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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Sebagai negara Kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 65 % wilayah laut, 

Indonesia  memiliki  potensi  pembangunan  ekonomi  yang  sangat  besar.  Potensi 

tersebut  berupa  sumberdaya  alami  seperti  Terumbu  karang,  hutan  mangrove, 

pantai berpasir, ataupun sumberdaya buatan seperti tambak, kawasan pariwisata, 

kawasan  industri  dan  perhubungan.  Meskipun  demikian  kontribusi  sektor 

kelautan  masih  relatif  kecil  bagi  perekonomian  nasional.  Wilayah  pesisir  dan 

lautan  di  Indonesia,  termasuk  wilayah  Pantai  Utara  Jawa  Tengah  memiliki 

sumberdaya  alam  melimpah  yang  sekaligus  juga  menyimpan  berbagai 

permasalahan yang perlu ditangani secara terintegrasi dan terpadu. 

Wilayah  pesisir  beserta  sumberdaya  alamnya  memiliki  arti  penting  bagi 

pembangunan  ekonomi  bangsa  Indonesia,  lebihlebih  pada  saat  ini  bangsa 

Indonesia  dilanda  krisis  ekonomi  yang  berkepanjangan.  Nilai  dan  arti  penting 

pesisir dan  laut bagi bangsa Indonesia paling tidak dapat dilihat dari dua aspek, 

pertama,  secara  sosial  ekonomi  wilayah  pesisir  dan  laut  memiliki  arti  penting 

karena  sekitar  120  juta  (50  %)  penduduk  Indonesia  hidup  di  wilayah  pesisir 

(dengan pertumbuhan ratarata 2 % per tahun), sebagian besar kota (kota propinsi 

dan  kabupaten)  terletak  di  kawasan  pesisir.  Kedua,  secara  biofisik,  wilayah 

pesisir dan laut Indonesia memiliki arti penting karena Indonesia memiliki garis 

pantai terpanjang di dunia setelah Kanada (sekitar 81.000 km), sekitar 75 % dari 

wilayahnya merupakan wilayah perairan  (sekitar  5,8  juta km2  termasuk ZEEI), 

(Dep.  Kelautan  RI,  2002)  Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  terbesar  di 

dunia dengan  jumlah pulau sekitar 17.508 pulau dan memiliki keanekaragaman 

hayati  yang  tinggi.  Namun  demikian  hampir  sudah  menjadi  pertanyaan  umum 

tentang masyarakat nelayan yang masih dalam taraf pendapatan yang rendah.
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Pembangunan  wilayah  pesisir  dan  lautan  pada  Pembangunan  Jangka  Panjang 

(PJP)  I  selain  telah  memberikan  dampak  positif,  tetapi  juga  menyebabkan 

penurunan  kualitas  dan  kerusakan  lingkungan.  Diperkirakan  penurunan  kualitas 

lingkungan  pesisir  akan  bertambah  buruk,  sejalan  dengan  laju  aktivitas  dan 

pertumbuhan  penduduk.  Berangkat  dari  pengalaman  yang  lalu,  maka  subyek 

sumberdaya  pesisir  dan  laut  menjadi  fokus  utama  dalam  PJP  II  (19932018). 

Dengan  cara  menggali  potensi  sumberdaya  alam  serta  mengatasi  degradasi 

wilayah pesisir yang telah terjadi dibeberapa tempat di Indonesia, seperti populasi 

perairan  akibat  limbah  domestik  dan  industri,  tangkap  lebih  (overfishing),  erosi 

dan  sedimentasi,  kerusakan  terumbu  karang  dan  konversi  mangrove  untuk 

pertambakan  yang  tidak  berwawasan  lingkungan.  Tekanan  terhadap  wilayah 

pesisir,  terutama  diwilayah  padat  hunian/perkotaan  dan  padat  industri,  seperti 

Jakarta, Semarang, Surabaya dan kotakota lainnya di sepanjang pantai. Ekosistem 

terumbu karang telah mengalami kerusakan yang parah di Indonesia. Dari estimasi 

oleh LIPI, menunjukkan bahwa hanya 6 % yang berada dalam kondisi sangat baik, 

22  %  baik,  33,5  %  sedang  dan  39,5  %  dalam  keadaan  rusak.  Faktorfaktor 

penyebab  kerusakan  terumbu  karang  di  Indonesia  antara  lain  penambangan 

karang,  pengeboman  dan  penggunaan  racun  dalam  penangkapan  ikan, 

pencemaran,  sedimentasi,  eksploitasi  berlebihan  dari  sumberdaya  perikanan  dan 

aktivitas  penjangkaran  serta  perusakan  oleh  wisatawan 

(http://www.regional.coremap.or.id). 

Hasil  laut  adalah  sumber  utama  penghidupan  masyarakat  pesisir  dan  pulau. 

