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ABSTRAK
Salah satu indikator keberhasilan pembangunan perekonomian suatu negara atau pemerintah adalah
berkurangnya jumlah penduduk miskin karena pada hakekatnya suatu pembangunan adalah untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Hal ini sesuai dengan UUD 1945
pasal 27 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Di Indonesia, strategi
pembangunan diprioritaskan pada pemerataan hasil-hasil pembangunan sejalan dengan amanat
GBHN bahwa arah dan tujuan pembangunan nasional harus dapat dimamfaatkan bagi peningkatan
kesejahteraan rakyat dan hasil yang dicapai harus dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat.
Tujuan pembangunan tersebut erat kaitannya dengan upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan
pendapatan.penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait bagaimana mengurangi
angka kemiskinan yang ada di wilayah pesisir Jawa Tengah melalui pemberdayaan ekonomi
masyarakat pesisir (PEMP),dengan menggunakan metode kualitatif dan desain Teknik Analisa data
deskriptif sampel diambil di beberapa wilayah pesisir jawa tengah.Hasil penelitian diperoleh hasil
sebagai berikut: Dalam tataran konsep, PEMP telah memenuhi stategi mata pencaharian dan strategi
permodalan untuk memutus rantai kemiskinan. Namun PEMP kurang mendapat perhatian dalam
strategi makro, karena sektor kelautan dan perikanan belum menjadi pertimbangan penting dalam
kebijakan nasional. Dalam tataran praktis, beberapa hal yang perlu diperbaiki yaitu merubah persepsi
nelayan tentang makna bantuan, meningkatkan kapasitas sasaran dalam managemen dan administrasi
keuangan, sinkronisasi antara berbagai program pemberdayaan, serta penyesuaian program dengan
kultur sempat yang sangat bersifat lokalitas.
Kata Kunci: Kemiskinan, Masyarakat Pesisir, Pemberdayaan Masyarakat,Mereduksi, Jawa Tengah.

ABSTRACT
One indicator of the success of the economic development of a country or government is the reduction
in the number of poor people because in essence a development is to improve the welfare of the
community fairly and evenly. This is in accordance with Article 27 of the 1945 Constitution that the
poor and neglected children are cared for by the state. In Indonesia, the development strategy is
prioritized on the equitable distribution of development results in line with the mandate of the GBHN
that the direction and objectives of national development must be utilized for improving people's
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welfare and the results achieved must be enjoyed equally by all people. The development objectives
are closely related to efforts to reduce poverty and income inequality. This study aims to provide an
overview related to how to reduce poverty in the coastal regions of Central Java through economic
empowerment of coastal communities (PEMP), using qualitative methods and design of descriptive
data analysis techniques. Samples were taken in several coastal areas in Central Java. The results
of the study obtained the following results: At the concept level, PEMP has fulfilled livelihood
strategies and capital strategies to break the poverty chain. But PEMP has received less attention in
the macro strategy, because the marine and fisheries sector has not yet become an important
consideration in national policy. On a practical level, several things need to be improved, namely
changing the fishermen's perceptions about the meaning of aid, increasing the target capacity in
financial management and administration, synchronizing between various empowerment programs,
and adjusting the program with the culture that was very local in nature.
Key words: Poverty, Coastal Communities, Community Empowerment, Reducing, Central Java.

PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Kekayaan alam Indonesia terutama Kawasan perairan atau laut yang dimiliki oleh bangsa
Indonesia ini sangat luas jadi tidak mengherankan, jika bangsa Indonesia mengandalkan laut sebagai
jaminan kelangsungan hidupnya. Mengingat perairan Indonesia yang membentang tiga perempat dari
seluruh wilayah kekuasaannya kaya akan berbagai sumberdaya baik hayati maupun non hayati.
Dengan garis pantai terpanjang di dunia sebesar 81.000 km dan gugusan pulau-pulau sebanyak
17.508, Indonesia memiliki potensi ikan yang diperkirakan terdapat sebanyak 6,26 juta ton per tahun
yang dapat dikelola secara lestari dengan rincian sebanyak 4,4 juta ton dapat ditangkap di perairan
Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan memperkirakan bahwa Indonesia memiliki potensi
devisa 82 miliar dolar AS dari laut setiap tahunnya. Namun, merupakan sebuah ironi ketika realita
yang ada mengisyaratkan bahwa kehidupan 90 persen atau sekitar 14,48 juta nelayan tersebut berada
di bawah garis kemiskinan. Daerah-daerah pesisir pada umumnya merupakan kantung-kantung
kemiskinan dengan situasi lingkungan yang kumuh. Secara sosial dan politik, mereka merupakan
kelompok yang ditempatkan pada posisi marginal. Secara ekonomi pun mereka tergolong the poorest
of the poor. as, maka citra tentang kemiskinan melekat pada kehidupan nelayan. Citra kemiskinan
nelayan itu sesungguhnya suatu ironi, mengingat Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas,
lebih luas daripada wilayah darat. Di dalam wilayah laut juga terdapat berbagai sumberdaya yang
memiliki potensi ekonomi tinggi, yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk menjamin
kesejahteraan hidup nelayan dan keluarganya. Kondisi yang dialami nelayan tentunya sangat
memprihatinkan, karena nelayan merupakan ujung tombak pengelola perikanan di Indonesia.
Mengingat laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, sehingga lahan di daratan akan
dirasakan semakin sempit, maka matapencarian sebagai nelayan diharapkan menjadi tumpuan
harapan di masa depan. Untuk itu di masa depan masyarakat secara berangsur-angsur diharapkan

46

Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

”Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan IX” 19-

20 November 2019
Purwokerto

terdorong untuk mengalihkan kegiatan ekonominya ke arah laut. Adanya kemiskinan yang dialami
oleh nelayan, pengalihan kegiatan ekonomi ke laut dikhawatirkan sulit terjadi, sebab para anak
nelayan pun dikhawatirkan tidak tertarik lagi untuk menekuni pekerjaan kenelayanan. Jika hal itu
terjadi, maka kegiatan di darat akan semakin padat, sedangkan laut yang memiliki nilai ekonomi
tinggi akan terabaikan. Akibatnya potensi ekonomi yang terkandung di dalamnya akan siasia.penelitian ini berupaya untuk mengkaji tentang pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir dari
tinjaunan program pemberdayaan ekonomi pesisir,diharapkan dengan tindakan ini sector perikanan
mampu berkontribusi untuk mereduksi angka kemiskinan di wilayah pesisir jawa tengah.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dan metode kualitatif desain ini
dipilih dengan tujuan untuk mengkaji dalam lingkup pemahaman terkait bagaimana sector perikanan
mampu berkontribusi dala mengurangi angka kemiskinan di wilayah pesisir jawa tengah, sampel
diambil dibeberapa tempat atau wilayah pesisir yang ada di jawa tengah meliputi Cilacap, Tegal,
Pekalongan dan Kendal.

HASIL DAN PEMBAHASAN
PEMP: Kebijakan Pemberdayaan Nelayan Masa Kini?
PEMP diluncurkan pada tahun 2001 yang berakhir tahun 2009. Tujuan dari Program ini
adalah meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi dan memperkuat lembaga dan juga partisipasi
masyarakat, optimalisasi dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan pesisir secara berkelanjutan.
Sedangkan tujuan khususnya mencakup pengurangan dampak kenaikan BBM, membuat pekerjaan
dan peluang usaha alternatif bagi masyarakat pesisir, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat pesisir,
memperkuat lembaga ekonomi, mendukung mekanisme manajemen pengembangan masyarakat
dengan partisipasi dan transparansi serta meningkatkan kemampuan petugas dan penduduk pesisir
dalam rangka pengelolaan pembangunan di daerah mereka. Adapun sasaran dari program ini adalah
pertama, pengurangan dampak kenaikan harga BBM, melalui peningkatan pendapatan dari
peningkatan usaha dan menciptakan kesempatan kerja. Kedua, pembentukan kegiatan ekonomi
produktif berbasis sumberdaya laut yang berkelanjutan ditingkat masyarakat yang lebih rendah.
Ketiga, proses belajar dan partisipasi dibentuk sebagai upaya untuk memberdayakan komunitas
komunitas lokal. Keempat, Pembentukan Lembaga Ekonomi Mikro di Komunitas pesisir (LEPPM3). Jika kita melihat teori kemiskinannya Chambers, maka sasaran program PEMP di atas
merupakan pengejewantahan langkah-langkah yang ditawarkan Chambers agar keluar dari
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deprivation trap yaitu: 1. Umumnya masyarakat miskin menggantungkan hidupnya dari pemanfaatan
satu sumberdaya yang rentan terhadap krisis sehingga mereka harus didorong untuk mampu
melakukan diversifikasi usaha dengan memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan yang produktif.
Upaya ini selain dapat menjaga stabilitas pendapatan masyarakat miskin juga dapat mengurangi
ketergantungan mereka terhadap kelas sosial diatasnya serta dapat memperluas posisi tawarnya
Memberikan fasilitas pembiayaan usaha untuk masyarakat miskin yang tidak bankable dengan sistem
bagi hasil dan pelatihan managemen keuangan yang baik. 3. Pemberantasan korupsi yang terkait
dengan perampasan hak-hak orang miskin. 4. Pemerataan disribusi keuntungan yang adil dalam suatu
rantai produksi.

