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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan faktor internal yang

memiliki arti strategis dengan potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan

yang terkandung di dalamnya. Secara normatif, seharusnya masyarakat pesisir

merupakan masyarakat yang sejahtera mengingat potensi sumber daya alamnya

yang besar. Namun pada kenyataannya hingga saat ini sebagian besar

masyarakat pesisir, terutama nelayan masih merupakan bagian dari masyarakat

yang tertinggal (dipersepsikan miskin) dibandingkan dengan kelompok

masyarakat lainnya. Kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya

karena produktivitasnya yang rendah karena orang miskin kurang diberdayakan.

 Beberapa faktor yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas yang

salah satunya adalah modal selain faktor tenaga kerja tetapi modal dalam

ekonomi tidak hanya modal finansial melainkan ada modal fisik, modal manusia

dan modal sosial. Dari banyak modal yang ada, sedikit sekali yang membahas

tentang modal sosial. Padahal modal sosial tidak kalah pentingnya dengan

modal-modal yang lain. Modal sosial tidak akan habis bila dipakai tetapi akan

terus meningkat, rusaknya modal sosial karena 2 hal yaitu : modal sosial tidak

pernah dipergunakan dan kebijakan pemerintah yang merusak tatanan modal

sosial.

 Komponen modal sosial terdiri dari kepercayaan, norma, dan jaringan.

Ketiga komponen tersebut yang ada di dalam masyarakat. Jika modal tersebut

tidak dimanfaatkan dengan baik dampaknya akan melemahkan kegiatan

ekonomi. Maka diperlukan suatu kebijakan dari pemerintah agar modal sosial di
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masyarakat dapat dipergunakan. Dalam hal ini kebijakan pemerintah yang

bertujuan memberdayakan rumah tangga miskin berpotensi dengan

memanfaatkan modal sosial yang ada pada masyarakat pesisir.

 Salah satu dari program yang berorientasi terhadap permasalahan

kemiskinan dan pemberdayaan diwilayah pesisir yang saat ini dijalankan adalah

program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang di cetuskan

oleh Departemen Kelautan. Fokus dari program ini terletak pada pemberdayaan

rumah tangga miskin (RTM) yang sebelumnya mempunyai potensi dan modal

tetapi ada  kendala untuk lebih berkembang dan produktif atau yang lebih dikenal

dengan sebutan rumah tangga miskin berpotensi (RTMB). Sektor usaha yang

selama ini ditekuni oleh rumah tangga miskin berpotensi merupakan sektor

usaha informal. Menurut definisi World Bank, sektor usaha informal merupakan

unit usaha kecil dengan skala usaha mikro. Karakteristik utama sektor informal

antara lain tidak berbentuk badan hukum tetap, modal relatif kecil, padat karya,

dan struktur organisasi sederhana. Beberapa sektor usaha informal yang

bergerak di bidang perikanan dan kelautan adalah nelayan, petani tambak,

pedagang ikan, pengasapan ikan, pencari kepiting serta pengusaha tambak

udang.

  Mereka yang bergerak di sektor informal seringkali bermasalah dengan

modal karena biasanya modal mereka relatif kecil, sebagian dari mereka belum

tahu bagaimana mengelola modal yang baik agar dapat dipergunakan sesuai

fungsinya. Sehingga dengan adanya program PEMP diharapkan masyarakat

yang menekuni sektor usaha informal mampu mengelola modal dengan baik.

Modal itu tidak hanya yang berupa materi saja tetapi modal-modal yang lain juga

harus diperhatikan.  Diantara dari modal-modal tersebut ada modal sosial

dimana ukuran indikatornya dapat dilihat dari kepercayaan, norma, serta
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jaringan. Hal ini tidak bisa diabaikan mengingat pentingnya modal sosial dalam

meningkatkan produktivitas.

  Produktivitas merupakan efisiensi dari penggunaan input untuk

menghasilkan output. Jika yang dilihat dari sektor usaha informal seperti

misalnya nelayan, input yang dipakai merupakan suatu kebutuhan sarana atau

alat operasional untuk mencapai output atau pendapatan yang diperoleh, bisa

berupa hasil tangkapan laut. Dan sekali lagi modal berperan penting agar output

yang dihasilkan dapat maksimal. Jika produktivitas meningkat dengan adanya

program PEMP maka dengan sendirinya kemiskinan dapat teratasi dan

kesejahteraan meningkat.

 Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mayarakat pesisir secara

terencana dan terstruktur telah dilaksanakan oleh Departemen Kelautan dan

Perikanan melalui program yang langsung menyentuh masyarakat di kawasan

pesisir, yaitu program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang

sudah dilaksanakan Tahun Anggaran 2000.