Kenyatan  ini  telah  menjadi  persepsi  umum  yang  berkembang  menyangkut 

perekonomian masyarakat pesisir dan kepulauan. Persepsi tersebut tidak lepas dari 

kondisi  perekonomian  di wilayah  kepulauan  yang  sebagian  besar masyarakatnya 

hidup  dari  pengusahaan  hasil  laut  atau  bahkan  dapat  dikatakan  bahwa  basis 

perekonomian  masyarakat  pesisir  dan  pulau  adalah  sektor  perikanan.  Tingginya 

unsur  ketidakpastian  dalam  pengusahaan  hasil  laut,  khususnya  bagi  yang 

berprofesi sebagai nelayan menjadi salah satu penyebab ketidakpastian pemenuhan
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kebutuhan  hidup  keluarga  nelayan  dan  umumnya  masyarakat  pesisir  kepulauan. 

Sejarah kemiskinan keluarga yang mengantungkan hidup dari apa yang diberikan 

laut kemudian sering menjadi gambaran tekanan situasi sektor ini. 

Tekanan  situasi  yang  dialami  masyarakat  pesisir  dan  pulau  tersebut  diatas 

memungkinkan  penggunaan  segala  cara  dalam  pengusahaan  atau  pemanfatan 

sumberdaya  laut,  termasuk  caracara  yang  tidak  ramah  lingkungan.  Pernyatan 

tersebut  bukanlah  sebuah  premise  belaka,  tetapi  sebuah  realitas  yang  terjadi  dan 

berkembang  saat  ini  di  hampir  semua  lokasi  di  wilayah  pesisir  di  Indonesia. 

Penduduk  di  wilayah  pesisir  pantai  utara  jawa  memiliki  tingkat  ekonomi  yang 

relatif  rendah,  dimana  pada  musim  barat,  sebagian  nelayan  tidak  melaut  dan 

sebagian  besar  dari  mereka  hanya  mengantungkan  hidupnya  pada  ikan  di  laut. 

Dengan melihat  hal  tersebut  diatas,  maka  perlu  dilakukan  upaya  pengembangan 

mata  pencaharian  alternatif  sebagai  salah  satu  cara  yang  harus  diprioritaskan 

dalam membantu masyarakat meningkatkan taraf perekonomiannya. 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang yang  telah dikemukakan di  atas, permasalahan  yang 

diangkat dalam karya tulis ini adalah adalah: 

1.  Bagaimana  strategi  pengembangan  mata  pencaharian  alternatif  yang  sesuai 

dengan karateristik dan kondisi masyarakat dan geofisik daerah pesisir pantai 

utara Jawa tengah? 

2.  Bagaimana perumusan model  implementatif  dari  usaha pengembangan mata 

pencaharian alternatif yang telah dirumuskan? 

C.  Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan karya tulis ini yaitu : 

1.  Terwujudnya konsep teknis pengembangan usaha alternatif   yang sesuai dan 

diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir pantai 

utara Jawa Tengah.
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2.  Terumuskannya  model  implementatif  dari  usaha  pengembangan  mata 

pencaharian alternatif yang telah dirumuskan 

D.  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penulisan karya tulis ini adalah : 

1.  Manfaat Praktis 

a.  Hasil  dari  karya  tulis  ini  diharapkan  dapat  memberikan  sumbangan 

konseptual  bagi  pemerintah  dalam  upaya  meningkatkan  taraf 

perekonomian masyarakat di wilayah pesisir. 

b.  Masyarakat  dan  pemerintah  memiliki  kerangka  dasar  pengembangan 

usaha  alternatif  yang  telah  dirumuskan  sehingga  diharapkan  mampu 

mengurangi  konflik  –  konflik  secara  horizontal  dikalangan  masyarakat 

dalam pemanfaatan sumber daya alam dan secara vertikal antara  instansi 

perencana  dan  penanggung  jawab  pembangunan  ekonomi  masyarakat 

lainnya. 

c.  Masyarakat, stakeholder dan pihak terkait  lainnya dapat mengaplikasikan 

dan mengembangkan model usaha alternatif yangtelah dirumuskan. 

2.  Manfaat Teoritis 

Bagi  kalangan  akademisi,  karya  tulis  ini  diharapkan  dapat memperkaya dan 

memberikan  sumbangan  bagi  pengembangan  kajian  teori  ilmu  sosial,  ilmu 

ekonomi,  ilmu  geografi,  dan  ilmu  kelautan  khususnya  yang  berhubungan 

dengan pembangunan wilayah pesisir.
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

Potret Wilayah Pesisir Pantai Utara Jawa Tengah 

A.  Geografi 

Kondisi morfologi  daratan wilayah  pantai  utara  jawa  tengah  secara  keseluruhan 

merupakan suatu kawasan yang berada di dataran rendah dengan posisi geogarafis 

50 0  42 0  – 70 0  35 0 LS dan  120 0  15 0 – 122 0  30 0  BT di  belahan  utara  pulau  jawa. 

Adapun batas administrasinya meliputi: 

•  Sebelah utara berbatasan dengan laut jawa 

•  Sebelah timur berbatasan dengan provinsi Jawa Timur 

•  Sebelah barat berbatasan dengan provinsi Jawa Barat 

•  Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Purwokerto, Magelang, Salatiga, 

Surakarta. 

Garis pantai utara jawa panjangnya 1.376 Km dan melintasi beberapa kabupaten, 

diantaranya  Kabupaten  Tegal,  Pemalang  Kabupaten,  Kabupaten  Pekalongan  , 

Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati. 

