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ABSTRAK 

 

PARTISIPASI MASYARAKAT NELAYAN DALAM PEMBERDAYAAN 

EKONOMI DI DESA SUKAJAYA LEMPASING KECAMATAN TELUK 

PANDAN KABUPATEN PESAWARAN 

 

Oleh 

ERVI RIA RIZKI 

 

 Poklahsar Mina Anugrah dibentuk dengan kesadaran penuh masyarakat untuk 

ikut berpartisipasi membangun kemajuan dibidang perikanan dipedesaan. Salah satu 

industri pengolahan ikan yang sedang berkembang di Desa Sukajaya Lempasing saat 

ini adalah pengolahan ikan asin. Hasil akhir dari pengolahan ikan ini adalah produk 

olahan ikan asin. Adanya pola konsumsi masyarakat yang menginginkan produk 

olahan yang bersifat praktis, mudah, serta bernilai gizi baik merupakan peluang bagi 

Poklahsar untuk menjual produk olahan ikan asin. Namun demikian dengan tingkat 

persaingan yang semakin tinggi di era globalisasi ini, Poklahsar diharapkan tetap 

memiliki nilai daya saing yang kuat dan tetap eksis dalam persaingan. Oleh karena itu 

dalam pengembangan usaha dituntut agar dapat merencanakan atau menyusun 

formulasi strategi pemasaran yang tepat untuk mencapai keunggulan bersaing yang 

berkesinambungan. 

 Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui partisipasi masyarakat dalam 

pemberdayaan ekonomi serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program 

pemberdayaan di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten 

Pesawaran. 

 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik 

pengambilan sampel melalui Purposive Sampling. Total jumlah sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 5 (lima) orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan interview sebagai metode utama, observasi dan dokumentasi sebagai 

metode pelengkap. Analisa data menggunakan analisa kualitatif dengan penarikan 

kesimpulan data menggunakan cara induktif. 

 Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa secara umum partisipasi masyarakat 

yang tergabung dalam Poklahsar Mina Anugrah cukup responsif baik pada Partisipasi 



 

 

 

tahap perencanaan, pelaksanaan dan tahap evaluasi. Serta partisipasi masyarakat yang 

tergabung dalam Poklahsar Mina Anugrah dalam mengolah ikan asin melalui 

beberapa tahapan, yakni tahap produksi, tahap pengolahan, pemasaran. Serta 

penyadaran untuk membentuk prilaku sadar dan peduli, tahap transformasi 

kemampuan atu pemberian keterampilan dan wirausaha, serta tahap pengayaan 

kemampuan agar mampu membaca peluang. 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

MOTTO 

                    

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS. Ar Ra’d : 11) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penjelasan Judul 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pembahasan dan memahami 

judul penelitian “PARTISIPASI MASYARAKAT NELAYAN DALAM 

PEMBERDAYAAN EKONOMI DI DESA SUKAJAYA LEMPASING 

KECAMATAN TELUK PANDAN KABUPATEN PESAWARAN perlu 

adanya penjelasan istilah yang terkandung dalam  kalimat judul tersebut, sebagai 

berikut : 

Menurut Ach. Wazir partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan 

seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan 

pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan 

atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam 

hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama.
1
  

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi adalah keikutsertaan masyarakat 

dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, 

pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani 

                                                 
1
Ach. Wazir Ws., et al., ed.. Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat. 

Jakarta: Sekretariat Bina Desa dengan dukungan AusAID melalui Indonesia HIV/AIDS and STD 

Prevention and Care Project. 1999. h.29 
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masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat 

dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.
2
 

Partisipasi ialah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian 

masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan 

keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya 

menangani masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi 

perubahan yang terjadi.
3
 

Partisipasi dalam penelitian ini merupakan keterlibatan masyarakat 

setempat dalam proses identifikasi masalah, menganalisa potensi lokal, 

penentuan skala prioritas program, perancangan program pembangunan serta 

keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan 

demikian persepsi masyarakat, pola sikap, nilai-nilai dan pengetahuannya ikut 

dipertimbangkan dalam perencanaan program pemberdayaan ekonomi yang 

tergabung dalam lembaga Poklahsar Mina Anugrah. 

Masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan 

berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah 

darat dan laut. Sebagai suatu sistem, masyarakat nelayan terdiri atas kategori-

kategori sosial yang membentuk kesatuan sosial. Mereka juga memiliki sistem 

nilai dan simbol-simbol kebudayaan sebagai referensi perilaku mereka sehari-

                                                 
2
Isbandi Rukminto Adi. (2007). Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari 

Pemikiran Menuju Penerapan. Depok: FISIP UI Press. 

 
3
Isbandi Rukminto Adi, Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari 

Pemikiran Menuju Penerapan, (Jakarta: FISIP Universitas Indonesia Press, 2007) h. 27. 



 

 

 

hari. Faktor kebudayaan inilah yang menjadi pembeda antara masyarakat nelayan 

dengan kelompok sosial lainnya. Sebagian besar masyarakat pesisir, baik 

langsung maupun tidak langsung, menggantungkan kelangsungan hidupnya dari 

mengelola potensi sumberdaya kelautan.
4
 

Jadi masyarakat nelayan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang dikawasan pesisir yang 

kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut. Kemudian untuk 

meningkatkan ekonomi masyarakat, Poklahsar Mina Anugrah membuat kegiatan 

usaha yang melibatkan para nelayan dalam tahap produksi, tahap pengolahan 

serta tahap pemasaran.  

Pemberdayaan adalah mengembangkan diri dari keadaan tidak atau kurang 

berdaya menjadi berdaya, guna mencapai kehidupan yang lebih baik. 

Pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun 

komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dengan keinginan 

mereka. Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang relative 

terus berjalan untuk meningkatkan kepada perubahan.
5
 

Maka yang dimaksud dengan pemberdayaan dalam skripsi ini adalah 

sebuah proses menuju kemandirian agar masyarakat yang tadinya lemah, baik 

dalam bidang sosial maupun  ekonomi, dapat diberdayakan sehingga 

membangkitkan kesadaran masyarakat tersebut dan meningkatkan potensi yang 

                                                 
 

4
ITS-Master-11418-Chapter1.pdf. Diakses pada tanggal 24-September-2016, pukul 15:41 

5
Edi Soeharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: PT.Refika 

Aditama, 2005), Cet ke-1, h.66. 



 

 

 

mereka miliki, serta menentukan tindakan berdasarkan keinginan mereka secara 

mandiri. 

Ekonomi berasal dari bahasa yunani yaitu aikonomia, yang terdiri dari dua 

kata yaitu aikos yang artinya rumah tangga dan nomos yang artinya mengurus 

dan mengatur. Jadi, ekonomi berarti aturan-aturan untuk menyelenggarakan 

kebutuhan hidup manusia didalam rumah tangga rakyat dan negara.
6
 

Istilah lain mengemukakan bahwa Pemberdayaan Ekonomi adalah upaya 

untuk mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan 

adanya potensi yang dimilikinya serta upaya untuk mengembangkannya.
7
 

Dalam hal ini, pemberdayaan ekonomi yang di maksud peneliti didalam 

judul ini adalah pengaruh positif yang ditimbulkan sehingga dapat 

mempengaruhi peningkatan perekonomian masyarakat nelayan sebagai pengolah 

ikan dan memberikan pengaruh terhadap mereka sehingga mampu mengolah 

barang produksi seperti ikan asin di Poklahsar Mina Anugrah di Desa Sukajaya 

Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran melalui pengolahan 

ikannya. 

Desa Sukajaya Lempasing merupakan salah satu desa di Kabupaten 

Pesawaran yang cocok bagi pengembangan pengolahan ikan. Hal ini dikarenakan 

desa tersebut mempunyai potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam 

yang mendukung bagi keberhasilan pengembangan usaha perikanan. Salah satu 

                                                 
 

6
Zainal Abidin Ahmad, Dasar-Dasar Ekonomi Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997) H. 30. 

7
Gunawan Sumodiningrat, Pemberdayaan Masyarakat dan JPS, (Jakarta: Pustaka Utama., 

1999) H. 67. 



 

 

 

potensi sumber daya manusia disini yaitu kemampuan dan keikutsertaan 

masyarakat yang tinggi dalam mengolah usaha perikanan. 

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan pengertian judul 

“Partisipasi Masyarakat Nelayan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Di Desa 

Sukajaya Lempasing”  suatu studi tentang keterlibatan masyarakat nelayan 

dalam menetapkan pelaksanaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

yang di dalamnya terdapat kegiatan pengolahan ikan asin baik pada tahap 

Produksi, Pengolahan dan Tahap Pemasaran yang tergabung dalam lembaga 

Poklahsar Mina Anugrah  

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan memilih judul yang dapat penulis kemukakan adalah 

sebagai berikut : 

1. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk pemberdayaan karena partisipasi 

masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta 

tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pemberdayaan yang 

bertujuan untuk memperbaiki hidup mereka, artinya melalui partisipasi yang 

diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pemberdayaaan 

bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah tetapi 

juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu hidupnya. 

2. Partisipasi masyarakat nelayan dalam pemberdayaan ekonomi adalah keikut 

sertaan masyarakat nelayan yang membentuk suatu lembaga yaitu Poklahsar 



 

 

 

Mina Anugrah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan kegiatan 

partisipasi dapat mengubah pola pikir dan kesadaran masyarakat masyarakat 

itu sendiri. Upaya yang dilakukan tersebut erat relevansinya dengan Jurusan 

penulis yaitu Pengembangan Masyarakat Islam, karenanya penulis angkat 

dalam penulisan skripsi ini. 

3. Penelitian ini dapat dilakukan sesuai waktu yang direncanakan karena 

tersedianya data, waktu, sarana yang menunjang dan tempat yang bisa 

dijangkau oleh peneliti, karena demi kelancaran dalam proses penelitian. 

 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Dibandingkan dengan negara-negara di Asia pada umumnya, Indonesia 

adalah satu negara yang sedang berkembang. Berbeda dengan negara-negara di 

bagian Eropa, mereka telah lebih dulu mengalami kemajuan (modern), dalam hal 

ini negara-negara di Asia identik dengan kemiskinan, dikarenakan krisis yang 

melanda di kawasaan negara Asia Tenggara sejak tahun 1990-an hingga tahun 

2000-an, seperti di Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam serta Indonesia yang 

menggalami krisis pada waktu itu. Kemiskinan merupakan masalah sosial 

menakutkan yang hadir di tengahtengah masyarakat, khususnya di negara-negara 

berkembang.
8
  

                                                 
8
Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Bandung:PT 

RefikaAditama,2005).h.131 

 



 

 

 

Sebagai negara besar yang berkembang, Indonesia tidak terlepas dengan 

berbagai krisis yang melanda di hampir seluruh Asia, khususnya Asia Tenggara. 

Krisis menjadikan Indonesia berpotensi menetaskan bencana (patologi sosial), 

dinamika dan problem sosial (gesekan antar etnis), kemiskinan dan kebodohan 

(pendidikan), kejahatan, kelaparan dan tidak sehatnya dinamika kepemimpinan 

Indonesia (politik). Saat ini Indonesia mempunyai perhatian besar terhadap 

terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea 

keempat Undang-Undang Dasar 1945. Program-program pembangunan yang 

dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya-

upaya pengetasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang 

dilakukan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.
9
 

Dinamika dan problem sosial, kemiskinan dan kebodohan, kejahatan, 

kelaparan dan tidak sehatnya dinamika kepemimpinan Indonesia, merupakan 

bahaya besar bagi umat manusia khususnya bangsa Indonesia, dan tidak sedikit 

umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Kemiskinan mungkin 

tidak selalu berhubungan dengan masalah ketenagakerjaan, tetapi kecenderungan 

yang terjadi di beberapa negara terbukti tingkat kemiskinan terkait dengan 

dinamika ketenagakerjaan . Secara sosial-psikologis, menunjuk pada kekurangan 

jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-

kesempatan peningkatan produktivitas. 
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Krisis moneter yang berkembang menjadi krisis ekonomi dan krisis sosial 

politik melanda Indonesia. Krisis yang terjadi sejak tahun 1977 pada intinya 

adalah krisis kepercayaan (Confidence). Kondisi krisis ini akibat dari masalah 

fundamental yang kronis dan masalah yang khusus (Shock Crisis). Penurunan 

produktifitas sektor ekonomi riil menambah angka pengangguran, terganggunya 

kesejahteraan rakyat dan melemahnya perekonomian rakyat. 

Kondisi krisis menunjukkan bahwa kesenjangan yang kronis ternyata 

menjadi penyebab utama munculnya kelompok masyarakat miskin. Akibat dari 

krisis ekonomi yang melanda Indonesia terutama dirasakan oleh masyarakat 

miskin yang berada di daerah pesisir. 

Jadi untuk pengentasan kemiskinan, harus adanya partisipasi masyarakat 

sehingga masyarakat bisa hidup dengan layak karena partisipasi merupakan 

dukungan masyarakat terhadap rencana atau projek pembangunan yang 

dirancang dan tujuannya ditentukan perencana, tinggi rendahnya partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan ditentukan oleh kemauan masyarakat untuk ikut 

menanggung biaya pembangunan baik berupa uang maupun tenaga dalam 

melaksanakan program pembangunan.  

Partisipasi masyarakat sangatlah berperan dalam memberdayakan ekonomi 

dan diadakannya Poklahsar Mina Anugrah pada masyarakat nelayan di Desa 

Sukajaya Lempasing bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat 

nelayan, artinya melalui partisipasi yang diberikan berarti benar-benar menyadari 

bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus 



 

 

 

dilaksanakan oleh pemerintah tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang 

akan diperbaiki mutu hidupnya. 

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mentransformasikan 

pertumbuhan masyarakat sebagai kekuatan nyata masyarakat, untuk melindungi 

dan memperjuangkan nilai-nilai dan kepentingan di dalam arena segenap aspek 

kehidupan. Pemberdayaan masyarakat mempunyai arti meningkatkan 

kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan 

masyarakat bukan hanya meliputi penguatan individu tetapi juga pranata-pranata 

sosialnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah yang menyuruh manusia untuk 

selalu berusaha dalam menghadapi masalah hidup sebagai masalah 

pengembangan dan pemberdayaan umat islam khususnya. 

Sebagaimana termaktub dalam firman Allah surat Ar rad ayat 11 yang 

berbunyi: 

                            

                                   

Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah 

Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah 

menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat 

menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.
10
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Dari ayat di atas ada indikasi bahwa Allah tidak akan merubah keadaan 

mereka (kaum) selama mereka (kaum) tidak merubah sebab-sebab kemunduran 

mereka, maksudnya Allah menyuruh atau mengajak kita agar mau berusaha 

dalam menghadapi permasalahan yang ada, tidak lengah dan mudah putus asa 

yang mana pada dasarnya Allah tidak akan memberikan cobaan atau musibah 

kepada hambanya diluar kemampuan dan Allah tidak merubah nasib hambanya 

selama hamba tersebut tidak mau berusaha dan bertindak yang lebih baik lagi. 

Allah juga akan murka dan marah pada hambanya yang tidak mau bersyukur atas 

nikmat yang diberikan Allah dan hanya pasrah saja dalam menghadapi 

permasalahan yang ada. Dengan ini diharapkan masyarakat nelayan mampu 

untuk berusaha hidup agar lebih baik dari hari-hari sebelumnya. 

Usaha meningkatkan produksi perikanan harus didasari oleh adanya usaha 

mempengaruhi masyarakat/kelompok perikanan, dimana mereka harus dibimbing 

agar ikut aktif mengubah cara usaha perikanannya dengan cara yang lebih baik. 

Harus diberi ilmu dan teknologi perikanan yang sesuai dengan tingkat 

kemampuannya. Untuk maksud ini diperlukan cara berkomunikasi yang tepat 

dan tanpa paksaan.
11

 

Pembangunan bidang kelautan dan perikanan pada saat ini merupakan 

upaya dalam rangka meningkatkan pendapatan perdesaan. Kegiatan dibidang 

                                                 
11

 Rismutia Hayu Deswati dan Riesti Triyanti. 2015. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam 

Pelaksanaan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (Pump) Pengolahan Dan Pemasaran Hasil 

Perikanan. Jurnal  Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Juni 2015, h.126 

 



 

 

 

perikanan dituntut memiliki kemampuan untuk menggali potensi produksi dan 

meningkatkan produktivitas sumber daya perikanan, sehingga hasil dari 

perikanan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. 

