendapatan dan tingkat alokasi, sedangkan secara sosial dengan melihat tingkat 

interaksi dan tingkat relasi patron-klien. Selanjutnya, dengan kedua karakteristik 

tersebut memakai strategi pola nafkah ganda dan rekayasa sumber nafkah.14  

Strategi yang dirumuskan oleh Widodo ada dua yaitu strategi ekonomi dan 

strategi sosial. Strategi ekonomi terdiri dari tiga hal yaitu strategi pola nafkah 

 

14
 Mohamad Iyos Rosyid, Ekonomi Kreatif dalam Strategi Nafkah Masyarakat Nelayan,  

    repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/66046/I13mir.pdf?sequence=1&isAllowed=y,  

    Diunduh pada tanggal 28 Februari 2017, h. 78-81 
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ganda, optimalisasi tenaga kerja rumah tangga, dan migrasi, sedangkan strategi 

sosial terdiri dari hubungan lembaga kesejahteraan lokal dan jejaring sosial. 15 

Adaptasi yang diterapkan oleh masyarakat nelayan dapat diklasifikasikan 

ke dalam beberapa strategi, yaitu:16 

1. Intensifikasi; Intensifikasi yaitu strategi adaptasi yang diterapkan nelayan 

dengan melakukan investasi pada kegiatan penangkapannya, seperti melakukan 

one day fishing, melakukan tandun, merubah daerah penangkapan, 

menganekaragamkan alat dan teknik penangkapan serta melakukan strategi 

mengejar musim.    

2. Diversifikasi pekerjaan; Diversifikasi pekerjaan yaitu perluasan alternatif 

pilihan mata pencaharian yang dilakukan nelayan, baik di bidang perikanan 

maupun non perikanan. Diversifikasi pekerjaan dikenal juga dengan istilah 

menganekaragamkan sumber pendapatan. Dalam konteks adaptasi, 

diversifikasi pekerjaan ini ditempuh dengan memobilisasi anggota rumah 

tangga untuk melakukan kegiatan perekonomian, umumnya kegiatan off fishing 

seperti menjadi pedagang, kuli bangunan, tukang ojek dan lainnya.  

3. Memanfaatkan hubungan sosial dengan pihak lain; hubungan sosial sebagai 

seperangkat hubungan khusus atau spesifik yang terbentuk di antara 

sekelompok orang.  Hubungan sosial ini dimanfaatkan nelayan untuk 

melakukan diversifikasi pekerjaan. Bukan hanya itu, nelayan juga 

 
15 Slamet Widodo, Strategi Nafkah Berkelanjutan Bagi Rumah Tangga Miskin di Daerah Pesisir.  

    MAKARA, Sosial Humaniora, Volume 15, 2011, h. 19. 
16

 Audina Amanda Prameswari, Strategi adaptasi Masyarakat Nelayan dalam Menghadapi  

    Ketidakpastian Cuaca. 

http://skpm.ipb.ac.id/karyailmiah/index.php/studipustaka/article/view/2322, h. 24  
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memanfaatkan hubungan sosial atau jaringan sosial untuk membentuk 

kelembagaan nelayan seperti kelompok operasi penangkapan penangkapan. 

Dari beberapa penelitian tersebut, masyarakat nelayan perlu melakukan 

adaptasi dalam dua aspek untuk meningkatkan pendapatannya. Ke tiga aspek 

tersebut berupa aspek ekonomi yang dapat ditingkatkan dengan cara intensifikasi 

dan diversifikasi.  Aspek sosial dapat dilakukan dengan mobilisasi keluarga dan 

kelompok tertentu yang dapat mendukung kegiatan masyarakat nelayan. 

Namun, menurut hasil penelitian Maghfitroh, di desa Pantai Mekar 

Kecamatan Muara Gembong, Bekasi memiliki nelayan dengan rentang usia antara 

24 tahun hingga 67 tahun.  Tidak menutup kemungkinan banyak nelayan dengan 

usia lanjut masih tetap mencari nafkah disektor perikanan.  

Sedangkan hasil penelitian Lisiana dkk Variabel usia nelayan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pendapatan nelayan di Desa Grajagan Kecamatan 

Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi, hal ini dikarenakan pada usia produktif 

seseorang mampu bekerja dengan curahan jam kerja secara penuh untuk 

mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Pada usia lanjut pada seseorang maka 

tingkat partisipasinya semakin menurun dan pendapatan yang diterima semakin 

menurun, sesuai dengan kenyataan bahwa usia tertentu banyak orang yang secara 

fisik sudah mengalami penurunan atau tidak mampu bekerja.17 

Usia merupakan kendala yang cukup berarti bagi nelayan, karena profesi 

nelayan membutuhkan ketahanan fisik yang prima. Seringkali nelayan yang telah 

 

17
 Rury Lusiana, Sunlip Wibisono, Siti Komariah, Analissi Pendapatan Masyarakat Nelayan Desa  

    Grajagan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi.  

    http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/74584. Diunduh pada tanggal 28 Februari 2017. 
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berusia lanjut akan mengalami gangguan kesehatan diakibatkan pola bekerja yang 

dipengaruhi oleh kondisi cuaca di laut. 

  Dari penelitian  Ermayanti nelayan yang telah memiliki usia lanjut akan 

mengurangi aktivitas ke laut dengan mengurangi durasi mencari ikan, sedangkan 

nelayan yang tidak memiliki kesanggupan dalam menjalani profesi sebagai 

nelayan akan mencari profesi lain serperti pedagang kecil, mencari kayu bakar.  

Namun bagi nelayan yang sepanjang profesinya sebagai buruh peralihan profesi 

ini akan sangat sulit.18 

 Ditinjau dari berbagai penelitian di atas, perlu kiranya dikaji lebih dalam 

bagaimana strategi adaptasi masyarakat nelayan lanjut Usia pada aspek sosial 

ekonomi beserta dampaknya. 

 

 

 

 

18
 Ermayanti, Strategi Adaptasi Nelayan Usia Lanjut dan Hubungan dengan Ketahanan Sosial.   

    Studi Kasusu di Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat. 

https://www.google.co.id/search?q=Strategi+Adaptasi+Nelayan+Lanjut+Usia+Dan+Hubungann

ya+Dengan+Ketahanan+Sosial.+Studi, Diunduh pada tanggal 28 Februari 2017, h. 22 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

 

A. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan mencoba memberikan gambaran mengenai strategi 

masyarakat  nelayan   dalam   menghadapi   lanjut   usia, sebagaimana yang 

dijabarkan dalam masalah penelitian, yaitu mengenai:         

1. Kondisi riil kehidupan masyarakat nelayan lanjut usia, baik dari aspek 

ekonomi, sosial, dan budaya. 

2. Pilihan strategi adaptasi yang diterapkan oleh nelayan lanjut usia untuk 

mengatasi masalah tersebut dari segi faktor ekonomi, sosial, dan budaya. 

3. Bagaimana konsekuensi pilihan strategi adaptasi terhadap kehidupan nelayan 

lanjut usia  

 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam mengkaji 

fenomena dan aktivitas yang terjadi dalam latar alamiah. Metode utama yang 

digunakan adalah pengamatan dan wawancara. Jenis yang sesuai dalam penelitian 

adalah pengamatan biasa, dimana peneliti mengamati kehidupan keseharian 

masyarakat nelayan di Desa Pantai Bahagia Kecamatan Muara Gembong 

Kabupaten Bekasi.  

Wawancara yang dikembangkan sebagai instrumen utama untuk mencari 

data disesuaikan dengan jenis data serta komunikasi yang baik dengan informan. 

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur yang masalah
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dan pertanyaan yang akan diajukan sudah terlebih dahulu ditetapkan oleh 

peneliti.19 

 

C. Sumber Data 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah masyarakat nelayan di Kecamatan 

Muara Gembong Kabupaten Bekasi, khususnya kehidupan para nelayan lanjut 

usia yang telah melewati masa usia produktif. Berbagai aktivitas yang dilakukan 

oleh nelayan lanjut usia sebagai bentuk strategi adaptasi dalam menghadapi masa 

lanjut diklasifikasi berdasarkan jenis pekerjaan di bidang atau di luar kenelayanan. 

Penentuan informan didasarkan pada kategori-kategori yang sudah ditetapkan 

dengan menggunakan teknik seleksi berdasarkan kriteria sebelum menentukan  

informan.  

Kriteria informan yang dimaksud adalah; merupakan penduduk asli, sudah 

memasuki lanjut usia, mewakili kelompok nelayan yang menerapkan strategi 

adaptasi tertentu, serta mengetahui permasalahan sesuai data yang dibutuhkan. 

Berdasarkan kriteria ini informan yang dipilih berasal dari Desa Pantai Bahagia 

Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi. Informan dianggap sebagai 

representasi dari kelompok masyarakat dan kajian yang dibahas. Sumber data 

lainnya adalah dokumen Desa Pantai Bahagia Kecamatan Muara Gembong  

Kabupaten Bekasi.   