(BPPLSP V: 2007) 

Karakteristik  di  berbagai  kabupaten  berbedabeda,  umumnya  berupa  berupa 

dataran  rendah dan memiliki  vegetasi  yang  beragam, karakteristik dasar  lautnya 

hanya memiliki  sedikit  terumbu  (reef  flat) relatif  sempit, dan kemiringan  lereng 

dasar (reef slope) yang menjorok langsung ke garis pantai. Tanah berupa endapan 

pasir  dan  lempung.  Jalan  utama  di  Jalur  pantai  utara  Jawa  Tengah  memiliki 

signifikansi  yang  sangat  tinggi  dan  menjadi  urat  nadi  utama  transportasi  darat, 

karena  setiap  hari  dilalui  20.00070.000  kendaraan.  Jalur  Pantura  menjadi



6 

perhatian utama saat menjelang lebaran, di mana arus mudik melimpah dari barat 

ke timur Jawa. 

B.  Demografi 

a.  Jumlah Penduduk 

Menurut  data  statistik  yang  diambil  dari  BPS  2006,  wilayah  pesisir  pantai 

utara Jawa Tengah memiliki  jumlah penduduk kurang lebih 12.000.000 jiwa. 

Secara keseluruhan,  jumlah penduduk yang berjenis kelamin permpuan  lebih 

banyak dibandingkan dengan yang berpenduduk lakilaki 

b.  Mata Pencaharian 

Mata  pencaharian  masyarakat  pesisir  pantai  utara  jawa  tengah  cukup 

bervariasi  yakni, nelayan, petani, pegawai pemerintahan, pedagang dan  lain 

lain, namun tingkat pengangguran masih cukup besar di wilayah ini. 

C.  Kondisi Sosial Ekonomi Mayarakat 

a.  Suku / Etnis 

Secara  keeseluruhan  di  wilayah  pesisir  pantai  utara  jawa  umumnya 

didominasi  oleh  suku  jawa.  Pada  beberapa  lokasi  di  kota,  umumnya  sudah 

terjadi embauran etnis, yaitu denagn etnis tionghoa, madura dan padang. 

b.  Tingkat Pendidikan 

Tingkat  pendidikan  masyarakat  umumnya  masih  relatif  rendah.  Rendahnya 

tingkat  pendidikan  formal  sertanon  formal  masyarakat  turut  mempengaruhi 

pengetahuan  dan  keterampilan  nelayan.  Pengetahuan  dan  keterampilan  kerja 

ini  hanya  merupakan  warisan  dari  generasi  tua  ke  generasi  muda  serta 

pengalaman  bersosialisasi  dengan  nelayan  dari  luar.  Meskipun  dari  mereka 

tidak sekolah dan tidak tamat sekolah dasar, tetapi dari mereka ada pula yang 

mampu menyekolahkan anakanaknya sampai  tamat SMA bahkan sampai ke 

perguruan tinggi.
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c.  Kepemilikan Alat Tangkap Produksi 

Kepemilikan dan penguasaan alat tangkap dan alat bantu penangkapan berupa 

kapal dan perahu serta alat penangkapan ikan erat kaitannya dengan aktivitas 

nelayan. Nelayan yang memiliki alat tangkap yang lengkap dan ukuran mesin 

yang  lebih  besar  memiliki  peluang  dan  lebih  leluasa  untuk mencari  ikan  di 

lokasilokasi  penagkapan  (takataka),  tanpa  dibatasi  jarak  dan  waktu.  Jenis 

armada penangkapan di beberapa desa nelayan masih didominasi oleh perahu 

tanpa  motor,  hal  ini  disebabkan  oleh  belum  dimilikinya  akses  untuk 

melengkapi  sarana  yang  ada  karena  terbatasnya  modal  dan mahalnya  harga 

bahan  bakar.  Jenis  alat  tangkap  yang  digunakan  oleh  nelayan  masih 

mengunakan alat tangkap tradisional antara lain pancing,  jaring, bambu, sero 

dan bagang. Sementara alat modern yang digunakan adalah kompresor untuk 

mencari  teripang.  Alat  tangkap  pancing  merupakan  alat  yang  dominan 

digunakan. 

d.  Tingkat Pendapatan Nelayan 

Secara umum mereka yang berprofesi sebagai nelayan digolongkan ke dalam 

golongan  masyarkat  berpenghasilan  rendah,  hal  ini  terkait  dengan 

produktifitas  usaha  penangkapan  yang  dipengaruhi  oleh  teknologi,  tenaga 

kerja, dan ketersediaansumber daya  laut  terutama  ikan. Masih  tradisionalnya 

alat  penangkapan  ikan  menyebabkan  nelayan  lokal  kalah  bersaing  dengan 

nelayannelayan  pendatang  yang  umumnya  menggunakan  peralatan  yang 

lebih  maju.  Disamping  itu  nelayan  pendatang  terdiri  dari  beberapa  tenaga 

kerja,  semakin  bertambah  banyaknya  nelayan  yang  beroperasi  di  lokasi 

penangkapan  nelayan  lokal  menyebabkan  ketersediaan  sumber  daya  ikan 

semakin  berkurang.  Hal  ini  cukup  dirasakan  oleh  nelayan  lokal  dengan 

semakin  menurunnya  tingkat  penghasilan  tiap  tahun 

(http://www.regional.coremap.or.id). 