Pembangungan perikanan bertujuan untuk selalu terus - menerus memperbaiki 

mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya untuk mencapai 

tujuan tersebut adalah dengan pemberdayaan masyarakat/kelompok. 

Kegiatan pemberdayaan POKLAHSAR Mina Anugrah merupakan proses 

pembelajaran dalam rangka peningkatan kapasitas kemampuan para pelaku 

utama dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan untuk mengorganisasikan 

dirinya dalam mengembangkan bisnis perikanan untuk meningkatkan pendapatan 

dan kesejahteraanya dengan tetap memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan 

hidup. 

Pada saat ini hanya beberapa poklahsar yang masih aktif berproduksi, hal 

ini dikarenakan mereka membentuk kelompok untuk mengajukan proposal 

bantuan, setelah bantuan didapat maka kelompok bubar. Ada beberapa poklahsar 

yang masih berjalan akan tetapi tidak semua anggotanya aktif menjalankan 

usaha, yang aktif hanya ketua kelompok. Para anggota yang tidak aktif 

mempunyai berbagai alasan seperti usaha hasil perikanan bukan pekerjaan pokok 

sehingga mereka lebih mementingkan pekerjaan pokoknya seperti petani maupun 

bekerja swasta.  

Kegiatan POKLAHSAR Mina Anugrah yang dilakukan dalam upaya 

merubah sikap, ketrampilan dan pengetahuan Poklahsar di Kecamatan Teluk 



 

 

 

Pandan sendiri memiliki dampak yang luas jika dilaksanakan secara sistematis 

dan berkelanjutan. Kegiatan yang dilakukan difokuskan pada membentuk 

perubahan perilaku melalui berbagai prinsip pengetahuan dan pengalaman 

dengan masyarakat. Upaya yang dilakukan dimulai dengan memahami struktur 

masyarakat/ kelompok yaitu dari aspek ekonomi, teknologi, sosial dan budaya. 

Mengingat manusia hidup ditengah-tengah masyarakat, bukan hidup 

ditengah hutan, yang mana faktor lingkungan besar sekali pengaruhnya terhadap 

kehidupan manusia dalam masyarakat. Kondisi masyarakat nelayan atau 

masyarakat pesisir merupakan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal 

secara ekonomi, sosial (khususnya dalam hal akses pendidikan dan layanan 

kesehatan), dan kultural dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain. 

Kondisi masyarakat pesisir atau masyarakat nelayan diberbagai kawasan pada 

umumnya ditandai oleh adanya beberapa ciri, seperti kemiskinan, 

keterbelakangan sosial-budaya, rendahnya sumber daya manusia (SDM) karena 

sebagian besar penduduknya hanya lulus sekolah dasar atau belum tamat sekolah 

dasar, dan lemahnya fungsi dari keberadaan Kelompok Usaha Bersama (KUB), 

Lembaga Keuangan Mikro (LKM), atau kapasitas berorganisasi masyarakat.  

Nelayan dan komunitas desa pesisir, pada umumnya adalah bagian dari 

kelompok masyarakat miskin yang berada pada level paling bawah dan 

seringkali menjadi korban pertama yang paling menderita akibat 

ketidakberdayaan dan kerentanannya. Berbagai kajian yang telah dilakukan 

menemukan, bahwa para nelayan bukan saja sehari-hari harus berhadapan 



 

 

 

dengan ketidakpastian pendapatan dan tekanan musim paceklik ikan yang 

panjang, tetapi mereka juga dihadapkan manajemen pengelolaan keuangan dan 

pemasaran hasil produksinya dan lebih dari itu mereka juga sering harus 

berhadapan dengan berbagai tekanan dan bentuk pemerasan; penguasahan yang 

muncul bersamaan dengan berkembangnya proses modernisasi di sektor 

perikanan. Pada hakikatnya Masyarakat nelayan identik dengan masyarakat yang 

miskin, hal ini didasari oleh hasil tangkapan laut yang kurang maksimal serta alat 

tanggap ikan yang kurang memadai dan tempat penjualan atau tempat pelelangan 

ikan kurang menjanjikan. 

Melihat kondisi masyarakat Desa Sukajaya saat ini tidak lepas dari peran 

kelompok nelayan yang ada di Desa Sukajaya, dengan adanya kelompok nelayan 

di Desa Sukajaya tingkat pertumbuhan hasil laut sangat besar hal ini juga 

berdampak pada pertumbuhan ekonomi Desa Sukajaya. 

Berdasarkan data hasil pra-survey bahwa kegiatan partisipasi masyarakat 

nelayan di Poklahsar Mina Anugrah pada awalnya dimulai pada tahun 2014 

bulan Agustus, pada saat itu ada kegiatan pengolahan ikan (ikan asin). Maka 

masyarakat nelayan membentuk lembaga untuk menjadi suatu kegiatan usaha 

agar masyarakat nelayan dapat meningkatkan ekonomi keluarganya dan di 

bentuklah suatu lembaga yaitu Poklahsar Mina Anugrah yang diketuai oleh Eko 

Saroyo.
12

 Namun dalam kenyataannya, kurangnya sarana dan prasarana yang 
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juga sering menjadi penghambat pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi. 

Dalam upaya penanggulangan masalah ini pengurus Poklahsar Mina Anugrah 

memberikan penyadaran terhadap anggotanya tentang pentingnya partisipasi 

dalam pemberdayaan ekonomi. 

Dari gambaran data pra-survey diatas, penulis tertarik untuk mengetahui 

lebih jelas mengenai Partisipasi Masyarakat Nelayan Dalam Pemberdayaan 

Ekonomi Di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk pandan Kabupaten 

Pesawaran. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan 

masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana partisipasi masyarakat nelayan di 

Poklahsar Mina Anugrah dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi di 

Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Dari uraian permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah 

Untuk mengetahui partisipasi masyarakat nelayan di Poklahsar Mina Anugrah 

dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi di Desa Sukajaya 

Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. 

 



 

 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran 

khususnya kepada Poklahsar Mina Anugrah tentang pentingnya Partisipasi 

Masyarakat Nelayan Dalam Pemberdayaan Ekonomi di desa sukajaya 

lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. 

b. Sebagai ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan referensi dalam bahan 

keilmuan, juga memenuhi persyaratan Akademik dalam menyelesaikan 

studi di jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan 

Ilmu Komunikasi. 

 

F. Metode Penelitian 

Untuk penyusunan dan pelaksanaan penelitian ini dapat berjalan dengan 

baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan maka diperlukan suatu metode 

yang diperlukan dalam penelitian, adalah sebagai berikut : 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

 Di tinjau dari jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu 

penelitian yang dilakukan pada masyarakat yang sebenarnya atau lapangan 

kehidupan masyarakat yang bertujuan menghimpun data atau informasi 

tentang masalah tertentu mengenai kehidupan masyarakat yang menjadi 



 

 

 

obyek penelitian.
13

 Data yang digunakan di sini dengan tindakan yang 

berkenaan dengan Partisipasi Masyarakat Nelayan di Poklahsar Mina 

Anugrah Dalam Pemberdayaan Ekonomi di Desa Sukajaya Lempasing 

Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. 

b. Sifat Penelitian 

 Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memberi gambaran secermat 

mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok 

tertentu.
14

 

 Penelitian yang bersifat menggambarkan ini juga mengungkap data-

data dan juga menganalisis untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran 

tentang tindakan, aksi ataupun tugas yang ada di Poklahsar Mina Anugrah 

dalam pemberdayaan ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterakan 

anggota khususnya di Poklahsar Mina Anugrah. 

c. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

 Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang terdiri dari 

manusia, benda, hewan, tumbuhan, gejala, nilai-nilai karakteristik 

tertentu dalam penelitian.
15

 Populasi yang dimaksud dalam penelitian 
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ini adalah Pengurus dan Anggota Poklahsar Mina Anugrah di Desa 

Sukajaya Lempasing. 

 Populasi dalam penelitian ini berjumlah 28 orang yang terdiri dari 

8 orang pengurus dan 20 orang anggota masyarakat. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian populasi yang karakteristik hendak diselidiki.
16

 

Dalam proses pengambilan sampel pada penelitian ini, maka penulis 

menggunaan tekhnik purposivle sampling, yaitu pemilihan sekelompok 

subyek yang didasarkan dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang 

sudah di ketahui.  

  Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menetapkan 

kriteria atau ciri-ciri dari populasi yang akan dijadikan sampel yaitu 

Adapun kriteria pengurus Poklahsar Mina Anugrah adalah : 

a. Orang yang paling memahami Poklahsar Mina Anugrah 

b. Orang yang sudah menjadi pengurus tetap  

c. Orang yang aktif mengawasi kegiatan Poklahsar Mina Anugrah 

  Dari ciri-ciri tersebut diperoleh 2 orang pengurus yang dapat 

dijadikan sampel. 
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Sedangkan kriteria untuk anggota Poklahsar Mina Anugrah yaitu: 

a. Anggota yang telah bergabung dengan Poklahsar Mina Anugrah 

b. Anggota yang sudah mengerti tentang proses pembuatan ikan asin 

Dari ciri-ciri tersebut diperoleh 3 orang anggota sebagai sampel. 

Jadi setelah dijumlah kan sampel berjumlah 5 orang dari 28 

populasi. 

 

3.  Metode Pengumpulan Data 

 Untuk memudahkan dalam pengambilan data lapangan, maka penulis 

menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Metode Observasi 

Metode Observsi adalah pengamatan dan pencatatan dengan 

sistematis fenomena-fenomena yang di selidiki..
17

 

Metode observasi ini dilakukan dengan cara penulis berada 

dilokasi dan hanya dilakukan pada saat melaksanakan penelitian, dan 

tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah 

yang diteliti. 

Metode observasi ini digunakan sebagai metode pelengkap 

dalam pengumpulan data tindakan atau tugas Poklahsar Mina Anugrah. 

Terutama kegiatan aktivitas serta sarana dan prasarana yang dimiliki 

Poklahsar Mina Anugrah. 
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Penulis juga dapat mengamati langsung kinerja pengurus, 

anggota dan karyawan dari kegiatan poklahsar mina anugrah. Observasi 

ini dilakukan oleh penulis agar bisa mendapatkan suatu kebenaran, 

dengan alasan agar lebih di ingat juga banyak sedikitnya fenomena-

fenomena yang perlu di catat atas kondisi yang ada pada tempat 

penelitian. 

 

b. Metode Interview 

  Interview merupakan suatu cara pengumpulan data melalui 

proses wawancara terhadap orang yang dapat memberikan informasi 

yang dibutuhkan. Muhammad Musa dan Titi Nurfitri, menjelaskan 

bahwa :”Salah satu metode pengumpulan data ialah dengan jalan 

wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya 

langsung kepada responden. Cara inilah yang banyak dilakukan di 

Indonesia, dewasa ini”.
18

 

  Jenis Interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

interview bebas terpimpin yaitu wawancara dilakukan dengan 

membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci juga bebas 
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menanyakan apa saja dan pertanyaan masih dapat berkembang sesuai 

dengan jawaban yang diberikan responden.
19

 

  Penulis menggunakan interview ini karena penulis 

mengharapkan data yang dibutuhkan akan dapat diperoleh secara 

langsung sehingga kebenarannya tidak diragukan lagi. 

  Interview ini penulis tujukan kepada pengurus dan anggota 

yang penulis tentukan dalam penelitian ini. Interview ini digunakan 

untuk mencari informasi dan data-data yang berkaitan dengan tugas 

ataupun aksi, sebagaimana tentang perubahan ataupun kemanfaatannya. 

 

c. Metode Dokumentasi 

  Untuk melengkapi data yang diperoleh dengan menggunakan 

metode interview dan metode observasi. Penulis juga menggunakan 

metode dokumentasi. Metode Dokumentasi adalah surat yang tertulis 

atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan.
20

 

Metode ini berupa catatan, buku, majalah dan sebagainya. Catatan dan 

laporan yang menyangkut upaya serta faktor penghambat dan 

pendukung. 

  Dokumen yang dimaksud di sini adalah sebagai data penelitian 

dan tidak semua isi dokumen digunakan ke dalam penelitian, tetapi di 
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ambil inti-intinya saja yang di anggap perlu, sedangkan yang lainnya 

di gunakan sebagai data pendukung. 

 

4. Pengolahan dan Data Analisis 

 Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih 

mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
21

 

 Sebelum sampai pada analisis data, terlebih dahulu penulis memproses 

data yang telah dikumpulkan, baru kemudian penulis menganalisa dan 

menginterprestasikannya. Menurut Marsi Singarimbun dan Sofyan Efendi, 

analisa data adalah “Proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih 

mudah dibaca dan diinterprestasikan”.
22

 

 Setelah data-data terkumpul maka diklasifikasikan sesuai dengan 

masalah yang dibahas dan dikaji, kemudian data-datanya tersebut dianalisa. 

Dalam proses menganalisa data penulis menggunakan cara berfikir 

induktif, yaitu “Suatu cara berfikir yang berangkat dari pengetahuan (fakta) 
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yang bersifat khusus, dan kemudian dari fakta (pengetahuan) yang bersifat 

khusus itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.
23

 

 Adapun data yang dimaksud adalah penelitian lapangan telah 

mengumpulkan informasi dalam bentuk catatan-catatan lapangan yang 

ditulis tangan, yang didekte dilapangan, atau (tetapi lebih jarang) rekaman-

rekaman audio tentang peristiwa dalam latar lapangan.
24

 

 Proses selanjutnya setelah data lapangan terkumpul, kemudian data 

tersebut dioleh dan dianalisa, kemudian peneliti mengorganisasikan atau 

mengumpulkan data dan memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelajari. Setelah semua data terkumpul melalui pengorganisasian data 

yang ada, maka tahap selanjutnya adalah penganalisa data-data tersebut. 

 Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode analisa data 

kualitatif. Analisa data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu berfikir 

yang berpijak dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit 

kemudian dari fakta atau peristiawa yang khusus di susun generalisasi yang 

mempunyai sifat umum.
25

 Metode ini penulis maksudkan untuk 

mengetahui kondisi riil Partisipasi Masyarakat Nelayan di Poklahsar Mina 

Anugrah Dalam Pemberdayaan Ekonomi di Desa Sukajaya Lempasing 

Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. 
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BAB II 

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI 

 

A. Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Ekonomi 

1. Pengertian Partisipasi Masyarakat Nelayan 

Menurut Aprillia Theresia partisipasi adalah keikutsertan seseorang atau 

sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan.
26

 Isbandi Rukminto 

Adi berpendapat bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam 

proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, 

pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk 

menangani masalah, pelaksanaan upaya menangani masalah, dan keterlibatan 

masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.
27

  

Oakley membedakan partisipasi sebagai alat dan partisipasi sebagai 

tujuan. Sebagai alat, partisipasi digunakan untuk mencapai tujuan atau 

maksud yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan sumber-

sumber fisik, ekonomi, dan sosial yang ada pada masyarakat. Penekanannya 

pada hasil yang akan diperoleh atau dicapai dengan adanya partisipasi 

tersebut. Sedangkan sebagai tujuan partisipasi adalah proses mengembangkan 

dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses 
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pembangunan. Partisipasi merupakan bentuk tindakan aktif dan dinamis dari 

masyarakat untuk memainkan peranannya dalam aktivitas pembangunan.
28

 

Selanjutnya para ahli sosiologi seperti Mac Iver, J.L,. Gillin dan 

J.P.Gillin sepakat bahwa istilah masyarakat adalah adanya saling bergaul dan 

interaksi karena adanya nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur 

yang merupakan kebutuhan bersama sehingga masyarakat merupakan 

kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat 

tertentu, yang bersifat continue dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. 