 

 

 

 

 

19
 Lexy, J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,  (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013),   

 h. 190. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

(1) Melakukan analisis dokumen, melalui dokumen resmi dari Kecamatan Muara 

Gembong dan Organisasi Kenelayanan setempat. 

(2) Melakukan pengamatan yang berorientasi pada pengamatan terlibat, kehadiran 

peneliti yang intensif di rumah-rumah nelayan lanjut usia. 

(3) Melakukan wawancara secara mendalam dengan key informan untuk 

selanjutnya diteruskan pada informan-informan lain yang diasumsikan sebagai 

sumber data. 

(4) Membuat catatan lapangan yang disesuaikan dengan kondisi selama penelitian 

berlangsung.  

 

E. Teknik Kalibrasi Keabsahan Data 

Dalam rangka memperkuat keabsahan dan kesahihan data digunakan 

triangulasi. Menurut Becker, sebagaimana dikutip oleh Miles dan Huberman 

proses ini menekankan bukti-bukti yang kuat, lintas kesahihan atau prosedur 

kesahihan ganda. Kaliberasi juga didukung oleh berbagai teknik pengumpulan 

data dalam penelitian kualitatif.20  

Untuk memperkuat keabsahan data digunakan teknik triangulasi. Becker 

sebagaimana dikutip oleh Miles dan Huberman menyebut proses ini menekankan 

pada bukti-bukti yang kuat, lintas kesahihan, atau prosedur kesahihan ganda. 

 

20
 Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: UI Press,   

  2014), h. 5. 
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Proses ini memerlukan waktu yang cukup lama mengingat cukup sulit untuk 

mencapai derajat kepercayaan seperti itu. Penulis membandingkan keterangan dari 

berbagai informan seperti pandangan mengenai batasan lanjut usia, masalah yang 

dihadapi lanjut usia, aktivitas nelayan lanjut usia, ataupun strategi adaptasi yang 

dilakukan.      

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan tiga alur kegiatan yang 

dilakukan secara berkelanjutan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Dalam melakukan proses ini diperlukan ketelitian, ketekunan, dan 

kecukupan referensi untuk melakukan analisis data. 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan tiga alur kegiatan yaitu; 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses 

analisis ini sering dilakukan secara bersamaan untuk dapat mencapai akurasi data. 

Proses ini memerlukan ketelitian, ketekunan, dan kecukupan teoretis, karena 

ketiganya menjadi prasayarat yang harus dipenuhi. Latar belakang budaya penulis 

yang sama dengan masyarakat nelayan, hanya bisa membantu masuknya penulis 

dalam komunitas nelayan, namun belum cukup untuk dapat melakukan analisis 

dengan mudah, mengingat subyektivitas tetap harus dihindarkan dan lebih 

mengedepankan data yang akurat serta objektif. 

 

 

 

 



 

 

 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil Desa Pantai Bahagia 

1. Sejarah Desa Pantai Bahagia 

 

 

Gambar 4.1 Peta Desa Pantai Bahagia 

Sumber: Dokumen Desa Pantai Bahagia 2017 



 

 

 

 

          Desa Pantai Bahagia merupakan desa hasil pemecahan, desa induknya yaitu 

Desa Pantai Bakti Kecamatan Cabang Bungin, pada tahun 1978 berdasarkan 

keputusan Gubernur Jawa Barat. Pemecahan Desa Bahagia pada saat desa tersebut 

dijabat oleh saudara Norsan sebagai Kepala Desanya. Berdasarkan musyawarah 

warga, nama Desa Pantai Bahagia diambil dari kata Pantai karena wilayah desa 

dikelilingi oleh  pantai. Sementara kata Bahagia dipilih mengingat pada zaman 

dahulu masyarakat nelayan hidup dengan kelimpahan rejeki dan bahagia atas 

pendapatannya.  

          Kesejahteraan yang bertahun-tahun dirasakan masyarakat nelayan Desa 

Pantai Bahagia mulai mengalami kemunduran. Perubahan kondisi geografis dan 

perubahan iklim global yang semakin tidak menentu berpengaruh terhadap 

strategi dan pola mata pencaharian masyarakat nelayan. Sebagian besar 

masyarakat nelayan tidak bisa mencari ikan seleluasa seperti yang selama ini 

dilakukan  Akibat cuaca yang tidak menentu, masyarakat nelayan hanya memilih 

saat-saat tertentu untuk melaut.  

          Keterbatasan waktu masyarakat nelayan mencari ikan menyebabkan 

penghasilan mereka menjadi menurun secara signifikan. Saat-saat yang sangat 

potensial untuk mendapatkan hasil tangkapan optimal pun semakin jarang. 

Beberapa tahun belakangan bahkan sering terjadi pasang yang menyebabkan 

banjir yang berlangsung sampai 3 bulan. Beberapa hektar lahan tambak terendam 

dan masyarakat tidak dapat menjalankan aktivitas ekonomi dalam waktu yang 

relatif lama.  

 

 



 

 

 

 

2. Kondisi Demografi dan Ekonomi   

          Penyelenggaraan pemerintahan Desa Pantai Bahagia sampai saat ini belum 

dapat berjalan optimal seperti apa yang diharapkan warga. Hal utama yang 

melatarbelakangi kondisi demikian mengingat sistem sistem pembagian gaji yang 

diberlakukan bagi tenaga honor masih mengandalkan alokasi honor yang tidak 

menentu. Para pekerja honor yang umumnya masih tenaga muda potensial, lebih 

bersifat mengabdi di pemerintahan desa dibanding mengembangkan kerja secara 

profesional. Sebagian besar tenaga honrer terpaksa memiliki pekerjaan sambilan 

untuk memenuhi kebutuhan keluarga.   

          Sarana dan prasarana Desa meliputi Kantor Kepala Desa Kantor BPD, 

POLINDES, dan Musholla Desa. Pembagian wilayah Desa Pantai Bahagia dibagi 

menjadi 3 Dusun, yaitu: 

1. Dusun 1 terbagi atas 2 RW dan 13 RT,  

2. Dusun 2 terbagi atas 3 RW dan 11 RT, dan  

3. Dusun 3 terbagi atas 1 RW dan 8 RT.   

          Terhitung sampai dengan bulan Desember 2017 Penduduk Desa Pantai 

Bahagia sebanyak 7. 726 Jiwa. Dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 2. 127 

KK yang di bagi atas 3. 947 jiwa laki-laki dan 3. 779 jiwa perempuan dengan 

jumlah 32 RT, 6 RW, dan 3 Dusun. Luas wilayah yang di bagi ke dalam tiga 

bagian yaitu lahan pemukiman penduduk seluas 250 Ha, Lahan tambak seluas 2. 

619 Ha, Lahan sawah seluas 151 Ha, dan Lahan pemakaman seluas 20. 962 M2.  

          Mata pencaharian utama masyarakat Desa Pantai Bahagia umumnya adalah 

sebagai nelayan atau sektor yang terkait dengan perikanan seperti usaha 



 

 

 

 

penangkapan ikan, udang, kepiting rajungan, dan lain sebagainya. Sedangkan 

usaha lainnya adalah berdagang seperti warung nasi, toko sembako atau berjualan 

penganan kecil. Selain itu pula beberapa dari masyarakat melakukan kegiatan 

usaha tambak, jasa penyeberangan antarpulau maupun sungai. Jenis pekerjaan 

masyarakat Desa Pantai Bahagia selain nelayan dapat diuraikan pada tabel 

berikut: 

                  

Tabel 4. 1 Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Pantai Bahagia 

                         

 

Pekerjaan 

Jumlah 

(Orang) 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) 15 Orang 

TNI 2 Orang 

POLRI 3 Orang 

Swasta  328 Orang 

Petani  75 Orang 

Pedagang 729 Orang 

Buruh (industri) 1.094 Orang 

Jasa (Angkutan/Ojek) 135 Orang 

                   

                    Sumber: Dokumen Desa Pantai Bahagia 2017 

 

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Pantai Bahagia sangat beragam dari jenjang 

pendidikan dasar sampai tinggi. Tingkat pendididikan masyarakat dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

 

 



 

 

 

 

 

Tabel 4. 2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Pantai Bahagia 

 

Tingkat Pendidikan Jumlah 

PAUD 70 Orang  

Sekolah Dasar/MI 1.298 Orang 

MTs/SLTP 193 Orang 

SLTA 275 Orang 

Akademi D1-D3  - 

Sarjana 9 Orang 

    

                Sumber: Dokumen Desa Pantai Bahagia 2017 

 

B. Strategi Intensifikasi Masyarakat Nelayan Lanjut Usia 

1. Strategi Adaptasi Jaenudin 38 Tahun, Desa Pantai Bahagia, Muara 

Gembong 

 Menjadi seorang nelayan semenjak pensiun dari awak kapal. Saat tiba di 

Jakarta pada tahun 90’an tepat umur 27 tahun lalu melihat peluang bahwa setelah 

pensiun dari awak kapal dapat menjadi nelayan di Desa Bahagia, Muara 

Gembong. Memutuskan menjadi nelayan karena memang menyukai profesi ini. 