D.  Kelembagaan Masyarakat 

a.  Lembaga Pemerintahan
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Di  tingkat  desa  dankecamatan  terdapat  lembagalembaga  bentukan 

pemerintah,  seperti  Kader  Pembangunan  Desa  (KPD),  pertahanan  Sipil 

(Hansip),  Lembaga  Ketahanan  Masyarakat  Desa  (LKMD),  Remaja  Masjid, 

Karang  Taruna,  dan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat.  Keberadaan 

kelembagaan  ditingkat  masyarakat  lokal  mempunyai  nilai  yang  sangat 

strategis dalam pengelolaan sumber daya alam. 

b.  Lembaga Ekonomi 

Akses  terhadap  pemsaran  hasil  produksi,  dalam  hal  ini  pasar,  merupakan 

bagian  yang  penting  dari  rangkaian  suatu  sistem  ekonomi.  Pemasaran 

merupakan  bagian  dimana  suatu  produk  didistribusikan  kepada  yang 

membutuhkan dan merupakan bagian dimana kegiatan produksi dan konsumsi 

bertemu.  Dalam  masyarakat  nelayan,  rantai  pemasaran  hasil  produksi 

merupakan  kebalikan  dari  jalur  pergerakan modal. Bila modal  bergerak dari 

atas  (pemodal  ke  nelayan),  maka  jalur  pemasaran  bergerak  dalam  alur 

sebaliknya.  Ini  terutama  disebabkan  oleh  sifat  dari  sistem  perekonomian 

nelayan  pada  umumnya  dimana  pemberimodal  juga  berfungsi  sebagai  agen 

pemasaran.  Dengan  demikian  maka  pemasaran  hasil  produksi  perikanan 

secara  tidak  langsung  diakses  nelayan melalui  pemberi  modal,  dlam  hal  ini 

oleh pedagang pengumpul. Dalam  jaringan pemasaran, karakteristik  nelayan 

sebagai produsen terdiri dari: 

1.  Nelayan  yang  terikat  dan  harus menjual  tangkapannya  kepada pedagang 

pengumpul  yang  telah  memberikan  modal  usaha  dan  tanggungan  biaya 

operasional  melaut,  dimana  harga  penjualan  ditetapkan  oleh  pedagang 

pengumpul. 

2.  Nelayan yang tidak mempunyai mitradan bebas menjual hasil  tangkapan, 

biasanya  kepada  pedagang  pengumpul  yang  membeli  dengan  harga 

tertinggi.  Modal  peralatan  dan  biaya  operasional  melaut  ditanggung 

sendiri oleh nelayan. Nelayan seperti ini berperinsip untuk tidak berhutang 

pada  orang  lain  dan  kebanyakan  dilakukan  oleh  nelayan  tanpa  motor 

(sampan dan perahu layar).
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Sedangkan  kategori  pedagang  pengumpul  berdasarkan  peranannya  terhadap 

nelayan sebagai berikut: 

1.  Pedagang  pengumpul,  yang  dikenal  sebagai  ponggawa  dalam  jaringan 

pemasaran  dimana  bersifat  mengikat  nelayan  dengan  cara  memberikan 

modal sekaligus menanggung biaya operasional dengan perjanjian nelayan 

berkewajiban menjual hasil tangkapannya kepada pedagang tersebut. 

2.  Pedagang  pengumpul  kecil,  yang  murni  melakukan  pembelian  terhadap 

hasil  tangkapan  nelayan  tanpa  memberikan  modal  pinjaman  kepada 

nelayan. 

3.  Pedagang pengumpul besar, merupakan pedagang yang memiliki beberapa 

anggota pedanang pengumpul kecil maupun pongawa . 

4.  Pedagang besar, yang pada dasarnya langsung membeli dari para pedagng 

pengumpul  serta mempunyai  agen  I  pulaupulau  yang  bertugas membeli 

produk  ikan  hidup.  Pedagang  ini  memiliki  kapal  sendiri  dan  langsung 

mengangkut  produk  dan  juga  bermitra  dengan  pengusaha  yang 

mempunyai jaringan di luar negeri (ekspor). 

5.  Agen, merupakan wakil pedagang besar aau  importir  yang menanmpung 

produk ikan hidup. 

6.  Pedagang  pengumpul  di  laut,  merupakan  pedagang  yang  langsung 

mendatangi  nelayan  dengan  menggunakan  kapal  penampung  dan 

melakukan transaksi langsung dengan nelayan di laut. 

(http://www.regional.coremap.or.id).
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BAB III 

METODE PENULISAN 

A.  Pendekatan Penulisan 

Karya  tulis  ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif  berdasarkan kajian 

kepustakaan  serta  observasi  langsung  oleh  penulis.  Pendekatan  deskriptif 

kualitatif  ini  dipilih  agar  dapat  memberikan  gambaran  tentang  daerah  potensi 

mata pencarian alternatif bagi masyarakat pesisir pantai utara jawa tengah. 

