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BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat 

disimpulkan beberapa hal dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Perubahan orientasi mata pencaharian masyarakat pesisir yang terjadi pada 

nelayan berubah menjadi penambang, tengkulak, pedagang dan petani. 

Sebagian besar nelayan berubah mata pencahariannya menjadi penambang 

(50%). Nelayan yang beralih mata pencaharian dilihat dari usia < 

setengahnya yaitu 38% berusia 56-65 tahun dan nelayan yang beralih mata 

pencaharian dilihat dari tingkat pendidikan > setengahnya yaitu 58% 

merupakan lulusan SD (Sekolah Dasar). Jadi nelayan yang beralih mata 

pencaharian merupakan nelayan yang usianya hampir tidak produktif dan 

nelayan yang tingkat pendidikannya rendah sehingga hal ini akan 

mempengaruhi pola pemikiran mereka. 

2. Alasan masyarakat pesisir mengalami perubahan mata pencaharian yang 

terjadi pada nelayan disebabkan faktor musim, teknologi (alat tangkap) 

dan faktor pendapatan. Faktor musim menyebabkan 57% nelayan 

melakukan perubahan mata pencaharian terutama pada saat musim barat 

yaitu pada bulan September-Maret. Pada faktor teknologi, sebagian besar 

nelayan tidak memiliki alat tangkap sendiri untuk melaut sehingga mereka 

harus menumpang dan meminjam alat tangkap tersebut kepada nelayan 

lain. Keterbatasan pada alat tangkap menyebabkan nelayan mengalihkan 

mata pencaharian mereka. Pada faktor pendapatan hal ini terlihat jelas 

pada pendapatan nelayan di bawah UMR yang menyebabkan mereka tidak 

dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan jumlah tanggungan 

keluarga sebagian besar 4-6 orang dirasakan sulit. Setelah nelayan 

menekuni pekerjaan sekarang mereka mengalami peningkatan pendapatan. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka rekomendasi yang bisa diajukan 

bagi perubahan orientasi mata pencaharian pada nelayan di Kecamatan Sungailiat 

Kabupaten Bangka, sebagai berikut : 

1. Memberikan dan mengembangkan bantuan teknologi (alat tangkap) pada 

nelayan sehingga nelayan dapat melaut dengan menggunakan alat tangkap 

milik pribadi dan hal ini akan memudahkan nelayan untuk melaut, 

sehingga akan mengurangi pada ketergantungan musim. 

2. Hasil penelitian menunjukkan kecenderungan bahwa profesi nelayan 

kurang dianggap sebagai profesi prospektif. Oleh karena itu diharapkan 

pemerintah dapat memberi perhatian penuh pada nelayan. 

3. Perubahan mata pencaharian nelayan, tidak mungkin dilarang. Pemerintah 

dan pihak-pihak terkait diharapkan dapat memberikan bekal pekerjaan dan 

keterampilan sesuai dengan arah perubahan mata pencaharian baru. 