Dilihat dari potensinya tidak memerlukan modal besar. Pekerjaan sebagai nelayan 

harian bekerja dimulai pukul 06.00 pagi hingga sore hari. Untuk mendapatkan 

hasil yang maksimal membutuhkan waktu tambahan saat sore hingga malam hari 

agar penghasilan yang di dapat lebih banyak sehingga dapat disimpan saat musim 

angin barat yang tidak mendukung untuk menangkap ikan. Dalam mengalami 

penurunan fisik perkiraan saat berusia 40 tahun, dimana fisik mudah lelah. Saat 



 

 

 

 

memasuki usia 40 tahun, dimana pada saat itu sudah mengalami penurunan 

kekuatan fisik seperi mudah lelah, kurangnya pengelihatan, kurangnya 

pendengaran, dan terasa mudah dingin saat berada di laut. Faktor lain yang 

menyebabkan penurunan kekuatan fisik nelayan adalah yang pertama faktor usia.   

  Manusia semakin bertambah usia lanjutnya maka akan semakin kurangnya 

kekuatan fisiknya dan faktor asupan gizi serta pemeliharaan kesehatan yang 

seadaanya sehingga membuat kekuatan fisik semakin menurun. Pendapatan 

nelayan pun cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Jaenudin 

pendapat seorang nelayan sebagai berikut: 

“Nelayan harian rata-rata mendapatkan seratus ribu rupiah perhari, akan 

tetapi kalau sedang rejeki per hari mendapatkan hingga satu juta ribu rupiah. 

Untuk penghasilan nelayan harian cukup untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga pada saat musim angin timur. Jika musim angin barat tidak dapat 

untuk mencukupinya, maka dari itu agar dapat mencukupi kebutuhan dari 

penghasilan sebagai nelayan harus dapat membatasi keperluan yang tidak 

terlalu penting. Seperti, makan dengan seadanya dan berbelanja seperlunya 

saja. Saat musim panceklik sulit untuk mencukupi keperluan sehari-hari. cara 

untuk mencukupinya adalah dengan mencari pinjaman di koperasi yang 

berfungsi sebagai lembaga tempat meminjam uang bagi nelayan dan 

masyarakat sekitar. Jumlah uang yang biasa di pinjam adalah sebesar satu juta 

ribu rupiah akan tetapi didapatkannya hanya sembilan ratus lima puluh ribu 

rupiah. Proses pengembalian hutang kepada koperasi itu pengembaliannya 

dibayarkan perhari”. (Muara Gembong, 30/07/2017).  

  

 Strategi yang dilakukan Jaenudin adalah strategi intensifikasi yaitu strategi 

adaptasi yang diterapkan jaenudin mengungkapkan bahwa: 

“Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih perahu 

jaenudin telah dipasang mesin untuk memudahkan menjalankan perahu. Untuk 

alat penangkapan ikan kini menggunakan jaring yang lebih kuat dan 

memperbaiki bentuk perahu dimana kalau dulu menggunakan perahu yang 

kecil sekarang sudah menggunakan perahu yang besar.yang di bantu oleh 

anaknya yang bekerja sebagai nelayan dan sebagai karyawan laundry di 

Jakarta. Selain itu dalam penangkapan ikan agar mendapatkan hasil yang 

maksimal seringkali mencari atau mengubah daerah penangkapan tidak hanya 



 

 

 

 

menangkap di satu daerah saja atau bisa dikatakan berpindah-pindah 

tergantung potensi ikan yang didapatkan”. (Muara Gembong, 30/07/2017). 

 

 Dengan perjalanan waktu yang terjadi semakin banyak penambahan jumlah 

penduduk dari tahun ke tahun hingga semakin padat. Dengan penambahan jumlah 

penduduk ini menggusur lahan hijau yang digunakan sebagai lahan penduduk, 

sehingga mengakibatkan air rob yang semakin besar membanjiri rumah penduduk 

di sekitar. Untuk mengatasi perubahan lingkungan yang dijelaskan sebelumnya, 

saat ini sudah banyak bantuan dari berbagai komunitas untuk penanaman 

mangrove yang dibantu dengan penduduk sekitar. Sudah banyak hutan mangrove 

untuk mencegah abrasi. Selain itu masyarakat sekitar mengalami perubahan 

lingkungan sosial dan budaya yang dirasakan adalah perilaku masyarakat yang 

semakin praktis dan modern dengan adanya alat komunikasi seperti handphone 

dan juga  perkembangan teknologi yang semakin canggih dengan. Sebagai 

makhluk sosial yang hidup dimasyarakat hubungan sosial itu penting. Karena 

manusia adalah hidup untuk saling tolong menolong sehingga harus 

memanfaatkan hubungan sosial agar ketika kita mengalami kesulitan ada warga 

yang membantu. Daerah pantai bahagia sering tejadinya banjir. Pernah pada tahun 

2014 terjadi tsunami kecil yang banyak mengakibatkan puluhan rumah terendam 

dan menghilangkan banyak harta masyarakat sekitar. Maka dari mitigasi bencana 

yang dilakukan masyarakat sekitar adalah dengan penanaman mangrove. 

 

 

 



 

 

 

 

2. Strategi Adaptasi Cariman 45 Tahun, Desa Pantai Bahagia, Muara 

Gembong 

 Cariman adalah seorang nelayan harian dengan memiliki 2 orang anak yang 

fokus mencari cumi-cumi. Menjadi nelayan karena memang menyukai profesi ini 

karena tidak memerlukan modal dengan potensi yang begitu menjanjikan. 

Pekerjaan sebagai nelayan harian bekerja dimulai pukul 06.00 pagi hingga pukul 

12.00 pada siang hari. agar hasil maksimal maka membutuhkan waktu tambahan 

saat sore hingga malam hari agar penghasilan yang di dapat lebih banyak sehingga 

dapat disimpan saat musim angin barat. Cariman menyebutkan bahwa usia saat 

penurunan fisik sebagai berikut: 

“Penurunan fisik dapat diperkirakan saat berusia 40 tahun, dimana fisik mudah 

lelah. Saat memasuki usia 40 tahun, dimana pada saat itu sudah mengalami 

penurunan kekuatan fisik seperi mudah lelah, kurangnya pengelihatan, 

kurangnya pendengaran, dan terasa mudah dingin saat berada di laut. Faktor 

lain yang menyebabkan penurunan kekuatan fisik nelayan adalah yang 

pertama faktor usia”. (Muara Gembong, 30/07/2017). 

 

       Semakin bertambahnya usia maka kondisi fiaik untuk melaut pun semakin 

melemah. Pendapatan sebagai nelayan harian dapat mencukupi kebutuhan sehari-

hari. Cariman menyebutkan bahwa pendapatan nelayan harian yang fokus pada 

cumi-cumi sebagai berikut: 

“Untuk pendapatan sebagai nelayan cumi-cumi meskipun hanya setengah hari 

sebesar dua ratus ribu rupiah itu kalau musim cumi dengan kondisi cuaca 

yang mendukung.” (Muara Gembong, 30/07/2017). 

 

 Hasil penangkapan cumi ini di jual pada depot ikan atau biasa disebut dengan 

tengkulak pengepul ikan. Dengan pendapatan dua ratus ribu rupiah perhari dengan 

dua orang anak tidak mencukupi. Maka dari itu perlu adanya strategi untuk 

mengatur pemasukan dan pengeluaran. Strategi yang dilakukan Cariman adalah 



 

 

 

 

strategi intensifikasi yaitu strategi adaptasi yang diterapkan. Cariman 

mengungkapkan bahwa: 

“Dengan adanya perkembangan zaman yang semakin canggih maka 

menggunakan jaring yang lebih kuat untuk mendapatkan cumi-cumi yang 

lebih besar, selain itu selalu berpindah-pindah dalam daerah penangkapan” 

(Muara Gembong, 30/7/2017). 

 

 Selain menjadi seorang nelayan harian cariman saat datangnya musim yang 

kurang sesuai dengan kondisi maka bekerja sebagai penambak ikan atau empang. 

Berbeda dengan nelayan bekerja menjadi penambak ikan dimulai pada pukul 

05.00 pagi hingga 17.00 sore hari. Dengan penghasilan yang tidak seberapa hanay 

dapat mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Cariman menjelaskan sebagai 

pendapatan penambak ikan sebagai berikut: 

 “Kalau menjadi penambak ikan berbeda sebagai nelayan harian. Penambak 

ikan perhari mendapatkan sebesar lima puluh ribu rupiah dengan bekerja yang 

lebih lama daripada menjadi nelayan dan pendapatan yang lebih kecil”. 