B.  Sasaran Penulisan 

Penulisan  karya  tulis  ini  mengkaji  tentang  konsep  kegiatan  mata  pencaharian 

alternatif  yang  sesuai  dengan  karateristik  dan  kondisi  masyarakat  dan  geofisik 

daerah pesisir pantai utara Jawa tengah 

C.  Sumber Kajian 

Dalam  pengerjaan  karya  tulis  ini,  penulis  menggunakan  studi  kepustakaan  dan 

studi komparasi serta artikel dan berita yang didownload dari internet untuk dapat 

mendeskripsikan  fenomena  yang  terjadi  di  lapangan.  Sumber  kajian  ini 

diharapkan dapat memperkuat dan mempertajam pembahasan 

D.  Prosedur Penulisan Karya Imiah 

Penyusunan karya tulis  ini melalui  tahapan dan  langkahlangkah yang sistematis 

sehingga didapatkan hasil kajian yang lengkap dan terstruktur,yaitu: 

1.  Menemukan dan merumuskan masalah; 

2.  Mencari dan menyeleksi sumbersumber pustaka yang relevan; 

3.  Menganalisis sumbersumber pustaka dan studi komparasi untuk 

menjawab permasalahan; 

4.  Merumuskan alternatif permasalahan; 

5.  Menarik simpulan dan merumuskan saran; 

6.  Menyusun karya tulis.
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BAB IV 

ANALISIS DAN SINTESIS 

A.  Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif Bagi Masyarakat Pesisir Pantai 

Utara Jawa Tengah 

Mata pencaharian alternatif merupakan sebuah usaha yang dikembangkan dalam 

rangka meningkatkan  taraf perekonomian masyarakat wilayah pesisir khususnya 

nelayan  di  wilayah  pantai  utara  jawa  tengah.  Konsep  pengembangan  mata 

pencaharian  alternatif  mengacu  pada  prinsip  keterpaduan  antara  kepentingan 

ekonomi  dan  ekologi.  Di  wilayah  pesisir  pantai  utara  jawa  tengah  sendiri 

sebenarnya,  banyak  sekali  potensi  sumber  daya  alam  yang  belum  dimanfaatkan 

namun  memiliki  peluang  untuk  menjadi  mata  pencaharian  alternatif  bagi 

masyrakat pesisir, diantaranya adalah: 

1.  Hutan Mangrove 

Hutan  mangrove  merupakan  ekosistem  utama  pendukung  kehidupan  yang 

penting  di  wilayah  pesisir.  Selain  mempunyai  fungsi  ekologis  sebagai 

penyedia  nutrien  bagi  biota  perairan,  tempat  pemijahan  dan  asuhan  bagi 

bermacam biota, penahan abrasi, penahan amukan angin taufan, dan tsunami, 

penyerap  limbah,  pencegah  intrusi  air  laut,  dan  lain  sebagainya,  hutan 

mangrove  juga  mempunyai  fungsi  ekonomis  seperti  penyedia  kayu,  daun 

daunan  sebagai  bahan  baku  obat  obatan,  dan  lainlain  (Nontji,  1987  dalam 

Dahuri 2001: 96). 

Potensi  lain dari  hutan mangrove yang belum dikembangkan  secara optimal, 

adalah  kawasan  wisata  alam  (ecotourism).  Padahal  negara  lain,  seperti 

Malaysia  dan  Australia,  kegiatan  wisata  alam  di  kawasan  hutan  mangrove 

sudah  berkembang  lama  dan menguntungkan. Di  daerah  pesisir  pantai  utara 

jawa sendiri hutan mangrove dapat ditemukan di daerah Kendal (Desa Kartika
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Jaya), Semrang (Tugurejo, kecamatan Tugu), (Demak (sayung) Jepara (Teluk 

Awur), pesisir Tegal dan Pemalang, 

2.  Rumput Laut 

Potensi rumput laut (alga) di perairan Indonesia mencakup areal seluas 26.700 

ha  dengan  potensi  produksi  sebesar  482.400  ton/tahun.  Pemanfaatan  rumput 

laut  untuk  industri  terutama  pada  senyawa  kimia  yang  terkandung  di 

dalamnya, khususnya karegenan, agar, dan algin (Nontji, dalam Dahuri 2001: 

156).  Melihat  besarnya  potensi  pemanfaatan  alga,  terutama  untuk  ekspor, 

maka peluang untuk masuk dalam usaha ini amat besar, apalagi daerah pesisir 

pantai utara jawa tengah secara geografis sangat cocok untuk usaha budidaya 

alga  ini,  misalnya  jenis  Euchema  spp.  Keterlibatan  semua  pihak  dalam 

teknologi pembudidayaan dan pemasaran merupakan faktor yang menentukan 

dalam  menggairahkan  masyarakat  dalam  mengembangkan  usaha  budidaya 

rumput laut.  Peranan pemerintah regulasi dalam penentuan daerah budidaya, 

bantuan  dari  badanbadan  peneliti  untuk  memperbaiki  mutu  produksi  serta 

jaminan  harga  yang  baik  dari  pembeli/eksportir  rumput  laut  sangat 

menentukan kesinambungan usaha budidaya komoditi ini. 