 Program PEMP bukan bersifat charity (hadiah) tapi empowerment

(pemberdayaan), sehingga diharapkan dapat terus berkembang dan menyentuh

sebagian besar masyarakat pesisir. Penyaluran dana PEMP disampaikan

langsung kepada masyarakat sebagai stakeholder utama dengan fokus pada

peningkatan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, berbasis pada

sumberdaya lokal , berorientasi pada masa depan dan berkelanjutan serta

bertumpu pada pengembangan sumberdaya manusia dan penguatan

kelembagaan lokal yang bersifat partisipatif.

 PEMP menjadi program unggulan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakat dan pendayagunaan

sumberdaya pesisir dan laut secara optimal dan berkelanjutan. Dalam jangka

panjang program PEMP akan mengarah pada
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1) Mengembangkan kemandirian masyarakat pesisir melalui

pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumberdaya

manusia, partisipasi masyarakat, penguatan modal dan penguatan

kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir yang dibangunnya.

2) Meningkatkan kemampuan masyarakat pesisir untuk mengelola dan

memanfaatkan sumberdaya pesisir dan laut secara optimal,

berkelanjutan sesuai dengan kaidah kelestarian lingkungan.

3) Mendorong masyarakat pesisir untuk mengembangkan kemitraan

dengan lembaga swasta dan pemerintah.

 Perkembangan Program PEMP di Kabupaten Pasuruan mulai tahun

2001-2005 secara riil telah dapat dirasakan oleh masyarakat pesisir di

Kabupaten Pasuruan, bahkan juga oleh masyarakat perikanan yang berada di

pedalaman. Untuk menciptakan ekonomi yang meningkat dan terus

berkesinambungan maka di dalam program PEMP dibentuk lembaga-lembaga

yang akan mendukung program tersebut. Dan salah satu lembaga tersebut

adalah Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPP-M3).

LEPP-M3 juga melayani kebutuhan akan modal usaha atau investasi kegiatan

perikanan di air tawar.

  Sasaran program PEMP adalah masyarakat pesisir skala usaha mikro

informal  yang dibagi ke dalam 2 tahapan sasaran, yaitu:

1) Koperasi LEPP-M3/Koperasi Perikanan/Koperasi lainnya (selanjutnya

disebut koperasi) sebagai sasaran antara.

2) Sasaran akhir yaitu masyarakat pesisir dengan usaha skala mikro yang

berorientasi pada sektor usaha informal  di bidang kelautan dan perikanan

seperti kegiatan penangkapan, budidaya, perniagaan hasil perikanan,

pengolahan ikan, usaha jasa perikanan serta pengelolaan wisata bahari,

dan yang berlokasi di daerah sekitar pesisir dan pulau-pulau kecil.
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 Penetapan Kabupaten/Kota sasaran pelaksanaan program PEMP

didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

(1) Memiliki sumberdaya perikanan dan kelautan relatif besar

(2) Memiliki masyarakat pesisir miskin yang relatif lebih banyak

(3) Adanya dukungan dari pemerintah daerah yang bersangkutan

Terpilihnya Desa Pulokerto sebagai salah satu desa sasaran yang

menerima bantuan PEMP karena telah memenuhi semua kriteria tersebut.

Berikut ini data potensi perikanan laut Desa Pulokerto di Kecamatan Kraton

Kabupaten Pasuruan.

Tabel 1.1 Nelayan dan Petani Ikan menurut Kecamatan dan Jenisnya 2006

No Kecamatan Perikanan
Laut

Perairan
Umum Tambak

Distric Marine
Fisheries Open Waters Breckis

Water

(orang) (orang) Pond
(orang)

1 Beji 139 - -
2 Bangil - - 628

3 Kraton 2.710 - 558
4 Rejoso - - 273
5 Grati - 68 -
6 Lekok 5.399 - 263
7 Nguling 2.762 - -

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pasuruan 2006

 Jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan sebanyak 1.213.340 jiwa, yang

memiliki mata pencaharian dari sektor kelautan dan perikanan adalah 6,22%.

Walaupun hanya 6,22 %, sektor kelautan dan perikanan sangat potensial

dikembangkan di Kabupaten Pasuruan. Berikut data rumah tangga miskin pesisir

yang ada di Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan (data terlampir).