Dalam konteks ini, masyarakat memiliki hak untuk memberikan saran 

dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah 

mereka. Dengan demikian, rakyat harus menjadi pelaku dalam pembangunan, 

masyarakat perlu dibina dan dipersiapkan untuk dapat merumuskan sendiri 

permasalahan yang dihadapi, merencanakan langkah-langkah yang 

diperlukan, melaksanakan rencana yang telah diprogramkan, menikmati 

produk yang dihasilkan serta melestarikan program yang telah dirumuskan 

dan dilaksanakan. 

Dengan demikian, dapat dimengerti dengan jelas bahwa partisipasi 

adalah keterlibatan atau keikutsertaan baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Keterlibatan tersebut dapat berupa tenaga, material, ataupun 

sumbangan pikiran demi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan. Keterlibatan 

dimaksud baik dalam perencanaan, pelaksanaan, menikmati hasil, maupun 
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dalam menilai atau mengevaluasi hasil kegiatan. Dalam partisipasi terdapat 

adanya proses kebersamaan pada suatu aktivitas untuk mencapai tujuan 

tertentu.
29

 

Menurut Diana Conyers, ada tiga alasan utama mengapa partisipasi 

masyarakat mempunyai sifat penting.
30

 

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi 

mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa 

kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. 

2. Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program 

pembangunan jika dilibatkan dalam proses persiapan dan 

perencanaannya. Karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk 

proyek tersebut, dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek 

tersebut. 

3. Partisipasi menjadi urgen karena timbul anggapan bahwa merupakan 

suatu hak demokrasi jika masyarakat dilibatkan dalam pembangunan 

masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat memiliki hak untuk 

memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan 

dilaksanakan di daerah mereka. 
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Berkaitan dengan partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat, Bintoro 

Tjokoromidjojo menjelaskan bahwa : 

a. Keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat dapat berarti dalam proses 

penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan 

oleh pemerintah. 

b. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan 

pembangunan. Ini bisa berupa sumbangan dalam mobilisasi sumber-sumber 

pembiayaan dalam pembangunan, kegiatan produktif yang serasi, 

pengawasan sosial atas jalannya pembangunan dan lain-lain. 

c. Keterlibatan dalam memetik hasil dari pembangunan secara berkeadilan. 

Bagian-bagian daerah atau golongan masyarakat tertentu dapat ditingkatkan 

keterlibatannya dalam bentuk kegiatan produktif melalui perluasan 

kesempatan-kesempatan dan pembinaan tertentu.
31

 

 

Pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat merupakan strategi 

dalam paradigma pembangunan yang bersifat pada rakyat. Pendekatan ini 

menyadari pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian 

dan kekuatan internal, melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol internal 
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atas sumber daya materi dan non-material yang penting melalui redistribusi 

modal atau kepemilikan.
32

 

Jadi, dapat penulis simpulkan partisipasi masyarakat adalah adanya 

kebersamaan dan saling memberikan sumbangan untuk kepentingan yang 

tumbuh dari kepentingan dan perhatian individu warga masyarakat itu sendiri. 

 

2. Lingkup Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan 

Yadav dalam bukunya Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto 

mengemukakan tentang adanya empat macam kegiatan yang menunjukkan 

partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan, yaitu partisipasi 

dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan 

evaluasi, serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. 

a) Partisipasi dalam pengambilan keputusan 

Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat (termasuk 

pemanfaatan sumberdaya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan 

sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan 

sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang 

mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui 

dibukanya forum yang memungkinkan masyarakt banyak berpartisipasi 
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langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-

program pembangunan di wilayah setempat atau di tingkat lokal.
33

 

b) Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan 

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai 

partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara 

sukarela menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan pembangunan. Di 

lain pihak, lapisan yang di atasnya (yang umumnya terdiri atas orang-

orang kaya) dalam banyak hal lebih banyak memperoleh manfaat dari hasil 

pembangunan, tidak dituntut sumbangannya secara proposional. Karena 

itu, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus 

diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga 

kerja, uang-tunai, dan atau beragam bentuk korbanan lainnya yang 

sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga 

masyarakat yang bersangkutan. 

Di samping itu, yang sering dilupakan dalam pelaksanaan 

pembangunan adalah, partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan proyek-

proyek pembangunan kemasyarakatan yang telah berhasil diselesaikan. 

Oleh sebab itu, perlu adanya kegiatan khusus untuk mengorganisir warga 

masyarakat guna memelihara hasil-hasil pembangunan agar manfaatnya 
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dapat terus dinikmati (tanpa penurunan kualitasnya) dalam jangka 

panjang.
34

 

c) Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan 

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan 

sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang di 

harapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang 

masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan 

pembngunan yang bersangkutan. 

Dalam hal ini, partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan informasi 

yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat 

pembangunan sangat diperlukan. 

d) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan 

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur 

terpenting yang sering terlupkan. Sebab, tujuan pembangunan adalah untuk 

memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil 

pembangunan merupakan tujuan utama. Di samping itu, pemanfaatan hasil 

pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk 

selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.
35
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3. Bentuk-Bentuk Partisipasi 

Peran serta masyarakat antara satu dengan yang lainnya tentu berbeda-

beda dengan sesuai kapasitas dan kemampuan yang dapat disumbangkan 

dalam pembangunan. Perbedaan wujud partisipasi ini kemudian akan 

memunculkan beberapa bentuk partisipasi yang berbeda-beda.
36

 Ndraha 

berpendapat bahwa partisipasi bentuknya dapat berupa: kontak sosial dengan 

pihak lain sebagai awal perubahan sosial, partisipasi dalam memperhatikan 

dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik menerima maupun 

menolaknya, partisipasi dalam perencanaan dan penetapan keputusan, 

partisipasi dalam pelaksanaan operasional, dan partisipasi dalam menerima, 

memelihara dan mengembangkan program pembangunan.
37

 

Lain halnya dengan Pasaribu dan Simanjuntak, mereka menjelaskan 

bahwa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dapat berupa : 

a. Partisipasi dengan uang: setiap individu memiliki karakter yang berbeda 

dalam menunjukkan perannya dalam masyarakat. Ada yang 

mengimplementasikan perannya melalui sumbangan berupa uang saja. 

b. Partisipasi dengan harta: harta hal ini mencakup semua benda yang 

dimiliki masyarakat yang dapat digunakan untuk berpartisipasi 

menyediakan benda untuk kebutuhan individu maupun masyarakat lain. 

Partisipasi dengan harta dapat diberikan sebagai pengganti bentuk andil 

selain uang. 

c. Partisipasi dengan tenaga: sebagai masyarakat ada yang tidak memiliki 

kelebihan materi, namun dengan tenaga yang dimilikinya ia dapat juga 

berpartisipasi dalam pembangunan. 
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d. Partisipasi dengan keterampilan: dalam mewujudkan cita-cita 

pembangunan selain perlu dukungan harta benda serta tenaga penggerak 

program, diperlukan adanya bentuk partisipasi lain seperti kecakapan 

dalam membuat kerajinan dan lain sebagainya. Partisipasi dalam bentuk 

ini jika dikembangkan kepada orang lain akan menciptakan lahan 

pemberdayaan dan pengembangan baru baik sosial maupun ekonomi. 

e. Partisipasi dengan ide: partisipasi ini akan membawa dampak yang 

signifikan dalam pembangunan. Dengan ide-ide yang cemerlang 

berdasarkan pengalaman yang pernah dialami maupun gagasan baru 

dalam penentuan serta pelaksanaan program, kondisi lingkungannya akan 

tercerahkan.
38

 

 

Kesadaran untuk berpartisipasi memang tidak dimiliki oleh semua 

kalangan masyarakat. Bahkan ada yang lebih suka hidup secara individual 

dengan tanpa peduli terhadap keberdayaan pihak lain yang semestinya 

merasakan juga kehidupan yang terberdaya.  

4. Metode Partisipasi 

Metode partisipasi merupakan proses pengumpulan data yang melibatkan 

kerjasama aktif antara pengumpulan data dan responden. Pertanyaan-

pertanyaan umumnya tidak dirancang secara baku, melainkan hanya garis-

garis besarnya saja. Topik-topik pertanyaan bahkan dapat muncul dan 

berkembang berdasarkan proses tanya jawab dengan responden. Terdapat 

banyak teknik pengumpulan data partisipasi. Terdapat 4 diantaranya : 

a. Penelitian dan Aksi partisipasi (Participatory Research and Action). 

Metode ini biasanya menggunakan teknik-teknik visual (tanaman, biji-

bijian, tongkat) sebagai alat penunjuk pendataan sehingga memudahkan 

masyarakat biasa (bahkan yang buta huruf) berpartisipasi. 

b. Stakeholder Analysis. Analisis terhadap para peserta atau pengurus dan 

anggota suatu program, proyek pembangunan atau organisasi sosial 
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tertentu mengenai isu-isu yang terjadi dilingkungannya, seperti relasi 

kekuasaan, pengaruh, dan kepentingan-kepentingan berbagai pihak yang 

terlibat dalam suatu kegiatan. Metode ini digunakan terutama untuk 

menentukan apa masalah dan kebutuhan suatu organisasi, kelompok, atau 

masyarakat setempat. 

c. Beneficiary Assessment. Pengidentifikasian masalah sosial yang 

melibatkan konsultasi secara sistematis dengan para penerima pelayanan 

sosial. Tujuan utama pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi 

hambatan-hambatan partisipasi, merancang inisiatif-inisiatif 

pembangunan, dan menerima masukan-masukan guna memperbaharui 

sistem dan kualitas pelayanan dan kegiatan pembangunan.  

d. Monitoring dan Evaluasi Partisipasi (Participatory Monitoring and 

Evaluation). Metode ini melibatkan anggota masyarakat dari berbagai 

tingkatan yang bekerjasama mengumpulkan informasi, mengidentifikasi 

dan menganalisis masalah, serta melahirkan rekomendasi-rekomendasi.
39

 

 

 

5. Cara Menggerakkan Partisipasi 

Perbaikkan kondisi hidup masyarakat dan upaya memenuhi kebutuhan 

masyarakat dapat menggerakkan partisipasi.  

Agar perbaikkan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat dapat 

menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, usaha itu: 

a. Disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang nyata 

b. Dijadikan stimulasi terhadap masyarakat, yang berungsi mendorong 

timbulnya jawaban (respone) yang dikehendaki  

c. Dijadikan motivasi terhadap masyarakat, yang berfungsi membangkitkan 

tingkah laku yang dikehendaki secara berlanjut.
40
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Selain cara-cara diatas, partisipasi masyarakat dapat digerakkan melalui: 

a. Proyek pembangunan desa yang dirancang sederhana dan mudah dikelola 

oleh masyarakat. 

b. Organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang mampu menggerakkan dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat. 

c. Peningkatan peranan masyarakat dalam pembangunan. 

 

      Berdasarkan hasil penelitian mereka di Jamica, Goldsmith dan Blustain 

berkesimpulan bahwa masyarakat tergerak untuk berpartisipasi jika: 

a. Partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang 

sudah ada di tengah-tengah masyarakat yang bersangkutan. 

b. Partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang 

bersangkutan. 

c. Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi 

kepentingan masyarakat setempat. 

d. Dalam proses partisipasi itu terjamin adanya kontrol yang dilakukan 

oleh masyarakat.  

 

 

 Dalam partisipasi masyarakat berlaku juga prinsip pertukaran dasar 

(basic exchange principles). Salah seorang pemuka teori pertukaran 

(exchange theory) tersebut, Peter M. Blau berpendapat, bahwa semakin 

banyak manfaat yang diduga akan diperoleh suatu pihak dari pihak lain 

melalui kegiatan tertentu, semakin kuat pihak itu akan terlibat dalam kegiatan 

itu. Partisipasi masyarakat sebagai masukan pembangunan dapat 

meningkatkan usaha perbaikan kondisi dan taraf hidup 



 

 

 

masyarakat desa yang bersangkutan.
41

 

 Antara partisipasi masyarakat desa dengan kemampuan masyarakat desa 

yang bersangkutan untuk berkembang secara mandiri, terdapat kaitan yang 

erat sekali. Kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda 

adanya kemampuan awal masyarakat itu untuk berkembang secara mandiri. 

Menurut beberapa sumber, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat 

menumbuhkan kemampuan masyarakat tersebut.  

 Partisipasi masyarakat dan kemampuan masyarakat itu untuk 

berkembang secara mandiri ibarat dua sisi satu mata uang, tidak dapat 

dipisahkan tetapi dapat dan perlu dibedakan. Masyarakat desa yang 

mempunyai kemampuan berkembang secara mandiri. Rasa tanggung jawab 

sebagai salah satu kualitas lainnya, masyarakat desa yang berkemampuan 

berkembang secara mandiri tumbuh tatkala yang bersangkutan secara sadar 

dan bebas memilih dan menyetujui suatu hal, menyerap suatu nilai, atau 

menerima suatu tugas, berkesempatan untuk belajar dari hal-hal yang kecil 

untuk kemudian ditingkatkan pada hal yang lebih besar, mempunyai 

kenyakinan akan kemampuannya sendiri atau berkesempatan memutuskan 

sendiri apa yang dikehendaki.
42

 

 Kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri berkorelasi 

positif dengan kemampuannya untuk berpartisipasi dan juga dengan 
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kemampuannya untuk meningkatkan taraf hidupnya sendiri. Uraian diatas 

dapat dirangkum sebagai berikut: 

a. Ketiga sasaran pembangunan masyarakat, yaitu perbaikan kondisi dan 

peningkatan taraf hidup masyarakat, pembangkitan partisipasi masyarakat, 

dan penumbuhan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara 

mandiri, tidak berdiri sendiri, melainkan diusahakan agar yang satu 

berkaitan dengan yang lain, sehingga ketiganya dapat dianggap sebagai 

sebuah paket usaha. 

b. Peningkatan taraf hidup masyarakat diusahakan sebagai upaya pemenuhan 

kebutuhan dan peningkatan swadaya masyarakat, dan juga sebagai usaha 

menggerakkan partisipasi masyarakat. 

c. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan upaya peningkatan taraf hidup 

masyarakat. 

d. Antara partisipasi masyarakat dengan kemampuannya berkembang secara 

mandiri terdapat hubungan yang erat sekali, ibarat dua sisi satu mata uang, 

tidak dapat dipisahkan tetapi dapat dibedakan. Masyarakat yang 

berkemampuan demikian bila membangun desanya dengan atau tanpa 

partisipasi vertikal dengan pihak lain. 

e. Kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri dapat 

ditumbuhkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan desanya.
43

 

 

B. Masyarakat Nelayan 

1. Pengertian Masyarakat Nelayan 

 Masyarakat nelayan adalah masyarakat yang tinggal dan hidup di 

wilayah pesisiran. Wilayah ini adalah wilayah transisi yang menandai tempat 

perpindahan antara wilayah daratan dan laut atau sebaliknya . Di wilayah ini, 

sebagian besar masyarakatnya hidup dari mengelola sumber daya pesisir dan 

laut, baik secara langsung maupun tidak langsung.  
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 Oleh itu, dari perspektif mata pencariannya, masyarakat pesisir tersusun 

dari kelompok-kelompok masyarakat yang beragam seperti nelayan, 

petambak, pedagang ikan, pemilik toko, serta pelaku industri kecil dan 

menengah pengolahan hasil tangkap. 

 Di kawasan pesisiran yang sebagian besar penduduknya bekerja 

menangkap ikan, sekelompok masyarakat nelayan merupakan unsur 

terpenting bagi eksistensi masyarakat pesisir. Mereka mempunyai peran yang 

besar dalam mendorong kegiatan ekonomi wilayah dan pembentukan struktur 

sosial budaya masyarakat pesisir. Sekalipun masyarakat nelayan memiliki 

peran sosial yang penting, kelompok masyarakat yang lain juga mendukung 

aktivitas sosial ekonomi masyarakat.
44

 

 

2. Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir 

Berbicara mengenai masyarakat pesisir, tidak akan terlepas dari masalah 

nelayan karena sebagian besar daerah pesisir umumnya memiliki mata 

pencaharian sebagai nelayan. Secara sosiologis, karakteristik masyarakat 

nelayan berbeda dengan karakteristik masyarakat petani seiring dengan 

perbedaan karakteristik sumberdaya alam yang berbeda. 

