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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti di di desa Sidomukti Manyar, maka peneliti melihat bahwa 

kehidupan masyarakat sebelum adanya terminal pelabuhan dalam 

kondisi yang baik-baik saja tidak ada perubahan, dilihat dari aspek 

ekonomi, kebutuhan mereka sudah cukup terpenuhi karena hasil 

tangkapan yang diperoleh juga sangat banyak dan juga harga jual 

yang tinggi. 

Sedangkan kehidupan masyarakat nelayan sesudah adanya 

terminal pelabuhan sangat jauh berbeda, karena masyarakat 

nelayan sering mengalami musim paceklik seperti saat ini. Bisa 

dibilang kalau dulu ikan yang diperoleh banyak tapi harga jual 

yang rendah, sedangkan sekarang ikan yang diperoleh banyak tapi 

harga jual yang tinggi. Dengan kondisi yang seperti itu, tak jarang 

jika masyarakat nelayan memiliki profesi sampingan untuk 

menambah pemasukan mereka. 

Dari segi kesehatan, sebelum atau sesudah adanya 

pelabuhan masyarakat memang sering terkena penyakit, entah itu 

masuk angin dan pegal-pegal, akan tetapi setelah adanya pelabuhan 

masyarakat ditambah dengan penyakit gatal-gatal dikarenakan air 
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sungai yang kotor. Mereka tidak memusingkan hal tersebut karena 

itu adalah resiko dari pekerjaan yang harus mereka hadapi untuk 

bisa memenuhi kebutuhan keluarga mereka.  

Dari aspek sosial, interaksi para nelayan sejak sebelum 

adanya pelabuhan sampai sekarang masih terjalin sangat baik. 

Entah dengan tetangga rumah maupun dengan sesama nelayan. 

Bentuk interaksi tersebut diwujudkan dengan sering diadakannya 

berkumpul antar sesama nelayan, baik di balai nelayan maupun 

sekedar di warung kopi. Begitu juga hubungan dengan perusahaan 

pelabuhan yang terjalin dengan baik. Dibuktikan ketika peresmian 

pelabuhan, pihak perusahaan juga menghadirkan anak-anak yatim 

dan masyarakat sekitar pelabuhan. 

Nelayan juga termotivasi oleh pemuda-pemuda desa, yang 

selain ikut mencari ikan mereka juga memotivasi para nelayan 

untuk menanam pohon mangrove di sekitar sungai, agar saat sudah 

berbuah bisa diolah sebagai makanan oleh para nelayan. Para 

pemuda berharap dengan memotivasi para nelayan bisa 

membangkitkan semangat para nelayan dan juga membangkitkan 

perekonomian para nelayan agar ada pemasukan tambahan. 

B. Saran 

Dalam penelitian yang berupa karya tulis skripsi ini dengan 

judul “Kehidupan Masyarakat Nelayan Di Sekitar Terminal 
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Pelabuhan Di Desa Sidomukti Kecamatan Manyar Kabupaten 

Gresik” peneliti menganggap bahwa masih banyak hal yang 

dilakukan terkait dengan kondisi di atas. Dan dengan ini saran 

yang diberikan oleh peneliti kepada beberapa pihak sebagai 

berikut: 

1. Bagi pihak perusahaan, agar senantiasa memperhatikan kepada 

masyarakat nelayan yang ada di manyar dan turut serta datang 

langsung ke balai nelayan untuk melihat keadaan lingkungan. 

2. Bagi pihak pemerintah setempat, agar memberikan pelatihan-

pelatihan  kreatifitas wirausaha kepada para nelayan agar bisa 

menjadi wirausaha agar dapat  memanfaatkan potensi daerah 

setempat dan mendirikan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) untuk 

memudahkan para nelayan menjual hasil tangkapan. 

3. Bagi para nelayan yang masih menggunakan alat tradisional, 

agar bisa menggunakan peralatan yang lebih modern. 

4. Bagi peneliti lanjutan, agar bisa mengembangkan penelitian ini 

dengan aspek yang berbeda.  

 

 

 