(Muara Gembong, 30/07/2017). 

 

 Maka dari itu strategi adaptasi intensifikasi cariman dapat digunakan sebagai 

solusi para nelayan dalam berbagai kondisi agar tidak ada ketergantungan pada 

siapapun dan tidak perlu berhutang pada koperasi dengan bunga yang lumayan 

mahal meskipun dapat membantu para nelayan untuk menutupi kekurangan 

penghasilan saat musim yang tidak mendukung untuk melaut. 

 

C. Strategi Diversifikasi Pekerjaan Masyarakat Nelayan Lanjut Usia  

1. Strategi Adaptasi Sumarna 35 Tahun,  Desa Pantai Bahagia, Muara 

Gembong 

 Sumarna adalah seorang nelayan harian di Desa Bahagia Muara Gembong 

yang memiliki empat anggota keluarga. Semenjak anak-anak sudah menjadi 



 

 

 

 

nelayan saat di Indramayu. Dikarenakan semakin banyaknya nelayan di 

Indramayu, Sumarna memilih untuk merantau ke Muara Gembong. Menjadi 

nelayan harian merupakan pekerjaan utama dilatarbelakangi dengan alasan 

meneruskan profesi orang tua dan menyukainya. Karena tidak memerlukan modal 

yang besar untuk menjadi nelayan. Pekerjaan sebagai nelayan harian dimulai 

pukul 06.00 pagi hari hingga 17.00 sore hari sebanyak dua kali jalan atau tiga kali 

jalan tergantung dengan kondisi fisik. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal 

perlu membutuhkan waktu tambahan saat sore hari hingga malam hari dalam 

menangkap ikan. Agar penghasilan yang di dapat lebih banyak sehingga bisa 

disimpan untuk keperluan saat musim angin barat yang mengakibatkan nelayan 

tidak dapat menangkap ikan. Selain dengan adanya kondisi musim dalam 

penghasilan sebagai nelayan kondisi fisik pun menjadi faktor yang menyebabkan 

berapa banyaknya jumlah penghasilan yang didapat.  

 Semakin bertambahnya usia nelayan dapat mengakibatkan adanya penurunan 

fisik yang terjadi. Menurut Sumarna penurunan fisik berlangsung berusia 40 

tahun. Pada usia itu sudah mengalami gangguan seperti mudah lelah sehingga 

untuk menangkap ikan kurang maksimal. Saat usia kepala 40 tahun merupakan 

saat dimana memasuki masa lanjut usia, pada saat itu faktor penurunan kekuatan 

fisik yang terjadi adalah seperti mudah lelah, kurangnya pengelihatan, kurangnya 

pendengaran, dan terasa mudah dingin saat berada di laut. Selain faktor fisik yang 

melemah ada faktor lainnya yang mempengaruhi pengasilan saat nelayan yaitu 

faktor kondisi lingkungan alam yang keras hingga menyebabkan fisik semakin 

lemah dan faktor asupan gizi serta pemeliharaan kesehatan yang seadaanya.  



 

 

 

 

 Penghasilan nelayan dapat mencukupi untuk keperluan hidup sebagaimana 

dikatakan Sumarna:  

“Rata-rata penghasilan yang didapat sebagai nelayan harian mendapatkan 

seratus ribu rupiah hingga hingga satu satu juta rupiah. Penghasilan 

tergantung oleh musim dan seberapa banyaknya untuk menangkap ikan. Jika 

gelombang dalam keadaan baik maka banyak pula penghasilan yang didapat 

dan sebaliknya jika gelombang sedang tinggi penghasilan makin menurun 

bahkan tidak dapat beraktivitas menangkap ikan. Jika pendapatan sedang 

menurun maka keperluan sehari-hari harus dibatasi seperlunya saja untuk 

diperlukan yang lebih penting seperti makan. Jika penghasilan sedang 

meningkat harus dapat menyisihkan sebagian untuk menabung guna dapat 

menutupi penghasilan saat gelombang buruk”. (Muara Gembong, 

09/08/2017). 

 

 Upaya yang dilakukan agar mencukupi kebutuhan sehari-hari saat gelombang 

yang tinggi adalah dengan meminjam uang di koperasi kampung nelayan setempat 

atau dapat pula meminjam dengan bos pelelangan tempat menjual hasil 

tangkapan. Saat peminjaman kepada koperasi dapat dibayar melalui sistem kredit 

per harinya denagn meminjam uang sejumlah satu juta rupiah uang yang di dapat 

hanya sebesar sembilan ratus lima puluh ribu rupiah.  

 Strategi yang dilakukan Sumarna adalah strategi diversifikasi pekerjaan 

dimana perluasan alternatif pilihan mata pencaharian sebagaimana dikatakan oleh 

Sumarna bahwa: 

“Menganekaragamkan sumber pendapatan salah satunya salah satunya 

dengan mencari kepiting di malam hari upaya mencukupi kebutuhan sehari-

harinya. Meskipun tidak seberapa penghasilnya tetapi dapat untuk keperluan 

tambahan. Penghasilan mencari kepiting dihargai dengan sepuluh ribu rupiah 

perekor disyaratkan dengan jenis kelamin jantan. Selain penganekaragaman 

sumber pendapatan sumarna memobilisasi anggota keluarga untuk menambah 

perekonomian keluarga. Dengan pendapatan seorang anak yang bekerja di 

pabrik dan sebagai nelayan serta istri yang membuat dodol dari buah 

mangrove yang dijadikan oleh-oleh tempat tersebut. Maka dari itu dengan 

adanya mobilisasi anggota keluarga ini mampu membantu memenuhi 

kebutuhan keluarga”. (Muara Gembong, 09/08/2017). 

 



 

 

 

 

 Dengan berjalannya waktu penambahan jumlah penduduk di Desa Bahagia 

semakin padat sehingga membuat lingkungan alam sekitar rusak karena 

diakibatkan pembangunan rumah. Akibat kerusakan lingkungan alam tersebut 

mengakibatkan banjir rob yang semakin besar dan terjadinya abrasi di sekitar 

pantai. Untuk mengatasi itu semua penduduk setempat telah di sosialisasikan 

solusi untuk banjir rob dan abrasi oleh komunitas pecinta alam dengan penanaman 

pohon mangrove yang dibantu oleh penduduk sekitar karena sebagai makhluk 

sosial yang hidup dimasyarakat hubungan sosial itu penting. Karena manusia 

adalah hidup untuk saling tolong menolong sehingga harus memanfaatkan 

hubungan sosial agar ketika kita mengalami kesulitan ada warga yang membantu. 

Selain perubahan alam yang terjadi, terdapat perubahan lingkungan sosial dan 

budaya seperti sikap masyarakat yang semakin praktis dan modern karena 

dipengaruhi oleh kecanggihan teknologi seperti adanya alat komunikasi 

(handphone) dan adannya mesin penggerak kapal dari pemerintah untuk 

memudahkan menjalankan perahu. Perubahan lainnya adalah bentuk perahu yang 

semakin besar sehingga dengan adanya teknologi perubahan ini membuat 

penghasilan nelayan semakin banyak. Alat tangkap yang digunakan disini 

kebanyakan menggunakan jaring saja. 

. 

2. Strategi Adaptasi Heirudin, 39 Tahun, Desa Pantai Bahagia, Muara 

Gembong  

   Heirudin adalah seorang nelayan harian, sejak usia tujuh belas tahun tepat 

tahun 1975 menjadi nelayan. Saat belajar menjadi nelayan permulaan ikut dengan 

orang tua untuk melaut. Mengingat orang tua bekerja sebagai nelayan maka dari 



 

 

 

 

itu menggantikan orang tua untuk menjadi nelayan. Selain itu juga memang 

karena tidak punya keahlian yang lain. Heirudin mengungkapkan pendapatan 

menjadi nelayan harian adalah sebagai berikut: 

“Pendapatan sebagai nelayan sekitar lima ratus ribu rupiah per hari. 

Penghasilan saya dapatkan harus disesuaikan dengan kebutuhan yang 

dibutuhkan dan sedikit untuk ditabung, agar sewaktu-waktu tidak bisa melaut 

masih ada uang yang disimpan. Usahakan hidup sederhana saja tidak perlu 

yang mewah-mewah. Biasanya jika memang tidak ada pendapatan saat melaut 

berusaha untuk meminjam uang”. (Muara Gembong, 09/08/2017). 