Nelayan menghadapi sumberdaya yang hingga saat ini masih bersifat 

open acces. Karakteristik sumberdaya ini menyebabkan nelayan mesti 

                                                 
44

 http://sumber-ilmu-islam.blogspot.com/2016/10/pengertian-masyarakat-nelayan-pesisir. 

html.  diakses pada tanggal 15 februari 2017, pukul 07:31. 

http://sumber-ilmu-islam.blogspot.com/2016/10/pengertian-masyarakat-nelayan-pesisir.%20html
http://sumber-ilmu-islam.blogspot.com/2016/10/pengertian-masyarakat-nelayan-pesisir.%20html


 

 

 

berpindah-pindah untuk memperoleh hasil maksimal. Dengan demikian, 

elemen resiko menjadi sangat tinggi, kondisi sumberdaya yang beresiko 

tersebut menyebabkan nelayan memiliki karakter kera, tegas dan terbuka. 

Meski demikian, berdasarkan respon untuk mengantisipasi tingginya resiko 

dan ketiakpastian, nelayan pun dapat dibedakan ke dalam dua kelompok 

menjadi nelayan besar dan nelayan kecil. Perbedaan keduanya telah dijelaskan 

Pollnac mengutip dalam buku Arif Satria. Ciri perikanan skala besar menurut 

Pullnac adalah : 

a. Diorganisasi dengan cara-cara yang mirip dengan perusahaan agroindustri 

dinegara-negara maju 

b. Relatif lebih padat modal 

c. Memberikan pendapatan yang lebih tinggi daripada perikanan sederhana 

bagi pemilik maupun awak perahu  

d. Menghasilkan produk ikan kaleng dan ikan beku berorientasi ekspor. 

 

Nelayan skala besar dicirikan dengan besarkan kapasitas teknologi 

penangkapan maupun jumlah armada. Mereka lebih berorientasi pada 

keuntungan dan melibatkan buruh nelayan sebagai anak buah kapal (ABK) 

dengan organisasi kerja yang kompleks. 

Adapun perikanan skala kecil lebih beroperasi didaerah kecil yang 

bertumpang tindih dengan kegiatan budidaya dan bersifat padat karya. 



 

 

 

Nelayan kecil juga dapat dilihat dari kapaitas teknologi (alat tangkap dan 

armada) maupun budaya yang keduanya sangat terkait satu sama lain. 

Dalam hal ini Firth mengutip dalam buku Arif Satria dkk mengemukakan 

ciri-ciri komunitas masyarakat ini, yaitu sifat usahanya berkala kecil dengan 

peralatan dan organisai pasar yang sederhana. Ekspolitasi yang mereka 

lakukan sering berkaitan dengan masalah kerjasama, sebagian besar 

menyadarkan diri pada produksi yang bersifat ubsisten dan memiliki corak 

keragaman dalam tingkat dan prilaku ekonominya. Komunitas nelayan sangat 

rentan secara ekonomi terhadap timbulnya ketidakpastian yang berkaitan 

dengan musim-musim produksi. 

Dari aspek struktur sosial, masyarakat nelayan umumnya dicirikan 

dengan kuatnya ikatan patron-klien. Kuatnya ikatan petron-klien tersebut 

merupakan konsekuensi dari sifat kegiatan penangkapan ikan yang penuh 

dengan resiko dan ketidakpastian. Bagi nelayan, menjalin ikatan dengan 

patron merupakan langkah yang penting untuk menjaga kelangsungan 

kegiatannya karena pola patron-klien merupakan institusi jaminan sosial 

ekonomi. Hal ini terjadi karena hingga saat ini nelayan belum menemukan 

alternatif institusi yang mampu menjamin kepentingan sosial ekonomi 

mereka.
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C. Pemberdayaan Ekonomi dalam Islam 

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi dalam Islam 

Pemberdayaan ekonomi dalam Islam, didasari dari pemahaman, bahwa 

suatu masyarakat dikatakan berdaya jika memiliki salah satu atau lebih dari 

beberapa variabel. Pertama, memiliki kemampuan untuk memenuhi 

kebutuhan dasar hidup dan perekonomian yang stabil. Kedua, memiliki 

kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Ketiga, memiliki 

kemampuan menghadapi ancaman dan serangan dari luar.Keempat, memiliki 

kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam mengaktualisasikan diri dan 

menjaga ko-eksistensinya bersama bangsa dan negara lain. 

Pemberdayaan adalah suatu cara dimana rakyat, organisasi  dan 

komunitas diarahkan agar mampu menguasai ( atau berkuasa atas ) 

kehidupannya. Menurut Jim Ife, pemberdayaan memuat dua pengertian kunci 

yaitu kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini diartikan bukan 

hanya menyangkut kekuatan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan 

atau penguasaan klien atas : 

a. Pilihan personal dan kesempatan hidup : keputusan dalam memmbuat 

keputusan gaya hidup dan pekerjaan. 

b. Pendefinisian kebutuhan : kemampuan menentukan kebutuhan selaras 

dengan aspirasi dan keinginannya. 

c. Ide atau gagasan : kemampuan mengekpresikan dan menyumbangkan 

gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas tanpa tekanan. 



 

 

 

d. Lembaga-lembaga : kemampuan menjangkau, menggunakan dan 

mempengaruhi pranata-pranata masyarakat. 

e. Sumber-sumber : kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal,  

informal dan kemasyarakatan. 

f. Aktivitas ekonomi : kemampuan memanfaatkan dan mengelolah  

mekanisme produksi, distribusi dan pertukaran barang dan jasa. 

g. Reproduksi : kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran,  

perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.
46

 

 

Tahap-tahap Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan pendapat proses 

belajar dalam pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. 

Tahap-tahap yang harus dilalui yaitu meliputi : 

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan 

peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Pada 

tahap ini pihak pemberdaya berusaha menciptakan prakondisi, supaya 

dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. 

Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran 

masyarakat tentang kondisinya saat itu, dengan demikian akan dapat 

berlangsung kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi 

untuk masa depan yang lebih baik. 

 

2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan 

keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar 

sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. Masyarakat akan 

menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan keterampilan 

yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan 

tersebut. Keadaan ini akan menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan 

dan menguasai kecakapan keterampilan dasar yang mereka butuhkan. Pada 
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tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan peran partisipasi pada 

tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek 

pembangunan saja, belum mampu menjadi subjek dalam pembangunan. 

 

3. Tahap pengayaan/peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan 

keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk 

mengantarkan pada kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh 

kemampuan masyarakat di dakam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-

kreasi dan melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungannya. Apabila 

masyarakat telah mencapai tahap ketiga ini maka masyarakat dapat secara 

mandiri melakukan pembangunan atau pemeran utama. Pemerintah tinggal 

menjadi fasilitator saja.
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2. Pemberdayaan Ekonomi Umat  

Untuk mengetahui maksud dari pemberdayaan ekonomi umat, perlu 

dikemukakan tentang pemberdayaan itu sendiri. Suatu masyarakat dikatakan 

berdaya jika memiliki salah satu atau lebih dari beberapa variabel. Pertama, 

memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan 

perekonomian yang stabil. Kedua, memiliki kemampuan beradaptasi dengan 

perubahan lingkungan. Ketiga, memiliki kemampuan menghadapi ancaman dan 

serangan dari luar. Keempat, memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi 

dalam mengaktualisasikan diri dan menjaga ko-eksistensinya bersama bangsa 

dan negara lain.
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Permberdayaan di bidang ekonomi merupakan upaya untuk membangun 

daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan 

kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk 

mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang 

memungkinkan suatu masyarakat bertahan. Dalam pengertian yang dinamis, 

yaitu mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat 

menjadi sumber dari apa yang dikenal sebagai Ketahanan Nasional. 

Sedangkan untuk membahas ekonomi umat, maka perlu diperjelas dahulu 

tentang pengertian ekonomi dan umat. Definisi yang paling popular tentang 

ekonomi, yaitu bahwa ekonomi adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan 

produksi dan distribusi di antara orang-orang. Di sini, titik tekan definisi adalah 

pada kegiatan produksi dan distribusi baik dalam bentuk barang ataupun jasa.  

Definisi lain mencakup aspek yang lebih luas, misalnya yang terdapat pada 

Oxford Dictionary of Current Engish sebagaimana dikutip Muhammad dan 

Alimin dalam Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, 

dikatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan kajian tentang produksi, distribusi 

dan konsumsi kekayaan di dalam masyarakat manusia. Pada definisi ini, selain 

ada aspek konsumsi, juga tercakup obyek kegiatan ekonomi, yaitu kekayaan, 

yang tidak lain adalah kekayaan material.
49

  

Selanjutnya, ketika membahas perekonomian umat, maka ada beberapa 

kemungkinan yang perlu diperhatikan. Pertama, ekonomi umat itu hampir 
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identik dengan ekonomi pribumi Indonesia. Sementara itu umat Islam sendiri 

merupakan 87% dari total penduduk. Konsekuensi dari pengertian ini adalah 

bahwa jika dilakukan pembangunan nasional yang merata secara vertikal 

maupun horisontal, maka hal ini berarti juga pembangunan ke perekonomian 

umat Islam.  

Kedua, yang dimaksud perekonomian umat itu adalah sektor-sektor yang 

dikuasai oleh muslim-santri. Batasan ini mempunyai masalah tersendiri, karena 

sulit membedakan mana yang Islam dan mana pula yang abangan. Sebagai 

contoh, apakah seorang pengusaha besar tertentu yang dikenal kesalehannya, 

dapat digolongkan ke dalam pengusaha santri? Jika menengok bahwa ia 

menjalankan shalat, maka ia dapat dikategorikan sebagai santri, tetapi ia tidak 

masuk ke dalam anggota maupun pendukung gerakan Islam, maka ia bukan 

santri atau Islam fungsional.  

Arti ekonomi umat yang lain adalah badan-badan yang dibentuk dan 

dikelola oleh gerakan Islam. Indikator ini mengacu kepada perusahaan-

perusahaan yang dikembangkan oleh gerakan Nasrani yang telah berhasil 

membangun diri sebagai konglomerasi dan bergerak di bidang-bidang seperti 

perbankan, perkebunan, perdagangan ekspor-impor, perhotelan, penerbitan, 

percetakan dan industri lainnya.  

Jadi dapat dikerucutkan bahwa memberdayakan ekonomi umat di sini, 

berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat 

Islam dari kondisi tidak mampu, serta melepaskan diri dari perangkap 



 

 

 

kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi. Dengan kata lain, sebagai upaya 

membangun kemandirian umat di bidang ekonomi.  

 

3. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Umat  

Memberdayakan ekonomi umat berarti mengembangkan sistem ekonomi 

dari umat oleh umat sendiri dan untuk kepentingan umat. Berarti pula 

meningkatkan kemampuan rakyat secara menyeluruh dengan cara 

mengembangkan dan mendinamiskan potensinya. Upaya pengerahan sumber 

daya untuk mengembangkan potensi ekonomi umat akan meningkatkan 

produktivitas umat. Dengan demikian, umat atau rakyat dengan lingkungannya 

mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah yang 

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan mereka. Rakyat miskin atau 

yang belum termanfaatkan secara penuh potensinya akan meningkat bukan 

hanya ekonominya, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri, dan harga 

dirinya.  

Pemberdayaan ekonomi umat dapat dilihat dari tiga sisi:  

a) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat 

berkembang. Titik tolak pemikirannya adalah pengenalan bahwa setiap 

manusia, dan setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat 

dikembangkan. Tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya.  

b) Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat itu. Untuk 

memperkuat potensi ekonomi umat ini, upaya yang sangat pokok adalah 



 

 

 

peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, serta terbukanya 

kesempatan untuk memanfaatkan peluang-peluang ekonomi.  

c) Mengembangkan ekonomi umat juga mengandung arti melindungi rakyat 

dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta mencegah 

eksploitasi golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah. Upaya 

melindungi rakyat tersebut tetap dalam rangka proses pemberdayaan dan 

pengembangan prakarsanya.
50

 

 

Melalui langkah-langkah yang nyata harus diupayakan agar pertumbuhan 

ekonomi umat berlangsung secara cepat. Strategi berpusat pada upaya 

mendorong percepatan perubahan struktural yang selanjutnya dapat 

memperkuat kedudukan dan peran ekonomi umat dalam perekonomian 

nasional. Memberdayakan ekonomi umat secara proporsional sama dengan 

memberdayakan ekonomi rakyat. Karenanya, tidak heran jika aspek 

pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi tema sentral bagi pembangunan 

ekonomi. Pertumbuhan ekonomi harus pula ditujukkan pada perbaikan 

keadilan. Aspek keadilan ini harus diterjemahkan dalam konsep ekonomi dan 

secara politis dapat diterima.
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Jika dikaji lebih dalam, pemberdayaan ekonomi umat sendiri sebenarnya 

mengandung tiga misi. Pertama, misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang 

berpedoman pada ukuran-ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat 

universal. Misalnya besaran-besaran produksi, lapangan kerja, laba, tabungan, 

investasi, ekspor-impor dan kelangsungan usaha. Kedua, pelaksanaan etika 

dan ketentuan hukum syari’ah yang harus menjadi ciri kegiatan ekonomi umat 

Islam. Ketiga, membangun kekuatan ekonomi umat Islam sehingga menjadi 

sumber dana pendukung dakwah Islam yang dapat ditarik melalui zakat, 

infak, sadaqah, waqaf serta menjadi bagian dari pilar perekonomian.  

Untuk sampai pada misi pertama, yang perlu dilakukan umat Islam adalah 

bagaimana ia sebagai pelaku bisnis. Kemudian komiditi apa yang harus 

dihasilkan, baik berupa jasa maupun komoditi barang yang tentu saja yang 

memenuhi kriteria halalan wa thayyiban, yakni barang jasa yang halal 

menurut syari’at Islam yang memenuhi kualitas tertentu secara minimal 

maupun maksimal. Kemudian bagaimana komoditi itu diproduksi, 

diperdagangkan dan dikonsumsikan. Dalam hal ini ada dua faktor; (1) 

bagaimana kerangka prioritas barang dan jasa yang harus diproduksi. (2) siapa 

yang harus menerima manfaat. 

Misi kedua, aspek etika dan syari’ah merupakan ciri khas persoalan 

ekonomi dan bisinis dalam pandangan Islam. Kaum muslim harus berbisnis 

berdasarkan etika bisnis. Misalnya tidak boleh menimbun (boarding) ketika 

masyarakat kelangkaan barang untuk mencari keuntungan, menyuap pejabat 



 

 

 

untuk mendapatkan order atau menipu konsumen dengan kualitas produk 

yang tidak sesuai dengan yang dicontohkan. Jika dewasa ini tampak belum 

ada etika bisnis, maka sudah menjadi kewajiban bagi para pelakunya untuk 

merumuskan sebuah etika bisnis modern.  

Misi ketiga, menjadikan umat Islam sebagai kekuatan ekonomi dalam arti 

positif. Dewasa ini kekuatan umat Islam baru dalam arti politis, sedangkan 

kekuatan ekonomi masih berada di tangan non-muslim. Kaum muslim masih 

lebih berkedudukan sebagai konsumen dari pada produsen. Sudah tentu 

sebagai konsumen adalah sebuah kekuatan tersendiri, tetapi kekuatan itu lebih 

banyak dimanfaatkan oleh kalangan non-muslim.
52

  

Menurut Abdul Munir Mulkhan dalam Jurnal Dian Iskandar Jaelani, 

bahwa sebenarnya di bidang ekonomi, pemikiran Islam sangat potensial 

ditempatkan sebagai paradigma model harapan rasional (rational expectation) 

mengenai masa depan yang lebih berorientasi kemanusiaan.
53

  

Jadi, dapat ditegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi umat berarti 

pengembangan sistem ekonomi dari umat oleh umat sendiri dan untuk 

kepentingan umat, atau meningkatkan kemampuan rakyat secara menyeluruh 

dengan cara mengembangkan dan mendinamiskan potensinya.  
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4. Sistem Ekonomi Islam Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat  

Untuk memberi gambaran yang jelas mengenai sistem ekonomi Islam 

sebagai alternatif dalam pemberdayaan ekonomi umat, perlu dijelaskan 

pengertian ekonomi Islam terlebih dahulu. Sebagian ahli memberi definisi 

bahwa ekonomi Islam adalah madzhab ekonomi yang di dalamnya terjelma 

cara Islam mengatur kehidupan perekonomian dengan apa yang dimiliki 

danditujukan oleh mazhab ini, yaitu tentang ketelitian cara berpikir yang 

terdiri atas nilai-nilai moral Islam dan nilai-nilai ilmu ekonomi atau nilai-nilai 

sejarah yang berhubungan dengan masalah-masalah siasat perekonomian 

maupun yang berhubungan dengan uraian sejarah masyarakat manusia.  