3.  Pariwisata 

Beberapa daerah di pesisir utara jawa memiliki pantai yang potensinya belum 

dioptimalkan  sebagai  objek  wisata,  padahal  jika  dikembangkan  dan  disertai 

dengan  peran  warga  sekitar  pesisir  maka  akan  dapat  menjadi  sumber  mata 

pencaharian  masyarakat  di  sekitarnya,  pantai  tersebut  diantaranya  adalah 

Pantai pasir Kencono di Pekalongan, Pantai Ujung Negoro di  batang, Pantai 

Pasir Putih Tasikharjo di Rembang. 

Optimalisasi  dapat  dilakukan  melalui  peran  serta  pemerintah  dengan  cara 

promosi serta pembangunan berbagai fasilitas pendukung dan juga melibatkan
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komunitas  lokal  masyarakat  sekitar.  Paket  wisata  unik  yang  melibatkan 

penduduk lokal juga dapat diterapkan di daerah pantai ini, diantaranya yaitu: 

a.  Wisata berkebun dilaut 

b.  Wisata memberi makan burung camar 

c.  Wisata melaut bersama nelayan 

4.  Home Industry pengolahan produk makanan 

Beberapa alternatif usaha yang cocok dikembangkan di daerah pesisir, namun 

belum banyak dilirik oleh masyarakat lokal daerah tersebut: 

a.  Pengolahan rumput menjadi dodol, cendol, agar, manisan. 

b.  Pembuatan abon ikan, nuget ikan dan tepung ikan. 

c.  pembuatan ikan fillet, ekstrak ikan, kecap ikan dan minyak ikan. 

B.  Model Implementasi 

Perkembangan pemikiran lebih lanjut tentang konsep mata pencaharian alternatif 

untuk  kesejahteraan  masyarakat  pesisir  mengarah  pada  pembangunan  ekonomi 

lokal  yang  juga  merupakan  bagian  integral  dari  pembangunan  ekonomi  daerah 

dalam  lingkup  lokal.  Adapun  tujuan  dari  pengembangan  mata  pencaharian 

alternatif ini adalah: 

1.  Mendorong ekonomi lokal untuk tumbuh dan menciptakan tambahan lapangan 

kerja. 

2.  Mendayagunakan sumber daya lokal yang tersedia secara lebih baik. 

3.  Menciptakan ruang dan peluang untuk penyelarasan suplai dan permintaan 

4.  Mengembangkan peluang bisnis baru. 

Pengembangan ekonomi lokal diarahkan untuk mencapai tiga sasaran yang saling 

berkaitan, yaitu: 

1.  Penciptaan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja 

2.  Berkurangnya jumlah penduduk miskin
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3.  Terwujudnya kehidupan yang berkelanjutan(sustainable livelihood) 

Dibawah ini adalah kerangka berfikir kajian. 

Untuk  mewujudkan  konsep  tersebut  dibutuhkan  berbagai  upaya  pendekatan, 

diantaranya adalah: 

1.  Pendekatan  keterpaduan,  yaitu  keterpaduan  sektor  program, 

keterpaduanekologis, keterpaduan sains dengan manajemen, 

2.  Pendekatan Partisipatif dan pemberdayaan masyarakat, 

3.  Pendekatan kemitraan, 

4.  Pendekatan keberlanjutan,
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Model pendekatan kemitraan 

Dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi lokal diperlukan beberapa proses 

pengelolaan  yang  sesuai  dengan  tahapan  manajemen  yaitu  mulai  dari  perencanan, 

implementasi,  monitoring  dan  evaluasi.  Tahapan  proses  pengembangan  ekonomi 

lokal  mengacu  kepada  pengelolaan  wilayah  pesisir  bebasis  masyarakat  yang 

divisualisasikan dalam bagan dibawah:
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A.  Tahap Perencanaan 

Tahap awal dari proses perencanaan adalah dengan cara mengidentifikasi dan 

mendefinisikan  isu  dan  permasalahan  yang  ada,  yang menyangkut  kerusakan 

sumber  daya  alam,  konflik  penggunaan,  pencemaran,  dimana  perlu  dilihat 

penyebab  dan  sumber  permasalahan  tersebut.  Selanjutnya  juga  perlu 

diperhatikan  sumber  daya  alam  dan  ekosistem  yang  ada  yang  menyangkut 

potensi, daya dukung, status, tingkat pemanfaatan, kondisi sosial ekonomi dan 

budaya  setempat  seperti  jumlah  dan  kepadatan  penduduk,  keragaman  suku, 

jenis  mata  pencaharian  masyarakat  lokal,  sarana  dan  prasarana  ekonomi  dan 

lainlain.  Berdasarkan  pendefinisian  masalah  yang  dipadukan  dengan 

informasi  tentang  sumber  daya  alam dan  ekosistem  serta  aspirasi masyarakat 

selanjutnya disusun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. 