 

          Bekerja sebagai nelayan dimulai dari pukul 06.00 pagi sampai pukul 09.00 

siang dan mencari kepiting sebagai tambahan waktu bekerja dari jam 18.00 sore 

hingga 05.00 pagi. Untuk meminjam uang biasanya di pengepul ikan. Jadi tempat 

itu juga sekaligus menjadi koperasi. Biasa berhutang pertama senilai dua juta 

rupiah, untuk pelunasannya setiap minggu harus setoran untuk melunasi hutang 

tersebut. Tenggang waktu pengembalian utang tersebut selama satu tahun. Jadi 

kalau berhutang membayarnya dengan hasil dari melaut yang di potong untuk 

melunasi hutang. Untuk saat ini kondisi fisik masih fit belum ada penurunan 

kekautan fisik. Maka dari itu rutin mencari ikan. Mata, badan, semuanya masih 

sehat belum ada rasa-rasa mengalami gangguan kesehatan. Kalau sudah usia tujuh 

puluh tahun itu sudah tidak dapat lagi untuk melaut. Ciri-cirinya matanya sudah 

susah untuk melihat, badan sakit-sakitan dan sudah tidak dapat menjadi nelayan. 

salah satunya faktor usia, jadi semakin tua itu semakin lemah fisiknya. Bedakan 

usia 30 tahun sama 70 tahun. Pasti yang usia 70 tahun itu fisiknya sudah lemah 

dibandingkan yang 30 tahun. Selanjutnya, bagaimana orang tersebut menjaga 

kesehatannya. Ada usia 50 tahun yang sudah sakit-sakitan sudah tidak bisa melaut 

lagi, itu karena orang tersebut kurang menjaga kesehatannya.  



 

 

 

 

          Strategi yang dilakukan Heirudin adalah strategi diversifikasi pekerjaan 

dimana perluasan alternatif pilihan mata pencaharian, sebagaimana yang 

dikemukakan Heirudin: 

 

“Dengan menganekaragamkan sumber pendapatan salah satunya salah 

satunya dengan mencari kepiting di malam hari upaya mencukupi 

kebutuhan sehari-harinya. Meskipun tidak seberapa penghasilnya tetapi 

dapat untuk keperluan tambahan. Penghasilan mencari kepiting dihargai 

dengan sepuluh ribu rupiah perekor disyaratkan dengan jenis kelamin 

jantan. Selain penganekaragaman sumber pendapatan sumarna memobilisasi 

anggota keluarga untuk menambah perekonomian keluarga. Dengan 

pendapatan seorang anak yang bekerja di pabrik dan sebagai nelayan serta 

istri yang membuat dodol dari buah mangrove yang dijadikan oleh-oleh 

tempat tersebut”. (Muara Gembong, 09/08/2017). 

 

          Melalui mobilisasi anggota keluarga ini mampu membantu memenuhi 

kebutuhan keluarga. Perubahan yang terjadi disni adalah lingkungan sudah 

sempit, karena banyak penduduk yang berdatangan. Sehingga disini sering banjir 

dikarenakan sering terjadi air rob. Pohon-pohon disini sudah banyak yang 

ditebangi digantikan perumahan sehingga sering banjir. Kalau di desa sini banjir 

nya masih ringan, tetapi untuk yang di desa sebelah itu sudah parah banjirnya, 

disana kalau banjir surutnya lama. Tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengatasi 

banjir tersebut. Untuk mengatasi banjir disini dibutuhkan bantuan dari pemerintah 

untuk membuat tanggul. Selain itu disini harus ditanami pohon mangrove yang 

banyak agar dapat menahan abrasi. Kalau disini perubahan perilaku 

masyarakatnya semakin praktis dan modern. Dulu kan kalau mau masak nasi 

misalnya harus di tungku tapi sekarang dan juga perkembangan teknologi yang 

semakin canggih sudah pake rice cooker. Selain itu sekarang sudah ada kulkas 

buat pendingin dan juga ada handphone untuk saling berkomunikasi dengan yang 



 

 

 

 

lainnya untuk kasih kabar. Tetapi kebanyakan disini dari dulu saya masih kecil 

hingga sekarang kebanyakan nelayan disini menggunakan jaring saja.  

          Perubahan bentuk perahu kalau untuk bentuk perahu tidak ada, dari dulu 

bentuk perahunya ya seperti itu saja, tidak ada perubahan. kalau untuk  alat 

tangkap perubahannya jadi makin banyak alat tangkap yang digunakan. Alat 

tangkap yang digunakan saat ini ada cantrang, trol, bubu, dan jaring. Tetapi 

kebanyakan nelayan disini menggunakan jaring. kalau disini memang sumber 

pendapatannya dari mencari ikan, tapi biasanya disini juga banyak yang jualan, 

ada yang jualan rempeyek, dodol, ikan asin. Selain itu juga dari pendapatan anak-

anak yang sudah bekerja yang bukan menjadi nelayan. Kalau saya sih tidak 

pernah mengubah daerah tangkapan, saya cuman di situ-situ saja mencari ikannya. 

Di sekitaran sini saja. Saya biasa aja dalam melakukan hubungan sosial. Nelayan 

bergaul dengan nelayan, bergaul dengan penjual ikan. Intinya bergaul dengan 

siapa saja, tidak membeda-bedakan. Jadi kalau nanti ada apa-apa bisa untuk minta 

tolong sama siapa saja kalau sedang membutuhkan. Kalau di keluarga biasanya 

seorang istri dan anak membantu memperbaiki jaring. Istri nelayan hanya dirumah 

saja kalau sedang melaut. Kalau anak pergi ke sekolah, Sukur-sukur nanti anak 

bisa menjadi PNS agar tidak menjadi nelayan. Sampai sekarang hanya bekerja 

sebagai nelayan, tidak ada pekerjaan lain yang ditekuni selain nelayan. Berharap 

masih dapat menjadi nelayan sampai anak-anak dapat mandiri dan sukses. Disini 

bencananya biasanya banjir, tidak ada strategi yang saya gunakan jika ada 

bencana banjir, kalau misalnya banjir saya hanya diam dirumah tidak melaut 

sambil mengamankan barang-barang dirumah. Setelah surut kemudian saya 



 

 

 

 

membersihkan rumah saya dari kotoran akibat banjir. Setelah itu baru melaut lagi. 

Seharusnya disini dibuat tanggul oleh pemerintah agar disini tidak sering terjadi 

banjir, dan juga harus di tanami pohon mangrove untuk mencegah abrasi yang 

semakin parah. 

 

3. Strategi Adaptasi Nasekh, 39 Tahun, Desa Pantai Bahagia, Muara 

Gembong 

      Nasekh menekuni pekerjaan turun menurun dari orang tua sebagai nelayan 

sejak berusia 15. Sebagaimana anggota masyarakat yang lain, pilihan profesi 

menjadi nelayan menjadi pilihan utama, mengingat selain tinggal di daerah 

pesisir, yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai nelayan, penghasilan 

nelayan saat itu juga sangat menjanjikan. Hal ini seperti yang diungkapkan 

Nasekh: 

“Pada tahun 1980an kehidupan nelayan di Desa Pantai Bahagia sangatlah 

berkecukupan, penghasilan berkisar antara Rp. 100.000,  sampai Rp. 200.000, 

per hari. Saat itu haraga kebutuhan pokok masih murah, sehingga masyarakat 

nelayan dapat memenuhi semua kebutuhan hidup, termasuk bisa menyisihkan 

untuk kebutuhan tambahan dan menabung”. (Muara Gembong, 30/07/2017). 

 

   Masyarakat nelayan merasakan kesejahteraan selama berpuluh-puluh tahun 

sampai akhirnya kondisi lingkungan pantai secara drastis semakin sulit 

diantisipasi. Kondisi geografis yang selama ini dapat dipahami berdasarkan 

pengetahuan lokal masyarakat yang terwarisi secara turun temurun, kini sulit 

diprediksi mengingat terjadi perubahan iklim global. Lingkungan pantai sering 

terjadi abrasi, pasang, serta banjir yang relatif lama sampai berbulan-bulan, yang 

menyebabkan kegiatan aktivitas kenelayanan terhenti.  



 

 

 

 

       Kondisi seperti ini ditambah lagi dengan pertambahan jumlah penduduk yang 

relatif cepat, sementara lahan pemukiman semakin sempit akibat adanya abrasi 

dan tidak berfungsinya lahan di sekitar pekarangan akibat banjir yang cukup lama. 

Jumlah penduduk Desa Pantai Bahagia sebanyak 7.726 jiwa terdiri atas 2.127 

Kepala Keluarga. Mengingat penghasilan semakin tidak menentu, tahun 1993 pak 

Nasekh memutuskan untuk mengadu peruntungan hidup di kota. Meski hanya 

berbekal pendidikan SD, Nasekh memberanikan diri untuk mencari pekerjaan apa 

pun yang halal demi ikut membantu keluarga dalam pemenuhan kebutuhan hidup.  