Sebagian lainnya berpendapat bahwa ekonomi Islam merupakan 

sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari al-Qur’an dan 

al-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas 

landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan lingkungan dan masanya. Atau 

sebagai ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai 

dengan dasar-dasar dan siasat ekonomi Islam.
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BAB III 

GAMBARAN UMUM DESA SUKAJAYA LEMPASING 

 DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI 

 

A. Gambaran Umum Desa Sukajaya Lempasing 

1. Sejarah Singkat Kepemimpinan Desa Sukajaya Lempasing 

Desa Sukajaya Lempasing asal mulanya merupakan hutan belantara 

dengan status tanah marga yang termasuk didalam wilayah pemerintahan 

Kebandaran Gedong Pakuon bagian barat Kecamatan Panjang. Seiring dengan 

persebaran wilayah maka diadakan pemekaran wilayah untuk membuat 

sebuah kampong oleh Hi. Ahmad dan Hi. Alun.  

Maka diberi nama Kampung Lempasing. Untuk menjadi pemerintahan 

atau kampung maka ditunjuklah tokoh adat yang namanya Sai Batin dan 

diangkat oleh pemerintah menjadi Kepala Kampung yaitu Dalom Batin 

Tihang tahun 1960 sampai dengan 1979. Pada tahun 1980 menjadi Kecamatan 

Padang Cermin Kabupaten Lampung Selatan yang menjadi Kepala Desa 

Bapak Palun Rifa’I 1980 sampai dengan 1988. Pada tahun 1989 diadakan 

pemilihan Kepala Desa yang menjadi Kepala Desa Mulyani berakhir tahun 

2004. Pada tahun 2007 diadakan pemilihan Kepala Desa yang menjadi Kepala 

Desa Junaidi berakhir tahun 2008. Tahun 2010 diadakan pemilihan kembali 

dan terpilihlah Dra. Masnawati, lalu diadakan pemekaran Kecamatan pada 

tahun 2004 menjadi Kecamatan Teluk Pandan dan beliau menjabat Kepala 

49 

 



 

 

 

Desa periode tahun 2010 sampai dengan 2016 dan diadakan pemilihan 

kembali terpilihlah A. Zainuri Spd.i tahun 2016 sampai sekarang
55

. 

Tabel 1 : Urutan Jabatan Kepala Desa Sukajaya Lempasing 

No Nama Kepala Desa Tahun Memerintah 

1 Sai Batin ( Dalom Batin Tihang) 1960 – 1979 

2 Palun Rifa’i 1980 – 1988 

3 Mulyani 1989 – 2004 

4 Junaidi 2007 – 2008 

5 Dra Masnawati 2010 – 2016 

6 A. Zainuri Spd.i 2016 – Sekarang 

          Sumber : Monografi Desa Sukajaya Lempasing 

2. Monografi Desa Sukajaya Lempasing 

a. Letak Geografis Desa Sukajaya Lempasing 

 Desa Sukajaya Lempasing merupakan salah satu desa dari 10 Desa 

di wilayah Kecamatan Teluk Pandan, yang terletak dengan berbatasan 

Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Barat Kodya Bandar 

Lampung 25 Km dan utara laut Desa Hurun. Sebelah utara berbatasan 

dengan Desa Munca. Sebagian besar wilayah Desa Sukajaya Lempasing 

terdiri dari pegunungan dan perbukitan, ketinggian rata-rata 250-350 

meter diatas permukaan laut. 

 Dilihat dari jarak tempuh antara kelurahan Desa Sukajaya 

Lempasing dengan pusat pemerintahan adalah : 

1. Jarak dari Pusat Kecamatan 50 km 

2. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota 6 km 
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 Profil Desa Sukajaya Lempasing Tahun 2010. 



 

 

 

3. Jarak dari kota/Ibukota Kabupaten 60 km 

4. Jarak dari Ibukota Provinsi 8 km 

 

Iklim Desa Sukajaya Lempasing sebagaimana desa-desa lain di 

wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut 

mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam dan kelautan yang 

ada di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten 

Pesawaran. Curah hujan rata-rata 2000-3000 mdl. Jumlah bulan hujan 

rata-rata 7 bulan/tahun dan suhu rata-rata 30-32
0
C.
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b. Kependudukan Desa Sukajaya Lempasing 

1) Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun 

 Desa Sukajaya Lempasing berdasarkan sensus penduduk tahun 

2014 mempunyai jumlah penduduk sebesar 6483 jiwa. Jumlah laki-

laki 2957 orang, jumlah perempuan 3526 orang, jumlah Kepala 

Keluarga 764 KK yang tersebar di 4 dusun dengan rincian sebagai 

berikut : 

Tabel 2 : Jumlah Penduduk Desa Sukajaya Lempasing 

No Nama Dusun Jumlah Penduduk 

1 Dusun I Sukajaya Lempasing 928 

2 Dusun II Sukabumi II 837 

3 Dusun III Batu Menyan Baru 936 

4 Dusun IV Umbul Baru 892 

5 Dusun V Sukajaya Darat 966 

6 Dusun VI Sukabumi I 669 

7 Dusun VII Mutun 687 
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 Profil Desa Sukajaya Lempasing Tahun 2010. 



 

 

 

8 Dusun VIII Waway 568 

Jumlah Total 6483 

         Sumber : Monografi Desa Sukajaya Lempasing 

2) Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 Berdasarkan jumlah penduduk yang ada di Desa Sukajaya 

Lempasing yaitu 6483 jiwa memiliki perbedaan tingkat pendidikan. 

Mayoritas pendidikan masyarakat Sukajaya Lempasing rata-rata hanya 

lulus SD. Kemudian lulus SMP 932 jiwa, lulusan SMA berjumlah 

1001 jiwa, Diploma D1-D3 67 jiwa, lulusan S1 hanya berjumlah 95 

jiwa dan S2 berjumlah 5 jiwa. Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel. 

Tabel 3 : Pendidikan masyarakat Desa Sukajaya Lempasing 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 

1 SD 1849 

2 SMP 932 

3 SMA 1001 

4 DIPLOMA (1,2,3) 67 

5 S1 95 

6 S2 5 

   Sumber : Monografi Desa Sukajaya Lempasing 

3) Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin 

  Berdasarkan data yang ada, jumlah penduduk laki-laki dan 

perempuan di desa Sukajaya Lempasing tidak jauh berbeda. 

Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel. 

Tabel 4 : Penduduk berdasarkan jenis kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1 Laki-laki 2957 



 

 

 

2 Perempuan 3526 

Jumlah 6483 

   Sumber : Monografi Desa Sukajaya Lempasing 

 

 

c. Kondisi Sosial dan Keagamaan Desa Sukajaya Lempasing 

 Desa Sukajaya Lempasing mayoritas dihuni oleh penduduk beragama 

Islam. Dari hasil observasi penulis, termasuk dengan melakukan wawancara 

terhadap tokoh masyarakat setempat. Adapun gambaran kondisi sosial dan 

keagamaan masyarakat desa Sukajaya Lempasing adalah sebagai berikut: 

a. Pengajian Ibu-ibu 

 Kegiatan pengajian ini merupakan kegiatan rutinan ibu-ibu majelis 

di Desa Sukajaya Lempasing, yang diadakan setiap hari senin setelah 

sholat dzuhur. Dalam pengajian tersebut terdapat beberapa rangkaian 

acara, diantaranya sholawat, Tawassul, Siraman Rohani dan juga ada 

penggalangan dana untuk anak-anak yatim serta ibu-ibu pengajian 

mengadakan tabungan akhirat yang setiap pertemuan dipungut 2000 

perorang.
57

 Di akhir acara ibu-ibu majelis selalu melaksanakan 

silaturahmi untuk mempererat tali persaudaraan tidak hanya itu ibu-ibu 

majelis selalu mengadakan acara pada Peringatan Hari Besar Islam dan 

mengundang ibu-ibu majelis lainnya. 
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 Halimah, ketua pengajian majelis, wawancara, tanggal 2 Februari 2017. 



 

 

 

b. TPA Latansa 

 TPA yang ada di Desa Sukajaya Lempasing didirikan oleh Irawan, 

berdasarkan hasil interview kegiatan yang diadakan di TPA Latansa yaitu 

pada malam senin dan malam sabtu kegiatannya mengaji tajwid untuk 

dewasa dan praktek sholat untuk anak-anak, malam selasa dan malam 

rabu mengaji Al-qur,’an dan Iqra, kamis malam jum’at yasinan bersama 

yang dilakukan ba’da isya dan malam minggu praktek Al-berjanji dan 

Muhadharah.
58

 

c. Gotong-Royong 

 Gotong-royong merupakan himbauan seluruh Rukun Tetangga (RT) 

guna melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan yang dimulai dari 

pukul 8 pagi hingga 11 siang, selain meningkatkan kebersamaan antar 

masyarakat di Desa Sukajaya Lempasing, masyarakat juga antisipasi 

terhadap banjir, masyarakat beramai-ramai membersihkan selokan yang 

ada dipinggir jalan dan membersihkan sampah yang berserakkan. 

Diadakannya kegiatan rutin gotong-royong pada hari minggu supaya 

lingkungan bersih dan terhindar dari wabah penyakit, baik malaria, 

demam berdarah hingga bencana banjir.
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 Irawan, Pendiri TPA Latansa, Wawancara, 4 Februari 2017.  
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 Ata Jumhata, Kadus 06 Desa Sukajaya Lempasing, Wawancara, 5 Februari 2017.  



 

 

 

 

d. Keadaan Ekonomi Desa Sukajaya Lempasing 

a) Mata Pencaharian  

 Karena Desa Sukajaya Lempasing merupakan desa kelautan, maka 

sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan, 

selengkapnya sebagai berikut : 

 Tabel 6 : Mata Pencaharian Penduduk Desa Sukajaya Lempasing 

No Pekerjaan Jumlah 

1 Nelayan 1026 orang 

2 Pedagang 259 orang 

3 Pegawai Negeri Sipil ( PNS) 156 orang 

4 Buruh Tani 87 orang 

5 Pengrajin 38 orang 

6 Petani 259 orang 

7 Montir 25 orang 

8 Peternak 428 orang 

9 Buruh / Swasta 88 orang 

   Sumber : Monografi Desa Sukajaya Lempasing 

 Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Sukajaya Lempasing secara 

garis besar adalah sebagai berikut : 

Tabel 9 : Prasarana Desa yang dimiliki Desa Sukajaya Lempasing 

No Prasarana Umum Jumlah 

1 Balai Desa 1 Unit 

2 Sekolahan SD 3 Unit 

3 Sekolahan SMP/MTs 2 Unit 

4 Puskesmas Pembantu 3 Unit 

5 Masjid  12 Unit 

6 Mushola 30 Unit 

7 Air Bersin 1 Unit 

            Sumber : Monografi Desa Sukajaya Lempasing 



 

 

 

e. Kondisi Pemerintahan Desa Sukajaya Lempasing 

a) Pembagian Wilayah Desa 

 Wilayah Pemerintahan Desa Sukajaya Lempasing dibagi menjadi 8 

Dusun atau 8 Rukun Warga (RW) dengan jumlah 40 Rukun Tetangga 

(RT) dan jarak antar dusun berkisar 0,5 Km sampai dengan 10 Km. 

Pembagian wilayah pemerintah Desa Sukajaya Lempasing dengan rincian 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

Tabel 10 : Pembagian Wilayah Pemerintahan Desa Sukajaya Lempasing 

No Nama Dusun Jumlah RT 

1 Dusun I Sukajaya Lempasing 6 

2 Dusun II Sukabumi II 4 

3 Dusun III Batu Menyan Baru 6 

4 Dusun IV Umbul Baru 4 

5 Dusun V Sukajaya Darat 7 

6 Dusun VI Sukabumi I 4 

7 Dusun VII Mutun 5 

8 Dusun VIII Waway 4 

Jumlah Total 40 RT 

   Sumber : Monografi Desa Sukajaya Lempasing 



 

 

 

b) Struktur Organisasi Pemerintah Desa 

 Desa Sukajaya Lempasing menganut sistem kelembagaan Pemerintahan Desa dengan pola minimal 

berdasarkan PERDA nomor 14 Tahun 2005, selengkapnya sebagai berikut: 

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA SUKAJAYA LEMPASING KECAMATAN TELUK PANDAN 

KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG 

 

                                             

 

 

 

 

 

KEPALA DESA 

A. ZAENURI Spd.i 

 

SEKRETARIS DESA 

MAHYUDIN 

KAUR PEMERINTAHAN 

NUZULLA 

KAUR UMUM 

LINDAWATI 

KAUR KEUANGAN 

M. SHALEH 

 

KAUR KESRA 

HELDI 

KAUR PEMBANGUNAN 

RUSLI EFENDI 

KADUS I 

M. ZAENI 

KADUS II 

KHOIRUDIN 

KADUS III 

A. WAHID 
KADUS IV 

HASANUDIN 

KADUS V 

SYAFRONI 

KADUS VI 

ATA J 

KADUS VII 

SLAMET R 

KADUS VIII 

SULAEMAN 



B. POKLAHSAR Mina Anugrah 

1. Gambaran Umum Poklahsar Mina Anugrah 

Poklahsar Mina Anugrah dibentuk dengan kesadaran penuh masyarakat 

untuk ikut berpartisipasi membangun kemajuan dibidang perikanan di 

pedesaan. Program pemberdayaan masyarakat melalui program wirausaha 

agribisnis dilandasi oleh konsep menuju terwujudnya sistem usaha agribisnis 

industrial dengan melalui aplikasi teknologi tepat guna, yaitu setiap aktivitas 

dan komponen usaha harus saling terkait dalam satu hubungan structural 

fungsional dengan komponen usaha yang lain, baik secara horizontal maupun 

vertical. Program pengembangan usaha agribisnis pedesaan yang dilakukan 

oleh masyarakat adalah bagian dari upaya pemberdayaan melalui 

penumbuhan wirausaha untuk mendukung program nasional pemberdayaan 

masyarakat. 

Menyadari pentingnya keterkaitan antar komponen dan pelaku agribisnis 

di lapangan, maka melalui usaha mikro kecil dan menengah UMKM sangat 

dipandang perlu untuk inisiatif penumbuhan kelompok usaha agribisnis di 

pedesaan yang berorientasi pada upaya peningkatan pengetahuan, kemampuan 

pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat perikanan dengan melalui 

kemitraan usaha yang saling mendukung, saling membutuhkan, dan saling 

menguntungkan bagi masyarakat yang terlibat didalamnya. 

Aktivitas dan kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat harus senantiasa 

ditumbuh kembangkan melalui penyuluhan, pelatihan, pendampingan, 
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pemberian motivasi serta bantuan sarana, prasarana dan permodalan dengan 

pemberdayaan wirausaha sehingga diharapkan dapat meningkatkan 

perekonomian dan kesejahteran. 

Adanya kebersamaan didalam usaha dan kesamaan di dalam tujuan 

adalah modal dasar dibentuknya sebuah kelompok usaha, hal ini dapat 

mempermudah adanya pengembangan, pemberdayaan, dan peningkatan hasil 

produksi serta memperluas  jaringan pemasaran. 