 Di Kabupaten Pasuruan yang merupakan wilayah pesisir terdapat

beberapa desa yang sangat berpotensial. Seperti di Desa Pulokerto Kecamatan

Kraton yang memiliki unit usaha yang dapat di kembangkan. Di jelaskan pada

tabel 1.2.
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Tabel  1.2: Usaha Penangkapan Ikan di Perairan Laut dan Status Usahanya

Sumber : Laporan Akhir Program Pendampingan PEMP Kabupaten Pasuruan Th 2006

 Dari data diatas dapat diketahui bahwa usaha penangkapan ikan yang

ada di Kabupaten Pasuruan memiliki tingkat keragaman, tingkat keragaman yang

dimaksud adalah ada jenis usaha yang dikelola. Ada yang bersifat kelompok ada

pula yang merupakan usaha individu yang berada di masing-masing desa.

 Usaha individu merupakan usaha yang dikelola secara individu oleh

masing-masing pemilik usaha. Dari sisi skala usaha, usaha secara individu ada

yang berskala besar ada pula yang bersifat subsisten. Kedua jenis tipe usaha

tersebut semuanya merupakan usaha potensial yang dapat dikembangkan

sebagai potensi pasar dalam usaha perikanan. Di Desa Pulokerto terdapat unit

No Desa Kecamatan
Status Usaha (unit)

Berbadan Kelompok Perorangan
Hukum

1 Jatirejo  Lekok  - 1 28

2
Tambak
Lekok Lekok  -  - 9

3 Semedusari Lekok  -  - 4
4 Wates  Lekok  - 3 20
5 Pasinan Lekok  -  - 45
6 Kedawang Nguling  - 357  -
7 Mlaten Nguling  - 43  -
8 Kapasan Nguling  - 68 30
9 Watuprapat Nguling  - 204 75

10 Penunggul Nguling  - 53 7
11 Kalirejo Kraton  -  - 2094
12 Pulokerto Kraton  -  - 225
13 Semare Kraton  -  - 194
14 Gerongan Kraton  -  - 159
15 Masangan Bangil  -  - 4
16 Raci Bangil  -  - 3
17 Kalianyar Bangil  -  - 7
18 Kalirejo Bangil  -  -  -
19 Tambakan Rejoso  -  - 2
20 Patuguran Rejoso  - 1 27
21 Jarangan Rejoso  -  -  -
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usaha perorangan dengan jumlah 225 orang. Sehingga menarik untuk

dikembangkan menjadi unit usaha berskala besar dan memiliki potensi pasar di

bidang perikanan.

 Para investor di sektor perikanan yang sudah mengembangkan usahanya

di Kabupaten Pasuruan sebanyak 24 perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang

bergerak di bidang perikanan tersebut tersebar di daerah Kecamatan Beji,

Gempol, Pandaan, Lekok, Kraton, dan Nguling.

 Pertimbangan para investor mendirikan perusahaan di Kabupaten

Pasuruan adalah selain didasarkan pada jarak antara pemasaran (market)

dengan tempat produksi yang relatif dekat, ketersediaan tenaga kerja, juga faktor

ketersediaan dan kedekatan antara tempat produksi dengan bahan baku

perikanan. Oleh karena itu investor lebih memilih Kabupaten Pasuruan daripada

daerah-daerah lain di Jawa Timur. Hal ini merupakan fenomena yang menarik

dan patut di syukuri oleh pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten

Pasuruan.

 Hal itu juga yang menjadi pertimbangan mengapa Desa Pulokerto

Kecamatan Kraton menjadi tempat yang di pilih investor untuk menanamkan

modalnya dan mendirikan perusahaan di bidang perikanan.
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Tabel 1.3 : Jumlah Nelayan berdasarkan Jenis Perairannya

No Desa Kecamatan

Jenis Perairan

Laut
(orang)

Perairan
Umum
(orang)

1 Jatirejo Lekok 3360 -
2 Tambak Lekok Lekok 639 -
3 Semedusari Lekok - -
4 Wates Lekok 2560 -
5 Pasinan Lekok 45 -
6 Kedawang Nguling 1244 -
7 Mlaten Nguling 693 -
8 Kapasan Nguling 453 -
9 Watuprapat Nguling 886 -

10 Penunggul Nguling 176 -
11 Kalirejo Kraton 2792 -
12 Pulokerto Kraton 289 -
13 Semare Kraton 205 -
14 Gerongan Kraton 188 33
15 Masangan Bangil 6 11
16 Raci Bangil 6 12
17 Kalianyar Bangil 14 13
18 Kalirejo Bangil - -
19 Tambakan Bangil 2 3
20 Patuguran Rejoso 27 -
21 Jarangan Rejoso 2 -

Sumber : Laporan Akhir Program Pendampingan PEMP Kabupaten Pasuruan Th 2006

 Dari aspek mata pencaharian penduduk, di Desa Pulokerto, nelayan

merupakan jenis mata pencaharian masyarakat di pesisir. Potensi ini merupakan

potensi besar yang dikembangkan dalam usaha perikanan karena sumberdaya

manusia yang berkecimpung di bidang perikanan sudah ada, tinggal bagaimana

mengelola sumberdaya tersebut. Dari usaha yang dilakukan oleh para pekerja

perikanan dapat diketahui volume dan nilai produksi perikanan di masing-masing

daerah yang ada di Kabupaten Pasuruan.

 Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah dan nilai produksi perikanan yang

ada di Kabupaten Pasuruan yang dapat dimanfaatkan sebagai potensi pasar.
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Tabel 1.4 : Volume dan Nilai Produksi Perikanan

No Desa Kecamatan
Jenis Perairan Volume Nilai (Rp. 1.000,-)

Laut Perairan (A) (B) (A) (B)
(A) umum (B) (ton) (ton)

1 Jatirejo Lekok A  - 582,3 - 2.911.410 -

2
Tambak
Lekok Lekok A  - 187 - 935.000 -

3 Semedusari Lekok A  - 299 - 1.495.000 -
4 Wates Lekok A  - 418 - 2.090.249 -
5 Pasinan Lekok A  - 7 - 37.500 -
6 Kedawang Nguling A - 295,3 - 251.005 -
7 Mlaten Nguling A - 224 - 1.020.950 -
8 Kapasan Nguling A - 46 - 253.000 -
9 Watuprapat Nguling A - 27 - 351.000 -

10 Penunggul Nguling A - 148 - 683.600 -
11 Kalirejo Kraton A - 5.761 - 17.284.410 -
12 Pulokerto Kraton A B 805 1 4.026.000 14.650
13 Semare Kraton A - 657 - 3.944.160 -
14 Gerongan Kraton A B 691 25 4.150.400 177.408
15 Masangan Bangil A  B 6 16 43.500 82.500
16 Raci Bangil A  B 2 14 19.200 100.800
17 Kalianyar Bangil A  B 6 7 44.100 47.250
18 Kalirejo Bangil A  - - - - -
19 Tambakan Bangil A  B 1 3 8.400 21.000
20 Patuguran Rejoso A - 7.392 - 55.440.000 -
21 Jarangan Rejoso A - 0,96 - 7.200 -

Sumber : Laporan Akhir Program Pendampingan PEMP Kabupaten Pasuruan Th 2006

 Jangkauan pemasaran yang selama ini sudah dikembangkan oleh unit

usaha perorangan di Desa Pulokerto dapat dilihat pada tabel 1.5.
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Tabel 1.5 : Jangkauan Pemasaran

Sumber : Laporan Akhir Program Pendampingan PEMP Kabupaten Pasuruan Th 2006

 Jadi yang perlu di garis bawahi nilai produksi perikanan yang ada di desa

Pulokerto Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan merupakan produk unggulan

yang harus mendapat perhatian dan pembinaan secara khusus dan terus–

menerus dari Pemerintah Daerah maupun Pusat,

 Dari latar belakang dan besarnya peran serta potensi pasar perikanan di

Kabupaten Pasuruan berpotensi untuk dikembangkan baik untuk konsumsi lokal

maupun antar pulau dan ekspor, tergantung bagaimana mengembangkan akses

pasar yang ada. Maka analisis pengaruh program pemerintah terhadap sisi

produksi sangat penting dilakukan, untuk mengetahui pengaruh apa yang

ditimbulkan oleh adanya program tersebut.

No Desa Kecamatan

Jangkauan Pemasaran
Lokal Antar Antar Negara

(volume/ton)
Propinsi

(volume/ton) (Volume/ton)
1 Jatirejo Lekok 128 250 204
2 Tambak Lekok Lekok 41 80 66
3 Semedusari Lekok 299 - -
4 Wates Lekok 188 104 125
5 Pasinan Lekok - - -
6 Kedawang Nguling 200,3 95 -
7 Mlaten Nguling 164 60 -
8 Kapasan Nguling 46 - -
9 Watuprapat Nguling 27 - -

10 Penunggul Nguling 148 - -
11 Kalirejo Kraton 5761 - -
12 Pulokerto Kraton 807 - -
13 Semare Kraton 657 - -
14 Gerongan Kraton 717 - -
15 Masangan Bangil 22 - -
16 Raci Bangil 16 - -
17 Kalianyar Bangil 14 - -
18 Kalirejo Bangil - - -
19 Tambakan Bangil 4 - -
20 Patuguran Rejoso 6,336 - -
21 Jarangan Rejoso 0,96 - -



11

 Sehingga dalam penelitian ini, penulis mengambil judul tentang “ Analisis

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Terhadap

Produktivitas Rumah Tangga Miskin Berpotensi Di Kabupaten Pasuruan”

(Studi Kasus di Desa Pulokerto Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan).