Nasekh akhirnya mendapat pekerjaan sebagai staf Tata Usaha Sekolah Teknologi 

Menegah Patriot Bekasi.  

Selama kurang lebih satu setengah tahun Nasekh menjadi staf Tata Usaha 

sekolah, Nasekh tidak sepenuhnya melupakan pekerjaan yang pernah ditekuninya, 

yaitu sebagai nelayan. Sekiranya ada waktu libur Sabtu dan Minggu pak Nasekh 

masih memiliki kesempatan untuk mencari penghasilan tambahan sebagai penjual 

ikan di Desa Batujaya Kabupaten Karawang. Desa Batujaya juga merupakan 

daerah yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan.  

Selama setahun lebih pekerjaan sebagai staf Tata Usaha dan penjual ikan 

dijalani secara bergantian dari dua tempat yang berbeda dan cukup berjauhan, 

Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang. Namun semua itu dilakoni Nasekh dengan 

penuh kesabaran karena sebagai keturunan nelayan, tidak mudah begitu saja 

melepaskan  pekerjaan yang menjadi tradisi para kerabat pendahulunya. 

Hubungan sosial yang terbentuk karena diversifikasi pekerjaan inilah yang 



 

 

 

 

mengantarkan Nasekh yang akhirnya menemukan jodohnya dengan gadis dari 

Batujaya, seperti yang dikemukakannya: 

“Profesi sebagai nelayan seakan menjadi bagian dari hidup saya samapi saat 

ini, meskipun saat ini perkerjaan utama saya di luar sektor kenelayanan, tetapi 

alhamdulillah saya menemukan jodoh dari keluarga nelayan dan masih 

memberi peluang pekerjaan tambahan sebagai penjual ikan”. (Muara 

Gembong, 30/07/2017).       

 

 Setelah beberapa tahun menikah, tahun 2001  Nasekh dikarunia anak laki-laki 

pertama. Kebutuhan rumah tangga Nasekh terus bertambah seiring dengan 

pertambahan anggota keluarga dan harga-harga kebutuhan pokok yang meningkat. 

Penghasilan sebagai honorer di sekolah tampaknya tidak lagi mencukupi 

kebutuhan keluarga Nasekh yang semakin meningkat.  Kondisi ini memaksa 

Nasekh untuk pulang kampung ke Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara 

Gembong, Kabupaten Bekasi, tempat dia dilahirkan. 

  Nasekh memutuskan berhenti sebagai tenaga honorer di Kota Bekasi 

mengingat sistem kemasyarakatan di kalangan tenaga honorer dan masyarakat 

perkotaan pada umumnya tidak seerat masyarakat nelayan. Pada masyarakat 

nelayan, antara sesama anggota masyarakat tidak sungkan untuk saling meminjam 

dan membantu sekiranya ada anggota keluarga atau masyarakat yang memerlukan 

pinjaman. Hal ini berbeda dengan masyarakat perkotaan yang memiliki 

karakteristik profesi yang heterogen.  

 Sekembalinya ke kampung halaman, Nasekh kembali menjadi nelayan harian, 

yang bekerja antara jam 17.00 samapai jam 05.00 keesokan harinya.  Perhasilan 

sebagai nelayan kepiting harian berkisar sebesar Rp. 70.000, - sampai    Rp. 

80.000, Mengingat saat itu harga-harga kebutuhan pokok masih murah dan mudah 



 

 

 

 

diperoleh,  Nasekh sekeluarga hidup dalam keadaan berkecukupan. Banyaknya 

kerabat yang masih tinggal di Desa Pantai Bahagia secara psikologis mendukung 

kenyamanan hidup  Nasekh dan seluruh kerabatnya.  

 Namun tantangan yang paling sulit diatasi oleh seluruh masyarakat nelayan 

adalah kondisi laut yang panca roba dan tidak bisa diprediksi. Apabila kondisi 

buruk ini berlangsung terus selama berhari-hari bahkan bulanan, maka seluruh 

masyarakat nelayan akan mengalami krisis kebutuhan hidup dan sulit untuk saling 

tolong menolong, kecuali dengan kerabat yang berada di luar Desa Pantai 

Bahagia. Hal ini dikemukakan pak Nasekh sebagai tantangan terberat: 

“Kondisi geografis terburuk yang dihadapi masyarakat nelayan adalah saat 

terjadinya pasang dan banjir yang berlangsung lama. Nelayan kebanyakan 

menghentikan aktivitas rutin mencari ikan. Hal ini menyebabkan 

pendapatan nelayan menurun drastis bahkan ada yang sama sekali tidak 

melaut”. (Muara Gembong, 30/07/2017). 

 

 Nasekh tetap mempertahankan profesi sebagai nelayan kepiting harian 

meskipun tantangan alam tidak mudah dikendalikan. Untuk mengantisipasi 

penurunan penghasilan, Nasekh memperluas jaringan agar mendapatkan 

kesempatan mendapatkan pekerjaan tambahan. Di sele-sela waktu sebagai nelayan 

harian, Nasekh menambah pekerjaan sebagai tukang ojek. Profesi inilah yang 

memudahkan Nasekh berhubungan dan mengenal banyak orang. Atas usaha 

kerasnya mencari jaringan,  Nasekh mendapatkan kepercayaan sebagai juru 

kamera pembuatan sinetron. Bagi kalangan nelayan, usaha sampingan ini justru 

menjadi terhormat karena harus memiliki keterampilan khusus yang jarang dapat 

dikuasai oleh nelayan pada umumnya. 



 

 

 

 

 Penghasilan Nasekh sebagai juru kamera sekitar Rp. 150.000,- sampai Rp. 

200.000, - permalam. Penghasilan yang cukup besar untuk kebanyakan 

masyarakat nelayan. Apalagi pekerjaan sebagai juru kamera tidak memerlukan 

kekuatan fisik sebagai mana nelayan harian pada umumnya.  Keterbatasn 

kekuatan fisik akibat pertambahan usia tidak dapat dihindari oleh masyarakat. 

Tentang batasan usia dan karakteristik nelayan lanjut usia, pak Nasekh 

menuturkan: 

“Menurut saya, nelayan sudah merasa lanjut usia ketika berusia di atas 50 

tahunan yang ditandai dengan seringnya pusing-pusing dan cepat merasa letih 

saat pulang melaut”. (Muara Gembong, 30/07/2017). 

 

  Nasekh semakin menyadari bahwa pekerjaan sebagai nelayan tidak lagi 

menjanjikan sebagaimana saat dia masih kecil. Pengaruh pemanasan global 

menyebabkan air laut sering pasang dan pantai terkena abrasi. Pada tahun 1980an 

masih banyak ditemukan hutan kayu bagan siapi-api dan tanaman manggrove 

yang dapat melindungi wilayah pesisir dari gelombang dari laut lepas. Budidaya 

ikan juga masih dapat dilakukan dengan adanya tanaman manggrove dan 

pengelolaan tambak ikan. 

 Kondisi ini pulalah yang meyebabkan banyak penduduk Desa Pantai Bahagia 

pindah atau bersekolah ke kota, dengan harapan dapat mengubah nasib yang lebih 

baik. Seringnya Kecamatan Muara Gembong dilanda bencana, maka Muara 

Gembong ditetapkan sebagai daerah pantauan GMBI (Gerakan Masyarakat 

Bawah Indonesia). Peran jejaring sosial menjadi sangat penting, sehingga pak 

Nasekh ditunjuk sebagai relawan ACT (Aksi Cepat Tanggap) yang dibentuk oelh 

Pemerintah Kabupaten Bekasi. 



 

 

 

 

 

D.  Strategi Pemanfaatan Hubungan Sosial Masyarakat Nelayan Lanjut Usia  

1. Strategi Adaptasi Ahmad Tasmin, 50 Tahun, Desa Pantai Bahagia, 

Muara Gembong 

Sejak usia 25 tahun menjadi nelayan tepat pada tahun 1982. Dahulu ketika 

pertama pindah ke Muara Gembong bukanlah seorang nelayan, akan tetapi 

membuka usaha dengan membuat empang. Lambat laun usaha empang disini 

susah untuk berkembang karena daerah pantai sini sering terjadi abrasi 

mengakibatkan usaha empang seringkali mengalami kerugian. Akhirnya tepat 

pada tahun 1982 mencoba beralih dari usaha empang menjadi nelayan 

sebagaimana kebanyakan masyarakat sekitar. Selain itu juga karena lingkungan 

disini laut jadi pekerjaan yang tepat setelah usaha empang gagal adalah menjadi 

nelayan. Menurut Tasmin pendapatan menjadi seorang nelayan sebagai berikut: 

“Untuk pendapatan tidak menentu, tetapi biasanya perhari mendapatkan 

seratus ribu rupiah sampai dua ratus lima puluh ribu rupiah. Tergantung 

kondisi cuaca dan musim, saat cuaca yang baik maka akan mendapatkan 

banyak, akan tetapi jika sedang musim panceklik sulit untuk mencukupi 

kebutuhan. Kalau pendapatan sehari-hari cukup untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari tergantung bagaimana kita mengaturnya. Tergantung juga 

kebutuhan, pas lagi butuhnya banyak pendapatan akan berkurang untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga”. (Muara Gembong, 09/08/2017). 