 

2. Visi dan Misi Poklahsar Mina Anugrah 

a. Visi 

Menjadi model pengembangan kewirausahaan bagi usaha kecil yang 

berbasis pengolahan ikan yang dikelola menjadi pangan olahan melalui 

teknologi tepat guna, serta model pemberdayaan masyarakat yang ber 

kelanjutan. 

b. Misi 

Memberdayakan dan mengembangkan masyarakat untuk menjadi 

wirausahawan yang handal dan berwawasan ke depan dengan melibatkan 

masyarakat pedesaan. 

 

3. Tujuan 
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a. Meningkatkan kualitas mutu pengolahan ikan asin di Desa Sukajaya 

Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran di 

kelompok pengolah dan pemasaran ikan Mina Anugrah. 

b. Meningkatkan kesejahteraan para anggota Poklahsar Mina Anugrah dan 

masyarakat Desa Sukajaya Lempasing pada umumnya. 

c. Melestarikan dan menggali sebagai salah satu perwujudan kepedulian 

kelompok untuk ikut seerta mencerdaskan masyarakat. 

 

  STRUKTUR ORGANISASI POKLAHSAR MINA  

Th.2014 

 

Penasehat  : Hj. Wastinah 

Ketua   : Eko Saroyo 

Sekertaris  : Casnan 

Bendahara  : Tain 

Anggota  : 1. Suwarno 

 2. Mulyono 

 3. Jiman 

 4. H. Caryo 

 5. Slamet 

 6. Matnur 

 7. Juju 

 

 

4. Pengolahan Ikan Asin 
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 Ikan asin merupakan bahan makanan yang terbuat dari daging ikan 

yang diawetkan dengan menambahkan banyak garam. Sehingga bahan awetan 

ikan asin menjadi salah satu produk yang populer dan digemari oleh banyak 

orang khususnya di Indonesia. Namun yang banyak dilakukan oleh 

kebanyakan industri rumahan pembuatan ikan asin relatif sederhana dan tidak 

dengan perhitungan secara ilmiah. Dengan demikian praktikum pembuatan 

ikan asin yang dilakukan ini memiliki tujuan agar para mahasiswa mengetahui 

mutu ikan asin dari perbedaan larutan garam dan jenis ikan dan dihasilkan 

ikan asin dengan kosentrasi tertentu dengan kualitas terbaik.  

a. Cara Pembuatan Ikan Asin  

 Cara pembuatan ikan asin sangat bervariasi tergantung pada jenis dan 

ukuran ikan, hasil yang diinginkan, serta daerah produksinya. Pada jenis 

ikan besar terlebih dahulu dilakukan pembelahan dan penyiangan, 

sedangkan jenis ikan berukuran kecil seperti teri diasin dalam keadaan 

utuh. Pada dasarnya terdapat tiga cara penggaraman dalam pembuataan 

ikan asin, yaitu penggaraman kering, penggaraman basah, dan kombinasi 

keduanya.  

 Penggaraman kering dilakukan dengan cara menaburkan atau 

melumurkan kristal garam pada seluruh bagian ikan dan rongga perut. 

Karena garam bersifat higroskopis (bersifat menarik air) dan osmosis, 

maka air yang terdapat di dalam daging ikan akan tertarik keluar dan 

membentuk larutan garam pekat, yang kemudian berfungsi sebagai larutan 
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perendam ikan. Cara penggaraman kering biasanya diterapkan pada ikan 

berukuran besar yang dilakukan penyiangan dan pembelahan pada waktu 

pembuatannya, misalnya ikan gabus, tenggiri, tongkol, pari, jambal, dan 

cucut. Penggaraman basah dilakukan dengan cara merendam ikan di dalam 

larutan garam jenuh, kemudian ditiriskan dan dikeringkan. Penggaraman 

basah sering diterapkan untuk menggarami ikan-ikan yang berukuran kecil, 

misalnya teri.  

 Bahan utama yang digunakan untuk pengasinan ikan adalah NaCl. 

Kemurnian garam akan sangat mempengaruhi mutu ikan asin yang 

dihasilkan. Garam yang mengandung Cu dan Fe akan menyebabkan daging 

ikan menjadi berwarna cokelat kotor atau kuning; CaSO4 menyebabkan 

daging ikan menjadi berwarna putih, kaku dan agak pahit; MgCl2 atau 

mgSO4 akan menimbulkan rasa agak pahit. Oleh karena itu, sebaiknya 

menggunakan garam NaCl murni (konsentrasi 95%) agar dapat dihasilkan 

ikan yang dagingnya berwarna putih kekuningan dan lunak. 

 Pembuatan ikan asin yang umum dilakukan oleh para nelayan adalah 

kombinasi penggaraman kering dan basah, kemudian dikeringkan dengan 

dijemur. Ikan dicampur dengan kristal garam dengan perbandingan 3 : 1 

atau 4 : 1 di dalam bak semen. Campuran ini disiram dengan larutan garam 

jenuh sebanyak 500 liter untuk 2-2.5 ton ikan dan dibiarkan satu sampai 

tiga malam, tergantung pada cuaca. Setelah penggaraman cukup dan cuaca 

memungkinkan ikan diangkat dan dibilas dengan air, kemudian dijemur. 
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Penambahan garam yang biasa dilakukan oleh para nelayan di Indonesia 

berkisar antara 20 sampai 40 persen berat ikan, kadang-kadang sampai 60-

100 persen berat ikan. Lama penggaraman berkisar antara 1-6 hari. Pada 

cuaca yang baik, pengeringan ikan-ikan kecil seperti teri cukup dilakukan 

selama 5-7 jam, sedangkan ikan berukuan sedang membutuhkan waktu 2 

hari, dan ikan berukuran besar membutuhkan lebih lama kadang-kadang 

sampai 4 hari.  

 Beberapa produk ikan asin yang berukuran kecil misalnya teri asin 

putih, teri asin hitam, teri tambang, teri nasi dan jambrong. Ikan-ikan 

berukuran sedang yang sering diawetkan dengan pengasinan misalya petek, 

selar, layang, dan sarden, sedangkan ikan asin yang terbuat dari ikan 

berukuran besar yang telah mengalami pembelahan dan penyiangan pada 

waktu pembuatannya meliputi ikan gabus, tenggiri, tongkol, pari, jambal, 

dan cucut. Kelemahan produk ikan yang diolah dengan cara pengasinan 

adalah karena kandungan garamnya tinggi, maka rasanya menjadi asin  

Ikan kecik sekitar 12-24 hari 4.  Selesainya proses penggaraman ditandai 

dengan perubahan tekstur ikan menjadi kencang dan padat.  

 

b. Pengasinan Dengan Cara Penggaraman Basah :  

1. Buat larutan garam jenuh, yang akan digunakan sebagai media 

penggaraman. 
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2. Susunlah ikan yang akan diproses di dalam wadah yang tidak 

bocor.Tambahkan larutan garam tadi ke dalam bak berisi ikan, sampai 

seluruh ikan terendam di dalam air garam.  

3. Tutuplah agarm dengan papan yang diberi pemberat dan biarkan sampai 

proses penggaraman selesai, yang ditandi dengan perubahaan tekstur 

dagingikan menjadi lebih kencang dan padat.  

4. Cucilah ikan yang telah selesai digarami dengan air bersih, untuk 

menghilangkan kotoran yang mungkin berasal dari garam.  

5. Tiriskan ikan yang telah dicuci hingga benar-benar kering.  

6. Jemur ikan tersebut di bawah sinar matahari sampai kering. Pada waktu 

penjemuran, sebaiknya bagian tubuh ikan yang dibelah diletakkan 

menghadap ke atas agar dapat terkena sinar matahari. Ikan harusb sering 

dibolak-balik agar proses pengeringan lebih cepat. Hindari ikan dari 

kemungkinan terkena debu dan kotoran.  

7. Periksa derajat kekeringan dengan cara sebagai berikut :  

- Tekan tubuh ikan dengan jari tangan. Jika pada bagian ikan tidak 

meninggalkan bekas, ikan dapat dianggap cukup kering. 

- Untuk ikan berukuran besar, tutup bagian tubuh ikan yang dibelah. 

Jika tidak patah, berarti ikan sudah dianggap cukup kering. 

8. Kemas ikan asin yang diperoleh di alam kantong plastk. Setelah 

dilakukan proses penggaraman dilakukan proses pengeringan. Cara 

yang umum digunakan untuk mengeringkan ikan adalah dengan 

menguapkan air dari tubuh ikan, yaitu dengan menggunakan 

hembusan udara panas. Dengan hawa panas ini, akan terjadi 
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penguapan air dari tubuh ikan dari mulai permukaan hingga ke 

bagian dalam tubuh ikan. Kecepatan penguapan atau pengeringan 

dipen garuhi beberapa faktor antara lain : 1).Kecepatan udara. 

Semakin cepat udara maka ikan akan semakin cepat kering. 2). 

Suhu udara. Makin tinggi suhu udara maka penguapan akan 

semakin cepat. 3).Kelembaban udara. Makin lembab udara, proses 

penguapan akan semakin lambat. 4).Ketebalan daging ikan. Makin 

tebal daging ikan, proses pengeringan makin berjalan lambat. 

5).Arah aliran udara terhadap tubuh ikan. Makin kecil sudut arah 

udara terhadap posisi tubuh ikan maka ikan semakin cepat kering. 

6).Sifat / kandungan tubuh ikan. Ikan yang berkadar lemak tinggi 

akan lebih sulit dikeringkan. 

 

c. Prosedur Pengeringan  

 Setelah selesai proses penggaraman, keluarkan ikan dari wadah 

penggaraman. Cuci dan bersihkan ikan dari kotoran serta sisa-sisa garam 

yang menempel ditubuhnya. Masukkan ikan ketempat pengeringan 

pengeringan alami atau pengeringan mekanis. Lama pengeringan 

dipengaruhi oleh jenis pengeringan yang digunakan serta ukuranikan yang 

dikeringkan. Setelah kering, ikan disortir berdasarkan kualitasnya dan 

dikemas dengan baik untukmenghindari kerusakan selama penyimpanan. 

Proses Penjemuran Ikan Asin.  

 

d. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses pembuatan ikan asin 
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 Kecepatan meresapnya garam ke dalam tubuh ikan dipengaruhi oleh 

beberapa hal. Di antaranya:  

- Konsentrasi garam Semakin tinggi konsentrasi garam yang digunakan, 

semakin cepat proses masuknya garam ke dalam daging ikan. Akan lebih 

baik apabila digunakan garam kristal untuk mengasinkan. 

- Jenis garam Garam dapur murni (NaCl 95%) lebih mudah diserap dan 

menghasilkan ikan asin dengan kualitas yang lebih baik. Garam rakyat 

mengandung unsur-unsur lain (Mg, Ca, senyawa sulfat), kotoran, bakteri 

dan lain-lain yang dapat menghambat penetrasi garam dan merusak rasa 

ikan. 

- Ketebalan daging ikan Semakin tebal daging ikan, proses pengasinan 

akan membutuhkan waktu yang semakin lama dan garam yang lebih 

banyak. Sehingga ikan-ikan besar biasanya dibelah-belah, dikeping atau 

diiris tipis sebelum diasinkan.  

- Kadar lemak dalam daging Kadar lemak yang tinggi (di atas 2%) akan 

memperlambat penetrasi garam ke dalam daging ikan.  

- Kesegaran daging ikan Ikan yang kurang segar memiliki daging yang 

lebih lunak dan cairan tubuh yang mudah keluar, sehingga proses 

pengasinan bisa lebih cepat. Namun juga garam yang masuk dapat terlalu 

banyak sehingga ikan menjadi terlalu asin dan kaku.  

- Suhu daging ikan Semakin tinggi suhu daging ikan, semakin cepat garam 

masuk ke dalam tubuh ikan.  
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C.   Partisipasi Masyarakat Nelayan dalam Pemberdayaan Ekonomi 

 Partisipasi masyarakat nelayan dalam pemberdayaan ekonomi Di Desa 

Sukajaya Lempasing mengandung pengertian bahwa masyarakat nelayan yang 

membentuk suatu lembaga yaitu Poklahsar Mina Anugrah ikut serta dalam 

kegiatan pemberdayaan ekonomi dalam bentuk perencanaan (pemikiran), dalam 

pelaksanaan kegiatan dan melakukan evaluasi sesuai dengan kemampuan yang 

dimilikinya. Partisipasi masyarakat nelayan dijelaskan sebagai berikut: 

 

1. Partisipasi pada tahap Perencanaan 

 Partisipasi pada tahap ini, Poklahsar Mina Anugrah melakukan Rapat   

pengurus dan anggota serta melakukan pengarahan dan penggerakkan pada 

anggotanya agar kegiatan berjalan sesuai apa yang di rencanakan. 

a. Rapat Pengurus dan Anggota 

  Partisipasi pada tahap ini, Poklahsar Mina Anugrah melaksanakan 

kegiatan sesuai apa yang telah di rencanakan, pada kegiatan yang ada di 

Poklahsar Mina Anugrah. Dapat dilihat dari keaktifan yang hadir dalam 

kegiatan ini dan hampir seluruh pengurus maupun anggota hadir dalam 

rapat yang diadakan sebulan sekali, dalam rapat tersebut Poklahsar Mina 

Anugrah membahas tentang bahan dasar seperti ikan dan garam. Jika ada 
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yang tidak hadir maka anggota yang lain memberitahukan informasi yang 

telah didapat dalam rapat tersebut.
60

 

  Adapun bentuk partisipasi masyarakat tersebut yang secara umum 

mewarnai masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan, partisipasi 

tersebut apabila diklasifikasikan secara ideal,maka menurut hemat penulis 

ada empat aspek yang bentuk ideal partisipasi masyarakat Desa Sukajaya 

dalam pembangunan yaitu partisipasi dalam bentuk ide/pemikiran (non 

fisik), uang (dana), materi (barang), dan partisipasi secara langsung 

(tenaga/fisik). 

  Menurut Bapak Tain diadakannya rapat sebulan sekali untuk menjalin 

silaturahmi antar pengurus dan anggota selain itu diadakannya rapat akan 

memberikan kemudahan dengan baik dan pemahaman kepada seluruh 

anggota Poklahsar Mina Anugrah mengenai rencana dan tujuan dari 

kegiatan tersebut, sehingga langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dapat 

dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanakan yang telah 

disampaikan.
61

 

  Bapak Slamet menambahkan diadakannya rapat ini supaya masyarakat 

memahami pengeluaran dan pemasukan di Poklahsar Mina Anugrah dan 
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menambah pengetahuan tentang bahan dasar yang digunakan untuk 

mengolah ikan asin.
62

 

b. Pengarahan dan Penggerakkan 

 Pengarahan dapat dikatakan sebagai suatu proses pembimbingan, 

pemberian petunjuk dan instruksi kepada bawahan atau anggota agar 

mereka bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

 Dalam pelaksanaan ini yang mengarahkan yaitu ketua kemudian 

langsung memberikan arahan kepada anggota, dalam hal ini anggota 

dipantau oleh ketua.
63

 

 Pengarahan dan penggerakkan dilakukan oleh Pengurus Poklahsar 

Mina Anugrah sebagai wujud dari pembentukkan rencana kerja. 

Pengarahan terutama berkaitan dengan tugas-tugas yang diterima oleh 

masing-masing anggota sesuai dengan rencana kegiatan yang akan 

dilaksanakan. 

 Sementara penggerakkan ditujukkan kepada semua komponen yang 

terlibat dalam proses pelaksanaan kegiatan baik yang berada di jajaran 

kepengurusan maupun di anggota untuk bersama-sama melaksanakan 

kegiatan dalam memberdayakan ekonomi di Poklahsar Mina Anugrah. 

2. Partisipasi pada tahap Pelaksanaan 

a. Partisipasi dalam Penyediaan Barang 
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 Partisipasi pada tahap pelaksanaan ini Poklahsar Mina Anugrah 

dapat dilakukan dengan wujud nyata berupa partisipasi dalam bentuk 

penyediaan barang untuk pendukung pengolahan ikan dengan baik. 