PEMP: Sebuah Upaya Pemberdayaan?
Berbeda dengan upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan pada jaman orde baru yang
lebih menitik beratkan pada kegiatan padat karya, di era reformasi upaya tersebut dilakukan dengan
pendekatan pelibatan dan pemberdayaan masyarakat. Artinya, selain untuk mengentaskan
kemiskinan juga berusaha menciptakan sebuah masyarakat yang berdaya yang mampu mengatasi
permasalahan dengan kemampuannya sendiri. Hal tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan
kualitas sumberdaya manusia, peningkatan kemampuan permodalan, pengembangan usaha dan
pengembangan kelembagaan usaha bersama dengan menerapkan prinsip gotong royong,
keswadayaan dan partisipasi (Moeljarto, 1996).

Membangun Institusi dengan Partisipasi: Sebuah Konsep yang humanis.
Keberadaan institusi dalam sebuah kelompok menjadi hal penting dalam sebuah program
pemberdayaan mengingat pemberdayaan tanpa institusi akan menyebabkan ketidakharmonisan
dalam pelaksanaan komando organisasi masyarakat itu sendiri. Cita-cita pemberdayaan untuk
memandirikan masyarakat tidak akan pernah tercapai tanpa proses institusionalisasi, meskipun dalam
bentuk yang sederhana (Mahasin, 2009). Kelompok ini memberikan wadah bagi nelayan untuk
mencurahkan kondisi, kebutuhan, permasalahan dan harapan yang dimilikinya secara bebas.
Selanjutnya, melalui musyawarah mereka menentukan langkah apa yang mesti dilakukan untuk
mengatasi permasalahan tersebut, sementara program hanyalah sebagai fasilitator.

Program Pemberdayaan sebagai Fasilitator
Untuk melakukan fungsi fasilitator ini, maka program memberikan seorang pendamping
yang bertugas

untuk memandu

proses

pembentukan

dan

penyelenggaraan kelompok,

menghubungkan antara kelompok dengan pihak-pihak yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan
program, dan membantu menggerakan aktivitas kelompok agar lebih produktif dan berkelanjutan.
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seorang pendamping harus mempunyai kepekaan sosial yang tinggi dalam memahami permasalahan
yang sesungguhnya dan membantu masyarakat merancang penyelesaiannya melalui programprogram kerja yang bersifat komprehensif, visioner dan tuntasNamun, seperti apa yang dikatakan
dibagian pendahuluan bahwa keberhasilan sebuah program pemberdayaan sangat tergantung pada
akar permasalahan kemiskinannya. Akar kemiskinan nelayan sangat bersifat lokalitas, sehingga
sebuah program pemberdayaan yang berhasil di suatu daerah tidak selalu berhasil untuk daerah lain.

Hal-Hal yang tidak termasuk dalam program PEMP

Kekurangan program PEMP dari segi tataran konseptual.
Memperhatikan tujuan dan sasarannya, program PEMP seharusnya mampu menciptakan
tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya nelayan yang memadai dan berkelanjutan.
Karena sasaran yang ditentukan telah selaras dengan konsep memutus rantai kemiskinan nelayan
yang ditawarkan Satria (2009). Karena sasaran yang ditentukan telah selaras dengan konsep memutus
rantai kemiskinan nelayan yang ditawarkan Satria (2009) yaitu: pertama, Strategi mata pencaharian.
Ada 3 langkah yang bisa dilakukan dalam strategi ini yaitu mengembangkan strategi nafkah ganda
baik disektor kelautan dan perikanan maupun di luar sektor kelautan dan perikanan, mendorong ke
laut lepas dan mengembangkan diversifikasi alat tangkap. strategi permodalan. Mengingat usaha
penangkapan penuh dengan ketidakpastian, LEPP-M3 hasil bentukan PEMP diharapkan mampu
berperan lebih baik dibandingkan tengkulak dalam mengatasi ketidakpastian tersebut. Tidak
terpenuhinya strategi makro dalam program PEMP, merupakan salah satu penyebab tidak
tercapainya target keberhasilan yang diharapkan. Penyebab lainnya bisa dilihat dengan menganalisa
konsep “keberlanjutan” yang merupakan salah satu prinsip managemen program PEMP.