 

Terkadang pasti ada saja kebutuhan yang tidak terduga, jadi pendapatan 

yang diperoleh tidak cukup untuk kebutuhan keluarga. Jika tidak cukup terpaksa 

untuk meminjam uang di koperasi disini. Biasanya meminjam senilai tiga juta ribu 

rupiah. Hutang tersebut juga harus dapat digunakan sebagai modal usaha 

membuat kerupuk, rempeyek, dan ikan asin. Hutang itu dikembalikan dengan cara 

dicicil selama satu minggu itu tujuh puluh ribu selama satu tahun. Jadi dengan 



 

 

 

 

cara dicicil hutang dapat terlunasi. Selain itu juga mencari kepiting sebagai 

tambahan pendapatan. Mencari kepiting lumayan sebagai penghasilan tambahan 

dan mengisi waktu yang luang agar lebih bermanfaat. Pendapatan mencari 

kepiting sekitar seratus ribu rupiah. Bekerja sebagai nelayan dari pukul 06.00 pagi 

hingga pukul 16.00 sore, kemudian untuk tambahan waktu bekerja dari pukul 

16.00 sore sampai pukul 06.00 pagi. Untuk memasuki usia lanjut usia tidak dapat 

memastikan usia berapa sehingga tidak dapat melaut lagi. Jadi ada yang sekitar 

lima puluh tahun, enam puluh tahun yang masih dalam keadaan sehat. Kaya saya 

sekarang usia 60 tahun sudah tidak bisa pergi melaut tetapi ada juga temen saya 

yang masih sehat bugar dan pergi melaut. Faktor penurunan fisik itu tergantung 

kondisi masing-masing dari nelayan itu sendiri. 

Tasmin mengungkapkan bahwa strategi dalam menghadapi lanjut usia 

adalah startegi hubungan sosial seperti berikut ini: 

“Pekerjaan saya karena penurunan kondisi fisik memanfaatkan hubungan 

sosial dengan pihak lain seperti menjadi pengurus masjid (marbot) dan 

pernah menjadi ketua RT selama tiga periode. Karena kondisi fisik sudah 

tidak memungkinkan lagi untuk pergi melaut. Padahal sebenarnya masih 

ingin melaut mencari ikan, akan tetapi kondisi fisik yang tidak 

memungkinkan lagi. Jadi rutinitas harian sekarang hanya pengurus masjid 

(marbot) seperti membersihkan masjid, adzan, menjadi imam, dan juga 

mengajar ngaji untuk anak-anak saat malam hari”. (Muara Gembong, 

09/08/2017). 

 

Selain itu juga mengarahkan ibu-ibunya yang mengelola hasil tangkapan 

ada pula membuat krupuk ikan, rempeyek, dan ikan asin untuk dijual. Dalam 

menjalin hubungan sosial dengan siapa saja, agar terjalin kerukunan. Masyarakat 

desa bahagia tidak membeda-bedakan satu sama lainnya. Untuk meningkatkan 

hubungan sosial antar nelayan biasanya diadakan Nadran yaitu seperti sukuran 



 

 

 

 

atas hasil laut yang telah diberikan yang dilakukan satu tahun sekali. Dahulu 

sewaktu masih menjadi nelayan istri adan anak ikut membantu betulin jaring yang 

rusak kalau sedang tidak melaut. Namun kalau sekarang istri hanya membuat 

kripik, rempeyek, ikan asin, dan kerupuk. Sedangkan anak sudah pada 

berkeluarga, ada yang bekerja di Jakarta ada juga yang jadi nelayan disini.  

Pada saat itu penduduk di sini tidak sebanyak saat ini, sedangkan sekarang 

sudah banyak. Karena banyak pendatang yang menetap disini, sehingga banyak 

lahan yang di jadikan rumah, dan pohon-pohon yang ditebangi. Akibatnya disini 

makin sering terjadi abrasi. Setiap bulan sering terjadi banjir sekitar dua atau tiga 

kali. Desa ini sekarang sudah di kelilingi oleh laut, jika tidak segera ditangani 

maka kemungkinan akan tenggelam. Untuk saat ini sudah banyak yang 

memberikan bantuan dari berbagai kalangan seperti mahasiswa ataupun 

perusahaan untuk menanam pohon mangrove dan juga pembuatan tanggul. Pohon 

mangrove sekarang makin sering di tanami supaya bisa menahan air laut. Disini 

karena sering terjadi banjir maka dibikin tanggul untuk menjegah terjadinya 

banjir. Selain itu disni juga sudah banyak yang ditanamin mongrove. Saat ini 

banyak yang membantu untuk menanggulangi abrasi disini. Tembok yang 

mengelilingi masjid tempat bekerja ini mendapat bantuan dari perusahaan ban 

agar masjid ini tidak kebanjiran jika air laut naik. Desa Pantai Bahagia telah 

mengalami perubahan dari waktu ke waktu seperti perubahan perilaku masyarakat 

yang semakin praktis dan modern serta perkembangan teknologi yang semakin 

canggih. Seperti adanya HP sebagai alat komunikasi agar lebih mudah untuk 

saling berhubungan.  



 

 

 

 

 

2. Strategi Adaptasi Wahid 48 Tahun, Desa Pantai Bahagia, Muara 

Gembong 

 

Wahid adalah seorang nelayan harian yang memiliki dua orang anak. Anak 

yang pertama berumur 20 tahun dan anak yang kedua berusia 18 tahun yang 

berprofesi sebagai nelayan. Mulanya menjadi nelayan di brebes di karenakan 

semakin banyaknya nelayan di Brebes, lalu berinisiatif untuk pindah menjadi 

nelayan ke Muara Gembong karena masih sepi dan terdapat tempat yang banyak 

ikannya tepat pada tahun 1989. Wahid mengungkapkan pendapatan menjadi 

nelayan sebagai berikut: 

“Untuk pendapatan tidak menentu, tetapi biasanya perhari mendapatkan dua 

ratus ribu rupiah sampai dua ratus lima puluh ribu rupiah. Tergantung 

kondisi cuaca dan musim, saat cuaca yang baik maka akan mendapatkan 

banyak, akan tetapi jika sedang musim panceklik sulit untuk mencukupi 

kebutuhan. Kalau pendapatan sehari-hari cukup untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari tergantung bagaimana kita mengaturnya”. (Muara Gembong, 

30/07/2017). 

 

Ketika dalam keadaan panceklik biasa yang tidak bisa berangkat ke melaut 

untuk mencukupi kebutuhan melakukan peminjaman uang dengan juragan 

pelelangan tempat menjual ikan karena tanpa bunga. Berbeda dengan koperasi 

jika meminjam tidak sesuai dengan jumlah yang dipinjam. Bekerja sebagai 

nelayan dari pukul 05.00 pagi hingga pukul 16.00 sore, kemudian untuk tambahan 

waktu bekerja dari pukul 16.00 sore sampai pukul 06.00 pagi. Dikarenakan 

memasuki masa lanjut usia tepat pada tahun 2001 beralih profesi sebagai penjaga 

makam karena kondisi fisik yang semakin menurun sehingga tidak dapat melaut 

lagi. Strategi yang dilakukan Wahid adalah strategi hubungan sosial dimana 



 

 

 

 

dengan memanfaatkan hubungan sosial dengan pihak lain seperti menjadi 

pengurus makam. Wahid menuturkaan: 

“Karena kondisi fisik sudah tidak memungkinkan lagi untuk pergi melaut. 

Padahal sebenarnya masih ingin melaut mencari ikan, akan tetapi kondisi 

fisik yang tidak memungkinkan lagi. Jadi rutinitas harian sekarang hanya 

pengurus makam seperti membersihkan makam, menggali kuburan, dan 

juga membersihkan makam”. (Muara Gembong, 30/07/2017). 

 

Meskipun pendapatan penjaga makam tidak seberapa akan tetapi kebutuhan 

hidup tercukupi. Wahid mengungkapkan pendapatan menjadi penjaga makam 

sebagai berikut: 

“Pendapatan menjadi penjaga makam dihitung perorang harus membayar 

sejumlah sembilan puluh ribu rupiah dalam waktu satu tahun. Jadi 

tergantung jumlah makam dan jumlah penduduk yang memberikan 

uangnya”. (Muara Gembong, 30/07/2017). 