Bantuan barang juga tidak hanya di sediakan oleh pengurus dan 

anggota tetapi bantuan disini di sediakan juga oleh Kepala Dinas 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten 

Pesawaran.
64

 

 

Bantuan Barang yang diberikan tampak pada tabel 5 sebagai berikut: 

Tabel 11 : Bantuan Barang Poklahsar Mina Anugrah 

No Bantuan Barang Jumlah  Asal  Tahun 

1 Bambu  100 biji Bapedda 2014 

2 Peti Piber 11 biji Bapedda 2014 

3 Keranjang  30 biji Bapedda 2014 

5 Perebusan (Tungku) 11 buah Anggota 2014 

6 Mesin Giling Ikan 1 buah Provinsi 2015 

Sumber : Observasi Lapangan tanggal 2-3 Februari 2017 

 Pada pelaksanaan yang dilakukan Poklahsar Mina Anugrah 

sudah terlihat baik dan berkembang karena bantuan berupa barang 
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tersebut sangat berguna dan bermanfaat bagi Poklahsar Mina 

Anugrah.
65

 

 

b. Partisipasi dengan Tenaga 

 Dalam pelaksanaannya partisipasi yang dilakukan dengan 

tenaga meliputi tahap produksi, tahap pengolahan dan tahap 

pemasaran.  

 Tahap produksi Poklahsar Mina Anugrah setiap harinya 

mampu memproduksi ikan asin Rebusan 150 kg/produksi. Dari hasil 

produksi tersebut, maka tidak mengherankan apabila pendapatan 

Poklahsar Mina Anugrah setiap bulannya mencapai Rp. 4.000.000. 

hal ini karena didukung ketersediaan sarana pengolahan yang ada, 

selain menghasilkan produk ikan asin Rebusan Poklahsar Mina 

Anugrah juga menghasilkan produk berupa Cop/Asinan dan ikan asin 

Teri.
66

  

 Tahap pengolahan, dalam tahap ini tidak mudah karena cara 

mengolah ikan asin harus dibedakan misalnya saat mengolah ikan 

asin Rebusan, ikan harus di rendam dahulu dengan air garam 

kemudian ikan di rebus dan merebus ikan asin rebusan garam harus 

banyak, merebus ikan selama 30 menit setelah di rebus lalu ikan di 

jemur apabila cuaca panas ikan asin dijemur bisa mencapai sekitar 2 
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jam-3 jam, air yang digunakan juga harus air laut.
67

 Berbeda dengan 

pengolahan ikan teri, ikan teri langsung direbus dan di beri garam 

kemudian setelah di rebus dijemur proses penjemuran juga tidak 

begitu lama sekitaran 1 jam-2 jam apabila cuaca mendukung.  

 Tahap pemasaran, pada tahap pemasaran ikan asin 

menggunakan 2 sistem yaitu sistem distributor dan sistem pengecer, 

sistem distributor disini ikan asin dikirim kepada pembeli dengan 

harga yang telah ditetapkan oleh pembeli kemudian sistem pengecer 

pembeli datang langsung ke Poklahsar Mina Anugrah.
68

 

 

3. Partisipasi pada Tahap Evaluasi 

   Pada tahap ini yang dilakukan oleh pengurus Poklahsar Mina Anugrah 

yaitu : 

a. Pengawasan dan Koordinasi 

 Yang dinamakan pengawasan yaitu suatu proses untuk 

menegaskan bahwa seluruh aktifitas yang terselenggara telah sesuai 

dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Pengkoordinasian, 

meliputi : Penyediaan fasilitas dan SDM demi penyelesaian kerja 

yang efektif, mengatur berbagai komponen secara cermat, mengatur 

pembagian tugas dengan sistem organisasi, memantapkan sistem dan 
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mekanisme kerja secara prosedural. Bila dipandang perlu 

mengadakan pelatihan tenaga kerja secara teratur. 

 Pada pelaksanaannya pengawasan dan koordinasi dalam 

kegiatan ini yang dilaksanakan oleh program kerja harus diketahui 

oleh pengurus Poklahsar dan melaporkan kegiatan berupa hasil 

kegiatan, administrasi dan keuangannya. Namun Poklahsar Mina 

Anugrah dalam hal ini sebagai tempat koordinasi. Adapun pembina 

dan pelindung hanya sebagai pembimbing kegiatan, pengawasan 

yang dilakaukan masih terbatas pada kegiatannya.
69

 

 

b. Evaluasi Proses dan Evaluasi Hasil 

 Untuk mengetahui apakah proses kegiatan dapat berjalan dengan 

efektif dan berhasil mancapai tujuan perlu adanya evaluasi terhadap 

segala kegiatan baik pada kegiatan yang sedang berjalan (Evaluasi 

proses) maupun kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan (Evaluasi 

Hasil Kegiatan). Langkah-langkah yang dilakukan diantaranya: Alat 

pengukur untuk yang dipergunakan masih berupa time schedulle dan 

rencana yang diprogramkan dibandingkan dengan hasil kegiatan yang 

sudah dilaksanakan. Mengadakan pemeriksaan dan penelitian terhadap 

pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan, membandingkan antara 

                                                 
 

69
 Bapak Tain, Bendahara Poklahsar Mina Anugrah, Wawancara, 23 januari 2017. 



 

 

76 

 

 

 

pelaksanaan tugas dengan standar, mengadakan tindakan-tindakan atau 

pembetulan.
70

 

  Poklahsar Mina Anugrah mengadakan hasil kegiatan dengan 

cara melihat sejauh mana kemampuan mengolah usaha yang dihasilkan 

oleh anggota Poklahsar Mina Anugrah baik dalam kualitas maupun 

kuantitasnya, dari hasil evaluasi ini kemudian dijadikan alat ukur untuk 

menentukan apa saja kekurangannya untuk kemudian diperbaiki, selain 

itu evaluasi juga dilakukan pada saat kegiatan berlangsung yaitu 

melihat apakah anggota Poklahsar Mina Anugrah memiliki semangat 

kerja yang tinggi untuk memberdayakan ekonominya dan alat ukurnya 

sejauh mana keseriusan mereka ketika bekerja.
71

 

  Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, dari hasil informasi 

yang diperoleh bahwa dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi di 

Poklahsar Mina Anugrah sudah memberikan manfaat bagi anggotanya. 

Karena tujuan dari Poklahsar Mina Anugrah yaitu: 

1. Meningkatkan kemampuan dan kualitas mutu pengolahan ikan 

asin di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan 

Kabupaten Pesawaran di Poklahsar Mina Anugrah. 

2. Meningkatkan kesejahteraan para anggota Poklahsar Mina 

Anugrah. 
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3. Melestarikan dan menggali sebagai salah satu perwujudan 

kepedulian pengurus untuk ikut serta mencerdaskan anggota. 
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BAB IV 

PARTISIPASI MASYARAKAT NELAYAN DALAM  

KEGIATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI 

 

Bаgiаn ini mеnjеlаѕkаn hаѕil-hаѕil yаng didаpаtkаn dаri pеnеlitiаn dаn 

mеndiѕkuѕikаnnyа ѕеcаrа mеndаlаm dеngаn mеmbаndingkаn dengan kеpuѕtаkааn 

yаng  dimuаt dаlаm bаgiаn-bаgiаn ѕеbеlumnyа. Bagian pertama akan mendiskusikan 

bagaimana proses partisipasi Masyarakat yang di lakukan oleh Masyarakat nelayan 

melalui Poklahsar Mina Anugrah dalam hal ini pengolahan ikan asinnya. Bagian 

selanjutnya, akan mendiskusikan tentang pelaksanan kegiatan pemberdayaan 

ekonomi melalui pengolahan ikan asin yang di lakukan oleh Poklahsar Mina Anugrah 

 

A. Partisipasi Masyarakat Nelayan  

 Keberhasilan suatu proses pembangunan tidak dapat dilepaskan dari 

adanya partisipasi anggota masyrakatnya, baik sebagai kesatuan sistem maupun 

sebagai individu yang merupakan bagi yang sangat integral yang sangat penting 

dalam proses dinamika pembangunan, karena secara prinsip pembangunan 

ditunjukkan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Oleh sebab itu 

tanggung jawab berhasil tidaknya pembangunan tidak saja ditangan pemerintah 

tetapi juga ditangan masyarakat.  

 Oleh karena itu kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat merupakan 

salah satu kunci keberhasilan pembangunan, dalam hal ini mencapai target 

pembangunan perlu ditunjukkan oleh kebijaksanaan pemerintah.  Sehubungan 
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dengan itu didapat dikatakan bahwa pembangunan yang sedang dalam proses 

ditentukan oleh besar kecilnya partisipasi masyarakat yaitu :  

1. Partisipasi sebagai titik awal perubahan  

2. Partisipasi dalam memperhatikan, menyerap dan memberi tanggapan 

terhadap informasi.  

3. Partisipasi dalam perencanaan.  

4. Partisipasi dalam melaksanaan operasional.  

5. Partisipasi dalam menerima dan mengembangkan hasil pembangunan.  

6. Partisipasi dalam menilai pembangunan.  

 

Adapun bentuk partisipasi masyarakat tersebut yang secara umum mewarnai 

masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan, partisipasi tersebut apabila 

diklasifikasikan secara ideal, maka menurut hemat penulis ada empat aspek yang 

bentuk ideal partisipasi masyarakat Desa Sukajaya dalam pembangunan yaitu 

partisipasi dalam bentuk ide/pemikiran (non fisik), dan partisipasi secara 

langsung (tenaga/fisik). Keempat aspek tersebut dapat dilihat melalui 

serangkaian uraian hasil penelitian sebagai berikut: 

a. Partisipasi Non Fisik (Ide-Ide / Pemikiran)  

Partisipasi masyarakat secara langsung dalam setiap proses pembangunan 

suatu masyarakat mutlak bagi tercapainya tujuan pembangunan. Idealnya 

suatu merupakan luaran dan partisipasi masyarakat yaitu usaha untuk 

menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, sehingga proses 
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pembangunan dapat meringangkan beban dan akhirnya pembangunan itu 

dapat dirasakan secara adil dan sejahtera. Demikian pula secara sederhana 

dapat diketahui bahwa masyarakat hanya akan terlihat dalam aktifitas 

selanjutnya apabila mereka merasa ikut ambil dalam menentukan apa yang 

akan dilaksanakan. Hal penting yang perlu di perhatikan adalah kesediaan 

untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan yang dimiliki 

setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri sudah di 

kategorikan ke dalam pengertian partisipasi. Oleh sebab itu dalam partisipasi 

Non Fisik masyarakat sangat mendasar sekali, terutama dalam tahap 

perencanaan dan pengambilan keputusan. Karena keikut sertaan ini adalah 

ukuran tingkat partisipasi masyarakat. Semakin besar kemampuan untuk 

menentukan nasib sendiri semakin besar partisipasi dalam pembangunan. Hal 

ini sesuai dengan Wawancara, 23 januari 2017 dengan Bapak Tain, Bendahara 

Poklahsar Mina Anugrah yakni mengemukakan bahwa:  

Pada pelaksanaannya pengawasan dan koordinasi dalam kegiatan ini yang 

dilaksanakan oleh program kerja harus diketahui oleh pengurus Poklahsar 

dan melaporkan kegiatan berupa hasil kegiatan, administrasi dan 

keuangannya. Namun Poklahsar Mina Anugrah dalam hal ini sebagai tempat 

koordinasi. Adapun pembina dan pelindung hanya sebagai pembimbing 

kegiatan, pengawasan yang dilakaukan masih terbatas pada kegiatannya. 

 

b. Partisipasi Dalam Bentuk Tenaga  



 

 

81 

 

 

 

Salah satu bentuk partisipasi dalam proses pemberdayaan yang merupakan 

wujud dari rasa tanggung jawab masyarakat adalah ada sikap mendukung 

terhadap proses pengolahan antara lain ditunjukkan melalui partisipasi aktif 

atau tenaga. Sebagaimana diketahui bahwa dalam suatu masyarakat tidak 

semua berpartisipasi secara penuh, hal ini disebabkan karena adanya 

perbedaan kemampuan, perbedaan antara anggota masyarakat yang satu 

dengan yang lainnya. Partisipasi tenaga yang dimaksudkan disini adalah 

bagaimana masyarakat terlibat secara langsung atau fisik dalam pelaksanaan 

pengolahan ikan.  

 

Adapun partisipasi yang dilakukan masyarakat yaitu melalui 

perencanaan program, yang merupakan salah satu faktor penting untuk 

suksesnya pelaksanaan program nantinya. Seperti temuan dilapangan selama 

ini masyarakat  hanya menjual ikan hasil tangkapan tanpa melakukan 

pengolahan, namun   dengan adanya pelatihan yang diberikan oleh Poklahsar 

Mina Anugrah dalam pengolahan ikannya, maka mampu untuk memberikan 

nilai lebih terhadap pendapatan masyarakat Desa Sukajaya yang tadinya 

hanya menjual ikan tanpa mengolahnya terlebih dahulu.  

Pada perencanaan program, tentunya ada penentuan sasaran, dalam 

penelitian ini sasarannya ialah masyarakat nelayan yang tergabung dalam 

Poklahsar Mina Anugrah yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan sosial 

masyarakat secara berkelanjutan, sesuai dengan  yang di ungkapkan oleh 
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sesuai dengan  yang di ungkapkan oleh Sulistiyani tentang tujuan dari 

pemberdayaan pada bab II halaman 35. Proses pemberdayaan setelah 

perencanaan program tentu adanya pelaksanaan program, dimana 

pelaksanaan ini berupa pelatihan bagi masyarakat  yang di dalamnya memuat 

materi dalam hal produksi, pengolahan, serta pemasaran. Kemudian  setelah 

program selesai harus ada evaluasi program, agar program kedepannya 

menjadi lebih baik lagi.  

Terkait partisipasi masyarakat yang tergabung dalam Poklahsar Mina 

Anugrah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan agar perbaikkan kondisi dan 

peningkatan taraf hidup masyarakat dapat menggerakkan partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan, usaha itu:melalui beberapa tahapan yaitu 

melalui:  

(1) Pembentukan perilaku menuju sadar dan peduli.  

 Tahap tersebut bertujuan untuk merangsang kesadaran masyarakat 

yang tergabung dalam Poklahsar Mina Anugrah tentang perlunya 

memperbaiki kondisi sosial untuk menciptakan masa depan yang lebih 

baik;  

(2) Pemberian keterampilan dan wirausaha.  

 Dalam hal ini keterampilan yang diajarkan yaitu membuat produk 

olahan ikan laut agar lebih bernilai jual. Produk tersebut berupa 

Cop/Asinan dan ikan asin Teri.  
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 Dalam hal ini keterampilan yang diajarkan yaitu membuat macam-

macam produk olahan laut agar lebih bernilai jual.  

 Sebagaimana diketahui bahwa berhasilnya pemberdayaan tidak hanya 

merupakan usaha pemerintah semata atau masyarakat saja, akan tetapi suatu 

kegiatan bersama yang hasilnya diharapkan dapat membeerikan kemakmuran 

dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan 

pemberdayaan Desa Sukajaya merupakan cermin dari keberhasilan dalam 

pengolahan ikannya.  

 Maka  sudah jelas bahwa partisipasi masyarakat Desa Sukajayalah 

yang menjadi kunci keberhasilannya. Namun demikian peran serta masyarakat 

dalam proses pemberdayaan tentunya banyak faktor yang mempengaruhi 

tingkat keterlibatannya dalam pembangunan, menurut hemat penulis faktor 

yang mempengaruhi peran serta masyarakat dalam pembangunan di Desa 

Sukajaya meliputi faktor kesadaran, pendidikan dan penghasilan / pendapatan 

serta peralatan / fasilitas. Adapun beberapa faktor tersebut : 

a. Faktor Kesadaran / Kemauan  

 Keikutsertaan dalam suatu kegiatan pembangunan bukan timbul begitu 

saja akan tetapi karena adanya yang mendorongnya untuk partisipasi. 

Salah satu diantaranya adalah faktor kesadaran masyarakat itu sendiri.  