Kekurangan program PEMP dalam tataran praktis.
kasus di beberapa daerah mengindikasikan bahwa penyaluran dana PEMP menyalahi aturan,
dimana ada beberapa pihak yang bukan nelayan dan masyarakat pesisir memperoleh dana bergulir
tersebut. Padahal masih banyak nelayan maupun masyarakat pesisir membutuhkannya. Faktor
penyebab diatas hanya merupakan salah satu faktor penyebab ketidakberhasilan PEMP. Ada
beberapa hal lain yang menjadikan upaya pemberdayaan nelayan ini belum mampu mencapai target
yang harapkan, yaitu:
1. Beberapa masyarakat pengguna menganggap bahwa dana dari program bersifat gratis. Persepsi
ini mempengaruhi tingkat pengembalian kredit.
2. Kurangnya pengetahuan dalam managemen dan administrasi keuangan (Ramadan, 2009).
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3. Keterbatasan kemampuan orang miskin dalam segi keuangan menuntut mereka memberikan
pilihan menggunakan dana modal usaha untuk kebutuhan yang mendesak misalnya anak sakit
parah dan lainlain, sehingga perlu disediakan dana penyangga yang include dengan dana bantuan
program.
4. Banyak sekali Program Pemberdayaan yang dilaksanakan di suatu daerah yang berasal dari
berbagai macam departemen, LSM dan Swasta dengan agenda perberdayaannya masing-masing,
namun tidak ada upaya untuk melakukan sinkronisasi sehingga program tidak membuahkan hasil
yang optimal.
5. Aplikasi program pemberdayaan sering tidak dikerangkai oleh struktur sosial budaya lokal, baik
yang berhubungan dengan masalah institusi mapun dengan sistem pembagian kerja yang berlaku
dalam masyarakat nelayan setempat karena karakteristik masyarakat dan sumberdaya serta
permasalahan yang ada di wilayah pesisir sangat complicated dan spesifik antar antar daerah.
6. Program pemberdayaan sering diarahkan pada kegiatan ekonomi produktif dan fisik semata akan
menciptakan eksternalitas negatif di sektor kelautan dan perikanan, seperti kemiskinan
lingkungan sumber daya pesisir dan laut (Kusnadi, 2005).

KESIMPULAN
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir merupakan proses pembelajaran yang
cukup mahal. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri-Kelautan dan Perikanan
(PNPM-KP) sebagai sarana yang meneruskan upaya pemberdayaan ini hendaknya benar-benar
mengambil pelajaran dari kekurangan-kekurangan PEMP agar tidak menjadi sebuah ’program
pengentasan kemiskinan tanpa pemberdayaan’. Upaya PNPM-KP untuk mengintegrasikan program
pemberdayaan pada berbagai Direktorat Jenderal dalam satu wadah memang merupakan hal yang
penting dilakukan, namun masih banyak lagi kekurangan-kekurangan program terdahulu yang mesti
dpenuhi dalam program ini agar mencapai tujuan yang diinginkan. Satu hal yang pelu digaris bawahi
adalah, seperti apapun konsep strategi yang diagendakan oleh suatu proses pemberdayaan tidak akan
berhasil jika sektor kelautan dan perikanan tidak menjadi pertimbangan dalam strategi makro
kebijakanan strategis nasional. Dalam hal ini peran DPR sebagai pembuat dan perumus UndangUndang perlu memiliki political will yang fokus kepada kepentingan dan keberlanjutan masyarakat
pesisir. Dengan demikian, produk perundang-undangan yang dibuat tidak serta merta menjadikan
masyarakat pesisir tercabut dari hak-haknya sebagai warga negara yang mempunyai hak yang sama
dengan warga dari komunitas yang lain.
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