Berdasarkan  tujuan dan  sasaran  yang  ingin dicapai  serta melihat peluang dan 

kendala  yang  ada  selanjutnya  mulai  dibuat  perencanaan  berupa  kegiatan 

pembangunan  dalam  bentuk  program  dan  proyek.  Perencanaan  yang  telah 

disusun perlu disosialisasikan kembali kepada masyarakat luas untuk mendapat 

persetujuan,  setelah mendapat pesetujuan  rencana  ini  baru dimasukkan dalam 

agenda pembangunan baik daerah maupun nasional.Dalam penyusunan rencana 

pengelolaan  ini,  perlu  juga  diperhatikan  bahwa  konsep  pengelolaan  sumber 

daya pesisir terpadu berbasis masyarakat diharapkan akan mampu untuk: 

1. meningkatkan kesadaran masyarakat, akan pentingnya SDA dalam menunjang 

kehidupan mereka 

2. meningkatkan kemampuan masyarakat, sehingga mampu berperan serta dalam 

setiap tahapan pengelolaan 

3. meningkatkan  pendapatan  masyarakat,  dengan  bentukbentuk  pemanfaatan 

yang lestari dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. 

(Zamani dan Darmawan, 2000).
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B.  Tahap Pelaksanaan (Implementasi) Rencana 

Pada  tahap  implementasi  perencanaan,  diperlukan  kesiapan  dari  semua pihak 

yang  terlibat  didalamnya,  seperti  masyarakat  itu  sendiri,  tenaga  pendamping 

lapangan  dan  pihak  lainnya.  Selain  itu  juga  diperlukan  koordinasi  dan 

keterpaduan  antar  sektor  dan  stakeholder  yang  ada  sehingga  tidak  terjadi 

tumpang tindih kepentingan dan ego sektoral.  Dalam hal ini diperlukan adanya 

lembaga pelaksana yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan seperti 

Pemerintah  Daerah,  masyarakat  lokal,  Investor/swasta,  instansi  sektoral, 

Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 

Pada  tahap  implementasi  ini  juga  diperlukan  kesamaan  persepsi  antara 

masyarakat  lokal  dengan  lembaga  atau  orangorang  yang  terlibat  dalam 

pelaksanaan kegiatan ini sehingga masyarakat benarbenar memahami rencana 

yang  akan  dilaksanakan.  Menurut  Zamani  dan  Darmawan  (2000)  kegiatan 

kegiatan yang perlu dilakukan pada tahap implementasi ini adalah: 

1.  integrasi  ke  dalam  masyarakat,  dengan  melakukan  pertemuan  dengan 

masyarakat  untuk  menjawab  seluruh  pertanyaan  yang  berhubungan  dengan 

penerapan konsep dan mengidentifikasi pemimpin potensial yang terdapat di 

lembaga masyarakat lokal. 

2.  pendidikan  dan  pelatihan  masyarakat,  metoda  pendidikan  dapat  dilakukan 

secara non formal menggunakan kelompokkelompok kecil  dengan cara tatap 

muka  sehingga  dapat  diperoleh  informasi  dua  arah  dan  pengetahuan 

masyarakat  lokal  (indigenous  knowledge)  dapat  dikumpulkan  untuk 

dimasukkan dalam konsep penerapan 

3.  memfasilitasi  arah  kebijakan,  dalam  hal  ini  segenap  kebijakan  yang  berasal 

dari  masyarakat  dan  telah  disetujui  oleh  koordinator  pelaksana  hendaknya 

dapat didukung oleh pemerintah daerah, sehingga kebijakan bersama tersebut 

mempunyai  kekuatan  hukum  yang  jelas,  dan  (4)  penegakan  hukum  dan
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peraturan,  yang  dimaksudkan  agar  seluruh  pihak  yang  terlibat  akan  dapat 

menyesuaikan tindakannya dengan hukum dan peraturan yang berlaku. 

C.  Tahap Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring yang dilakukan sejak dimulainya proses implementasi perencanaan 

dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas kegiatan, permasalahan yang timbul 

dalam  implementasi  kegiatan.  Monitoring  dilakukan  dengan  melibatkan 

seluruh  pihak  yang  ada.  Setelah  monitoring  selanjutnya  dilakukan  evaluasi 

bersama secara terpadu dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. 

Melalui evaluasi ini akan diketahui kelemahan dan kelebihan dari perencanaan 

yang  ada  guna  perbaikan  untuk  pelaksanaan  tahap  berikutnya.  Pengelolaan 

wilayah pesisir  terpadu berbasis masyarakat sesuai dengan prinsip manajemen 

perikanan yaitu pembagian atau pendistribusian tanggung jawab dan wewenang 

antara  pemerintah  dan  masyarakat  lokal  dalam  mengelola  sumber  daya 

perikanan.
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BAB V 

PENUTUP 

A.  Simpulan 

Berdasarkan permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa : 

1.  Pengembangan mata  pencaharian  alternatif  bagi masyarakat  pesisir  pantai 

utara  jawa  tengah  yang  cocok  yang  sesuai  dengan  karateristik  dan  kondisi 

masyarakat  dan  geofisik  diantaranya  adalah  ekowisata  hutan  mangrove, 

budidaya  rumput  laut,  optimalisasi  potensi  wisata  pantai  dan  usaha  home 

Industry  pengolahan  produk makanan,  seperti  pengolahan  rumput menjadi 

dodol, cendol, agar, manisan, pembuatan abon  ikan, nuget  ikan dan tepung 

ikan, pembuatan ikan fillet, ekstrak ikan, kecap ikan dan minyak ikan. 