Apabila warga masyarakat sudah sadar mengenai arti pentingnya 

pembangunan itu, maka jelas mereka juga akan lebih banyak melibatkan 

diri didalamnya. Hal ini dimaksudkan agar apa yang menjadi cita-cita 
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poklahsar dapat tercapai yakni memberikan hidup sejahtera kepada semua 

warga masyarakat, demikian pula halnya dengan warga masyarakat Desa 

Sukajaya yang merupakan lokasi penelitian ini. 

b. Faktor Pendidikan  

 Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya berbagai perubahan di 

muka bumi ini adalah karena faktor pendidikan. Jika dihubungkan dengan 

tingkat pendidikan dengan partisipasi masyarakat pembangunan, maka 

kenyataan menunjukkan adanya hubungan yang erat. Masyarakat 

memiliki tingkat pendidikan yang tinggi biasanya mempunyai perhatian 

yang besar terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan, 

baik pembangunan yang dilakukan pemerintah maupun yang merupakan 

swadaya masyarakat. Melalui pendidikan yang tinggi itulah kemudian 

mereka mengerti tentang arti pentingnya pembangunan yang dilaksanakan 

dan mereka pada umumnya merasa senang terlibat dalam pembangunan 

tersebut, akan tetapi sebaliknya jika masyarakat mempunyai pendidikan 

yang rendah, maka mereka sulit untuk mengerti apa dan bagaimana 

pentingnya pembangunan yang dilaksanakan itu. Karena ketidaktahuan 

itulah kemudian timbul sikap yang acuh dan bermasa bodoh terhadap 

pembangunan. Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa betapa besar 

pengaruh pendidikan terhadap partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan. 
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c. Peralatan / Fasilitas  

 Dalam pelasanaan tugas ketua poklahsar dan perangkatnya, 

dibutuhkan kantor sekretariat yang merupakan tempat untuk 

melaksanakan tugas pengelolaan, pelaporan, pencatatan dan berbagai 

kegiatan lainnya. Kantor sektretariat sebagai pusat kegiatan poklahsar 

mina anugrah merupakan sarana yang sangat penting bagi ketua poklahsar 

dalam melasanakan fungsi dan perannya sebagai seorang pemimpin harus 

dapat memberikan teladan yang baik sehingga dapat tercipta berbagai 

program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat di Desa 

Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. 

Perlengkapan kantor sekretariat adalah semua peralatan untuk menjamin 

kelancaran seluruh kegiatan poklahsar. Secara keseluruhan pada lokasi 

penelitian perlengkapan dikantor sekretariat sudah memadai. Hal tersebut 

tentu akan mempengaruhi pemasaran produk. Oleh karena itu menurut 

penulis, peralatan / fasilitas merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi dalam sebuah lembaga dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya. 

 Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sulistiyani, tentang proses 

pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap yaitu sebagai 

berikut:  
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a) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan 

peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri masyarakat 

yang tergabung dalam Poklahsar Mina Abugrah pada awalnya hanya 

menjual ikan secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu, namun setelah 

bergabung dengan Poklahsar memberikan penyadaran pada masyarakat 

bahwa ikan yang diolah terlebih dahulu akan memberikan nilai tambah pada 

penghasilan mereka.  

b) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan 

keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar 

sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan; merupakan 

pembelajaran yang di lakukan oleh Poklahsar Mina Anugrah yang 

memberikan kemampuan dalam berwirausaha. 

c) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan 

sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan 

pada kemandirian. Produk yang dihasilkan oleh Poklahsar Mina Anugrah 

dikatakan  berhasil dan mempunyai prospek yaitu pengolahan ikan asin.  

Hal tersebut dikarenakan ketersediaan bahan yang mencukupi dalam 

proses pembuataannya dan terbilang mudah. Sehingga masyarakat nelayan 

tidak kesulitan saat akan akan membuat produk tersebut. Kegiatan ini 

diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan 

penghasilan keluarga. Dengan masyarakat yang sudah mandiri akan 

berakibat pada peningkatan taraf hidup keluarga itu sendiri.  
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Hasil penjualan produk dari kegiatan ini nantinya akan dapat 

menambah penghasilan keluarga mereka. Sesuai dengan tujuan dari 

pemberdayan adalah menciptakan masyarakat yang mandiri guna 

meningkatkan kesejahteraan hidup. 

Proses pemberdayaan menekankan pada kemandirian masyarakat 

sebagai hasil, pemberdayaan menunjukkan pada kemampuan orang, 

khususnya kelompok rentan  dan lemah sehingga mereka memiliki 

kemampuan atau kekuatan dalam (1) memenuhi kebutuhan dasarnya 

sehingga mereka memiliki kebebasan dari kelaparan, kebodohan dan 

kesakitan, (2) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan 

mereka dapat meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang-barang dan 

jasa yang mereka perlukan, dan (3) berpartisipasi dalam proses 

pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. 

Selain itu, program yang dilaksanakan pada masyarakat nelayan sangat 

sesuai bila dilihat dari letak geografis Desa Sukajaya yang merupakan 

daerah pesisir, dengan begitu dalam pemenuhan bahan baku akan sangat 

membantu. meningkatkan kesejahteraan para anggota Poklahsar Mina 

Anugrah serta melestarikan dan menggali sebagai salah satu perwujudan 

kepedulian pengurus untuk ikut serta mencerdaskan anggota. 
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B. Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi  

Hal  tersebut dikarenakan ketersediaan bahan yang mencukupi dalam 

proses pembuataannya dan terbilang mudah. Sehingga masyarakat nelayan yang 

tergabung dalam Poklahsar Mina Anugrah tidak kesulitan saat akan membuat 

produk tersebut. Kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan 

dan meningkatkan penghasilan keluarga. Dengan masyarakat yang sudah mandiri 

akan berakibat pada peningkatan taraf hidup keluarga itu sendiri.  

Hasil penjualan produk dari kegiatan ini nantinya akan dapat menambah 

penghasilan keluarga mereka. Sesuai dengan tujuan dari pemberdayan adalah 

menciptakan masyarakat yang mandiri guna meningkatkan kesejahteraan hidup. 

Proses pemberdayaan menekankan pada kemandirian masyarakat sebagai 

hasil, pemberdayaan menunjukkan pada kemampuan orang, khususnya kelompok 

rentan  dan lemah sehingga mereka memiliki kemampuan atau kekuatan dalam 

(1) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan dari 

kelaparan, kebodohan dan kesakitan, (2) menjangkau sumber-sumber produktif 

yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatan dan memperoleh 

barang-barang dan jasa yang mereka perlukan, dan (3) berpartisipasi dalam 

proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. 

Dalam pelaksanaannya partisipasi yang dilakukan dengan tenaga meliputi tahap 

produksi, tahap pengolahan dan tahap pemasaran.  

Tahap produksi Poklahsar Mina Anugrah setiap harinya mampu 

memproduksi ikan asin Rebusan 150 kg/produksi. Dari hasil produksi tersebut, 
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maka tidak mengherankan apabila pendapatan Poklahsar Mina Anugrah setiap 

bulannya mencapai Rp. 4.000.000. hal ini karena didukung ketersediaan sarana 

pengolahan yang ada, selain menghasilkan produk ikan asin Rebusan Poklahsar 

Mina Anugrah juga menghasilkan produk berupa Cop/Asinan dan ikan asin Teri. 

Tahap pengolahan, dalam tahap ini tidak mudah karena cara mengolah 

ikan asin harus dibedakan misalnya saat mengolah ikan asin Rebusan, ikan harus 

di rendam dahulu dengan air garam kemudian ikan di rebus dan merebus ikan 

asin rebusan garam harus banyak, merebus ikan selama 30 menit setelah di rebus 

lalu ikan di jemur apabila cuaca panas ikan asin dijemur bisa mencapai sekitar 2 

jam-3 jam, air yang digunakan juga harus air laut. Berbeda dengan pengolahan 

ikan teri, ikan teri langsung direbus dan di beri garam kemudian setelah di rebus 

dijemur proses penjemuran juga tidak begitu lama sekitaran 1 jam-2 jam apabila 

cuaca mendukung.  

Tahap pemasaran, pada tahap pemasaran ikan asin menggunakan 2 sistem 

yaitu sistem distributor dan sistem pengecer, sistem distributor disini ikan asin 

dikirim kepada pembeli dengan harga yang telah ditetapkan oleh pembeli 

kemudian sistem pengecer pembeli datang langsung ke Poklahsar Mina Anugrah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai konsep dan pelaksanaan 

Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengurangi Kemiskinan Melalui pengolahan ikan, 

maka hasil penelitian ini, diperoleh data bahwa Poklahsar Mina Anugrah mengacu 

pada konsep pemberdayaan mayarakat partisipatoris artinya masyarakat terlibat 

secara aktif dalam mengawal adanya program pemberdayaan tersebut. Yang dimulai 

dari sosialisasi, refleksi, pemetaan, pelaksanaan, yang dilakukan oleh masyarakat. 

Adapun bentuk partisipasi yang berlaku untuk menggerakkan masyarakat agar 

mengerti kebutuhannya yaitu bentuk partisipasi tranformasional, artinya antara 

masyarakat dan pihak luar secara bersama-sama mejadi subyek sekaligus obyek dari 

program tersebut. Hal ini dinyatakan dengan berdirinya Poklahsar Mina Anugrah 

sebagai induk pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Desa Sukajaya 

Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran yang di bentuk 

beranggotakan para warga masyarakat dari  desa sukajaya yang tergabung dengan 

poklahsar Mina Anugrah. adapun program yang bertujuan mengurangi kemiskinan 

adalah melakukan program pemberdayaan dengan mengolah ikan hasil tangkapan 

nelayan. program ini adalah sebagai jawaban atau tindak lanjut dari pemetaan 

masalah warga.  
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Adapun implementasinya dilaksanakan melalui berbagai kegiatan atau 

program yang dirancang masyarakat secara efektif dan efisien dalam mendukung 

pencapaian kesejahteraan masyarakat miskin, terutama terfokus pada bidang 

pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha ikan asin.  

 Adapun prosesnya antara lain pembentukan perilaku menuju sadar dan peduli 

dengan merangsang kesadaran masyarakat yang tergabung dalam Poklahsar Mina 

Anugrah tentang perlunya memperbaiki kondisi sosial untuk menciptakan masa 

depan yang lebih baik, pemberian keterampilan dan wirausaha yaitu membuat produk 

olahan ikan laut agar lebih bernilai jual. Produk tersebut berupa Cop/Asinan dan Ikan 

Asin Teri. Dalam hal ini keterampilan yang diajarkan yaitu membuat macam-mcam  

produk olahan laut agar lebih bernilai jual. 

 Sebagaimana diketahui bahwa berhasilnya pemberdayaan tidak hanya 

merupakan usaha pemerintah semata atau masyarakat saja, akan tetapi suatu kegiatan 

bersama yang hasilnya diharapkan dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan 

bagi seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan pemberdayaan Desa Sukajaya 

Lempasing merupakan cermin dari keberhasilan pengolahan ikannya. 

 Dalam pelaksanaannya partisipasi yang dilakukan dengan tenaga meliputi 

tahap produksi, tahap pengolahan dan tahap pemasaran. 

 Tahap produksi Poklahsar Mina Anugrah setiap harinya mampu memproduksi 

ikan asin Rebusan 150 kg/produksi.  Tahap pengolahan, dalam tahap ini tidak mudah 

karena cara mengolah ikan asin harus dibedakan misalnya saat mengolah ikan asin 

Rebusan, ikan harus di rendam dahulu dengan air garam kemudian ikan di rebus dan 
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merebus ikan asin rebusan garam harus banyak, merebus ikan selama 30 menit 

setelah di rebus lalu ikan di jemur apabila cuaca panas ikan asin dijemur bisa 

mencapai sekitar 2 jam-3 jam, air yang digunakan juga harus air laut. Tahap 

pemasaran, pada tahap pemasaran ikan asin menggunakan 2 sistem yaitu sistem 

distributor dan sistem pengecer, sistem distributor disini ikan asin dikirim kepada 

pembeli dengan harga yang telah ditetapkan oleh pembeli kemudian sistem pengecer 

pembeli datang langsung ke Poklahsar Mina Anugrah. 

 

B. Saran 

1. Perlu diadakan upaya peningkatan dalam implementasi program Poklahsar di 

setiap warga masyarakat agar tingkat kemiskinan dapat ditekan pada setiap 

periodenya. 

2. Sosialisasi yang harus terus dilakukan agar program ini dapat menggiatkan 

partisipasi semua lapisan masyarakat, dan juga harus dibarengi dengan 

kesadaran dari masyarakat bahwa kemiskinan merupakan tanggung jawab 

bersama. 

3. Dengan senantiasa mendengarkan segenap masukan dan aspirasi dari berbagai 

kalangan, diharapkan akan meningkatkan efektifitas pelaksanaan program 

selanjutnya. 

4. Kendala-kendala dalam masalah pelaksanaan program tersebut perlu mendapat 

perhatian serius dari semua pihak terkait, karena suksesnya pembangunan 
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adalah berkat kerjasama dari seluruh pihak, baik pemerintah maupun 

masyarakat. 

5. Pemberdayaan anggota harus terus di tingkatkan dan dikembangkan agar 

warga yang menjadi anggota BKM mampu mengembangkan usaha yang lebih 

berfariasi, dan efektifitas serta produktifitasnya dapat lebih meningkat. 
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Lampiran I 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

1. Mengamati bentuk partisipasi masyarakat nelayan di dalam Lembaga 

Poklahsar Mina Anugrah di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk 

Pandan Kabupaten Pesawaran dalam memberdayakan ekonomi. 

2. Mengamati proses pelaksanaan kegiatan di Poklahsar Mina Anugrah. 

3. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan Poklahsar Mina 

Anugrah. 
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Lampiran II 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

 

1. Sejarah Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten 

Pesawaran. 

2. Profil Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten 

Pesawaran. 

3. Struktur Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten 

Pesawaran. 

4. Data Pengurus dan anggota Poklahsar Mina Anugrah. 

5. Lampiran poto-poto. 
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Lampiran III 

PEDOMAN INTERVIEW 

 

A. Pedoman Interview Pengurus Poklahsar Mina Anugrah 

1. Apa saja kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan? 

2. Bagaimana proses pelaksanaan Poklahsar Mina Anugrah? 

3. Apakah dalam berpartisipasi dalam Poklahsar Mina Anugrah ada yang 

memberikan partisipasinya dalam bentuk barang dan tenaga? 

4. Dalam rapat apakah pengurus dan anggota selalu hadir? 

5. Dalam rapat pertemuan di adakan sebulan berapa kali? 

6. Apa saja yang di bahas dalam rapat? 

7. Apa saja yang dilakukan pada tahap evaluasi? 

8. Bagaimana hasil yang di dapat dari kegiatan Poklahsar Mina Anugrah? 

9. Siapa saja pengurus Poklahsar Mina Anugrah? 

10. Apa tujuan di adakannya Poklahsar Mina Anugrah? 

 

B. Pedoman Interview Anggota Poklahsar Mina Anugrah 

1. Bagaimana cara memproduksi ikan asin di Poklahsar Mina Anugrah? 

2. Bagaimana proses pengolahan ikan asin di Poklahsar Mina Anugrah? 

3. Berapa lama proses penjemuran ikan asin? 

4. Bagaimana proses pemasaran ikan asin di poklahsar Mina Anugrah? 

5. Apakah ada ciri-ciri tertentu dalam pengolahan ikan? 

6. Hasil yang di dapat apakah sudah bermanfaat untuk anggota?  

 

 



 

 

101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran IV 

DAFTAR NAMA-NAMA SAMPEL 

 

1. Bapak Eko Saroyo (Ketua Poklahsar Mina Anugrah) 

2. Bapak Tain (Bendahara Poklahsar Mina Anugrah) 

3. Bapak Slamet (Anggota Poklahsar Mina Anugrah) 

4. Bapak Juju (Anggota Poklahsar Mina Anugrah) 

5. Bapak Matnur (Anggota Poklahsar Mina Anugrah) 
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Sekretariat POKLAHSAR Mina Anugrah 

 

 

Pesortiran Bahan Ikan Asin 
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Bak Penampungan Ikan 

 

 

Bahan Olahan Ikan Asin 
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Proses Pengeringan Ikan Asin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses Penjemuran Ikan Asin 

 

 