 

       Kendala menjadi penjaga makam adalah ketika datangnya banjir rob yang 

membanjiri makam sepanjang satu hingga dua bulan sehingga makam penuh 

dengan air. Banjir rob yang membanjiri makam menjadi bencana rutinitas. 

Kendala terbesar adalah ketika ada banjir disertai angin kencang. Untuk 

mengurangi adanya air rob yang datang masyarakat bekerjasama dengan 

komunitas pecinta alam untuk menanam pohon mangrove. Selain itu Disini juga 

mengarahkan ibu-ibunya yang mengelola hasil tangkapan ada pula membuat 

krupuk ikan, rempeyek, dan ikan asin untuk dijual.  

 

3. Strategi Adaptasi Rohadi 28 Tahun, Desa Pantai Bahagia, Muara 

Gembong 



 

 

 

 

       Rohadi lahir pada tahun 1989 adalah seorang nelayan harian. Penghasilan 

yang kurang menentu dan adanya dukungan modal dari saudara menguatkan niat 

Pak Rohadi untuk beralih profesi menjadi bos pelelang. Rohadi menuturkan: 

“Menjadi tengkulak dilatarbelakangi karena saat menjadi nelayan pada saat 

itu sering terjadi banjir sehingga mendapatkan penghasilan yang kurang untuk 

kebutuhan hidup. Selain itu karena diberikan modal oleh kakak yang di 

Jakarta” (Mauara Gembong, 30/7/2017). 

 

      Menjadi bos pelelang dapat menjalin hubungan sosial di masyarakat seperti 

membantu masyarakat nelayan untuk memberikan modal bagi yang membutuhkan 

tanpa adanya bunga. Selain menjalin hubugan di Muara Gembong dapat menjalin 

hubungan dengan pedagan lain di luar Bekasi untuk menjual ikan-ikan di pasar 

bebas dengan harga bersaing. Pendapatan menjadi bos pelelang ikan tidak jauh 

berbeda dengan nelayan mengambil keuntungan hanya sekitar 10 % saja 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN  

  

Proses penuaan yang terjadi pada seseorang merupakan  hal yang  alamiah 

dalam kehidupan manusia. Proses itu akan berjalan seiring waktu dengan 

masuknya individu ke dalam masa lanjut usia, yang secara umum ditandai dengan 

menurunnya kemampuan fisik, perubahan mental, berkurangnya interaksi sosial, 

dan terbatasnya kesempatan di bidang ekonomi. Gejala yang dialami pada masa 



 

 

 

 

lanjut usia ini secara langsung mempengaruhi kemampuan seseorang dalam upaya 

pemenuhan kebutuhan hidup. Kondisi ini mengakibatkan orang lanjut usia harus 

menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks, baik sebagai mahluk 

biologis, ekonomis, sosial, maupun budaya. 

Pada masyarakat nelayan, pembatasan masa lanjut usia umumnya 

ditentukan berdasarkan masa usia produktif,  dibedakan dengan pekerjaan nelayan 

yang mencari ikan di laut lepas dan di sepanjang pantai. Batas usia definitif untuk 

membedakan antarmasa ini  menurut  sebagian besar masyarakat nelayan adalah  

usia di atas 50 tahun, meskipun dalam kasus tertentu masih ditemukan nelayan 

yang masih aktif di lautan lepas.   

Permasalahan yang dihadapi nelayan lanjut usia pada umumnya adalah 

berkurangnya kemampuan untuk mendapatkan penghasilan, adanya gangguan 

fisik akibat menurunnya kondisi kesehatan, hambatan psikologis akibat 

berubahnya status dan hubungan sosial, serta sulitnya mendapatkan modal untuk 

berusaha. Pada beberapa keluarga nelayan lanjut usia, permasalahan ini bisa 

dialami secara keseluruhan ataupun sebagian tergantung bagaimana keluarga 

lanjut usia memandang hal tersebut.   

Setiap individu yang memasuki masa lanjut usia harus mampu beradaptasi 

dengan kehidupan baru, dengan berbagai pilihan strategi yang diterapkan agar 

kebutuhan hidup dapat terpenuhi. Kemampuan fisik sebagai modal utama nelayan, 

apabila semakin menurun maka berpengaruh langsung terhadap pendapatan yang 

diperoleh, padahal pendapatan ini merupakan jaminan utama berlangsungnya 

kehidupan nelayan pada masa lanjut usia. 



 

 

 

 

Berbagai strategi  yang diterapkan nelayan lanjut usia dalam pemenuhan 

kebutuhan hidup dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sangat 

tergantung pada berbagai faktor sosial-budaya serta kemungkinan strategi apa 

yang dapat dikembangkan. Strategi utama yang dilakukan pada masa lanjut usia di 

wilayah penelitian pada umumnya adalah tetap bekerja sebagai nelayan, tetapi 

disesuaikan dengan kemampuan fisik dan modal yang dimiliki. Oleh karena itu, 

menekuni pekerjaan sebagai nelayan harian merupakan prioritas utama, dimana 

jangkauannya hanya di sepanjang garis pantai.  

Berkaitan dengan kegiatan nelayan harian, strategi yang diterapkan              

Sumarna, Cariman, Nasekh, Heirudin, Tasmin, dan Wahid  berbeda satu sama 

lain. Jaenudin dan Cariman sama-sama mengoperasikan sendiri perahunya dan 

juga melibatkan anak lelakinya saat mencari ikan di laut. Perbedaan keduanya 

terletak pada pemanfaatan perahu sebagai modal usaha. Mengingat perahu yang 

dimiliki Jaenudin tergolong kategori sedang II, lebih kecil dibanding perahu 

miliki  Cariman yang berukuran sedang I, maka Jaenudin sangat memerlukan 

modal tambahan untuk  memperbaiki perahu dan membeli alat tangkap yang lebih 

modern.  

Melibatkan anak laki-laki saat mencari ikan di laut berpengaruh terhadap 

peningkatan penghasilan Jaenudin dan Cariman, dibanding mengambil pendega 

dari orang lain. Pembagian keuntungan tidak diperhitungkan sebagaimana  

hubungan antara juragan dan pendega pada umumnya, sehingga penghasilan  

Jaenudin dan Cariman di atas rata-rata nelayan lanjut usia lainnya.  Jaenudin dan  

Cariman berusaha tetap mempertahankan hubungan kerja antara bapak dengan 



 

 

 

 

anak, karena selain menguntungkan juga dimaksudkan untuk mewariskan 

pekerjaan sebagai nelayan kepada anak.    

Sementara itu, strategi yang diterapkan Nasekh dalam pemenuhan 

kebutuhan hidup  adalah dengan bekerja sebagai tukang photo. Pada saat 

senggang, selama beberapa hari,  Nasekh bergabung dengan teman-teman sesama 

lanjut usia di kelompok media agar tetap mendapatkan penghasilan. Strategi 

berbagung dengan teman-teman media dalam menghadapi lanjut usia.  

Bidang kenelayanan lain yang menjadi pilihan nelayan lanjut usia adalah 

sebagai buruh nelayan. Pekerjaan buruh nelayan antara lain memperbaiki perahu 

dan jaring, mengelompokan dan mengangkat ikan ke TPI, menunggu perahu yang 

sedang tambat, serta mempersiapkan kebutuhan pendega sebelum ke laut. 

Pekerjaan lain yang dapat dikategorikan sama adalah buruh pabrik pengolahan 

ikan, baik untuk pembuatan ikan asin, kerupuk, atau terasi. Pekerjaan yang 

ditekuni  Heirudin sebagai buruh nelayan merupakan satu-satunya upaya yang 

dilakukan, meskipun tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.       

Pekerjaan lain yang dilakukan mantan nelayan lanjut usia pengurus masjid 

dan penjaga makam. Semua pekerjaan tersebut tidak berkaitan dengan 

kenelayanan, namun masih memiliki pengaruh dalam bidang sosial dan budaya. 

Pekerjaan sebagai pedagang yang ditekuni Nasekh,  Tasmin mengurus mushola 

dan Wahid sebagai penjaga makam merupakan pilihan strategi yang harus 

dilakukan agar lanjut usia tetap diakui dan dihargai keberadannya dalam 

masyarakat nelayan. 



 

 

 

 

Strategi yang diterapkan oleh nelayan lanjut usia tidak selamanya dapat 

dikatakan berhasil, karena pilihan strategi yang dikembangkan tidak luput dari 

kemungkinan kegagalan. Untuk mengatasi kegagalan strategi, baik di bidang 

maupun di luar kenelayanan, para lanjut usia mengandalkan fungsi kerabat dalam 

rangka mengisi hari tua, terutama dengan anak perempuan bungsu. Selain itu,  

dalam kasus-kasus individual para lanjut usia berupaya mengantisipasi  nilai 

kebutuhan yang semakin tinggi dengan meminimalkan pengeluaran dan menjaga 

kesehatan secara teratur. 
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