2.  Model implementatif dari usaha pengembangan mata pencaharian alternatif 

bagi  masyarakat  wilayah  pesisir  diantaranya  adalah  melalui  model 

pnegmbangan  ekonomi  lokal  yang  mengacu  kepada  pengelolaan  wilayah 

pesisir bebasis masyarakat. 

B.  Saran 

Saran yang dapat diberikan : 

1.  Masyarakat,  pemerintah  dan  stakeholder  hendaknya  saling  mendukung 

satu sama lain  guna meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah pesisir 

pantai utara jawa tengah. 

2.  Guna mewujudkan  dan mendukung  keberhasilan  program  ini  pemerintah 

sebaiknya memberikan  life skill pada masyarakat pesisir pantau utara jawa 

tengah.
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yang tulus kami ucapkan kepada: 

1.  Kedua orang tua, yang selalu mendukung kami. 

2.  Bapak Agung Yulianto  S. Pd, M.Si. selaku dosen pembimbing kami. 

3.  Segenap dewan juri beserta jajaran kepanitiaan LKTM Nasional. 

4.  Bapak Drs. Agus Wahyudin, dekan FE atas motivasinya. 

5.  KIME Unnes. 

6.  Berbagai pihak yang telah membantu dan memberi support kepada kami. 

Meskipun karya tulis ini sederhana, namun penulis yakin bahwa karya tulis ini 

dapat memberikan manfaat dan sumbangan yang besar bagi dunia pendidikan. 

Semarang 19 Mei 2008 

Penulis 
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21 halaman. 

Wilayah  pesisir  memiliki  arti  strategis  karena merupakan wilayah  peralihan 
antara ekosistem darat dan  laut,  serta memiliki potensi  sumber daya alam dan  jasa 
jasa  lingkungan  yang  sangat  kaya.  Kekayaan  sumber  daya  tersebut  menimbulkan 
daya tarik bagi berbagai pihak untuk memanfaatkan sumber daya alam dan berbagai 
instansi untuk meregulasi pemanfaatannya. Namun, tidak bisa dipungkiri, hingga saat 
ini  kehidupan  masyarkat  pesisir  masih  jauh  tertinggal  dari  kehidupan  perkotaan, 
bahkan juga jauh tertinggal dari daerah pedalaman hutan. Banyak masyarakat daerah 
pesisir,  khususnya  nelayan  yang  hidup  di  bawah  garis  kemiskinan.  Hal  ini 
dikarenakan  kebanyakan  dari  mereka  hanya  mengandalkan  melaut  saja  sebagai 
sumber  pendapatan  utamanya,  padahal  masih  banyak  mata  pencaharian  alternatif 
yang dapat dilakukan oleh mereka jika tidak sedang melaut. 

Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  rumusan  masalah  yang  diangkat  dalam 
karya tulis  ini adalah bagaimana strategi pengembangan mata pencaharian alternatif 
yang  sesuai  dengan  karateristik  dan  kondisi masyarakat  dan  geofisik  daerah  pesisir 
pantai utara Jawa tengah dan bagaimana perumusan model  implementatif dari usaha 
pengembangan  mata  pencaharian  alternatif  yang  telah  dirumuskan.  Telaah  pustaka 
yang digunakan  untuk  pijakan meliputi  kajian  tentang  potret wilayah  pesisir  pantai 
utara  jawa  tengah,  meliputi  keadaan  geografi,  demografi,  keadaan  sosial  ekonomi, 
serta lembaga kemasyarakatan di pesisir pantai utara jawa tengah. 

Dalam  pembahasan  dapat  dipaparkan  bahwa  mata  pencaharian  alternatif 
merupakan  sebuah  usaha  yang  dikembangkan  dalam  rangka  meningkatkan  taraf 
perekonomian masyarakat wilayah pesisir khususnya nelayan di wilayah pantai utara 
jawa  tengah.  Konsep  pengembangan  mata  pencaharian  alternatif  mengacu  pada 
prinsip keterpaduan antara kepentingan ekonomi dan ekologi. Dari uraian diatas dapat 
disimpulkan  bahwa  pengembangan  mata  pencaharian  alternatif  bagi  masyarakat 
pesisir  pantai  utara  jawa  tengah  yang  cocok  yang  sesuai  dengan  karateristik  dan 
kondisi  masyarakat  dan  geofisik  diantaranya  adalah  ekowisata  hutan  mangrove, 
budidaya  rumput  laut,  optimalisasi  potensi  wisata  pantai  dan  usaha  home  industry 
pengolahan produk makanan, seperti pengolahan rumput menjadi dodol, cendol, agar, 
manisan,  pembuatan  abon  ikan,  nuget  ikan  dan  tepung  ikan,  pembuatan  ikan  fillet, 
ekstrak  ikan,  kecap  ikan  dan  minyak  ikan.  Model  implementatif  dari  usaha 
pengembangan  mata  pencaharian  alternatif  bagi  masyarakat  wilayah  pesisir 
diantaranya  adalah  melalui  model  pengembangan  ekonomi  lokal  yang  mengacu 
kepada pengelolaan wilayah pesisir bebasis masyarakat. 

Kata  kunci:  Mata  Pencaharian,  Masyarakat  Pesisir,  Alternatif,  Pantai  Utara,  Jawa 
Tengah. 
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