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)

berdampak pada peningkatkan produktivitas rumah tangga miskin berpotensi

(RTMB) di Desa Pulokerto Kabupaten Pasuruan?

2. Apakah variabel-variabel modal sosial seperti  kepercayaan, norma/institusi

dan jaringan berpengaruh (signifikan) terhadap produktivitas rumah tangga

miskin berpotensi di Desa Pulokerto Kabupaten Pasuruan?

3. Dari ke tiga variabel modal sosial tersebut, manakah variabel yang paling

dominan berpengaruh terhadap produktivitas rumah tangga miskin

berpotensi di Desa Pulokerto Kabupaten Pasuruan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dampak dari program Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat Pesisir (PEMP) dalam meningkatkan produktivitas rumah tangga

miskin berpotensi (RTMB) di Desa Pulokerto Kabupaten Pasuruan.

2. Untuk mengetahui pengaruh modal sosial dimana variabelnya terdiri dari :

kepercayaan, norma/institusi dan jaringan berpengaruh (signifikan)

terhadap produktivitas rumah tangga miskin berpotensi di Desa Pulokerto

Kabupaten Pasuruan.
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3. Untuk mengetahui variabel yang paling dominan dari ketiga variabel modal

sosial yaitu kepercayaan, norma, dan jaringan terhadap produktivitas rumah

tangga miskin berpotensi di Desa Pulokerto Kabupaten Pasuruan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis:

Dapat menerapkan ilmu yang telah diterima selama kuliah untuk memberi

masukan pemikiran dan saran bagi Pemerintah Daerah dalam menghadapi

permasalahannya, dalam hal ini adalah masalah kemiskinan.

2.   Bagi Pemerintah Daerah:

 Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan

yang akan di tempuh untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat pesisir

3.  Bagi Pihak Lain:

 Dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan pelengkap data penelitian

bagi pihak yang berkepentingan.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori-Teori Produktivitas

2.1.1 Latar Belakang, Definisi Produksi Dan Produktivitas

 Istilah atau kata “Productivity”, muncul sekitar tahun1766 dalam artikel

seorang ekonom Prancis, Francois Quesnay (1694-1776) berjudul The School of

Physiocrats. Dalam tulisan Quesney berjudul Historical Viewpoint of Economic

Theories, penemu teori ekonomi ini mengajukan suatu teori produktivitas pada

pertengahan abad ke-18. Teorinya melihat tanah dan pertanian sebagai sumber

dari kekayaan yang sebenarnya. Sedangkan produktivitas sebagai konsep

dengan output dan input sebagai elemen utama, pertama kali dicetuskan oleh

David Ricardo.

 Adam Smith (1723-1790), penulis The Wealth of Nations, menganalisa

hubungan antara tenaga kerja dengan pembagian pekerjaan. Adam Smith

mengusulkan suatu konsep produktivitas yang dapat diterapkan dalam dunia

modern. Karl Marx (1819-1883), penemu teori Scientific Socialism, mengkritik

teori nilai pekerja (labor values) dari Adam Smith serta membahas masalah

produktivitas di antara faktor peralatan, fasilitas, dan tenaga kerja di dalam

industri manufaktur.

 Secara umum produktivitas diartikan sebagai efisiensi dari penggunaan

sumber daya untuk menghasilkan keluaran. Sedangkan ukuran produktivitas

pada umumnya adalah rasio yang berhubungan dengan keluar (barang dan jasa)

terhadap satu atau lebih dari masukan (tenaga kerja, modal, energi, dan

sebagainya), yang menghasilkan keluaran tersebut. Secara lebih spesifik,

produktivitas adalah volume barang atau jasa yang sebenarnya dihasilkan secara

fisik, dibagi dengan volume masukan yang sebenarnya, secara fisik pula.
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 Dalam buku seri Produktivitas ke VII “Produktivitas dan Pengukuran”,

terdapat beberapa ahli yang mendefinisi produktivitas. Menurut Webster yaitu :

1. Produktivitas adalah keluaran fisik per unit dari usaha produktif.

2. Produktivitas adalah tingkat keefektifan dari manajemen industri di dalam

penggunaan fasilitas-fasilitas untuk produksi.

3. Produktivitas adalah keefektifan dari penggunaan tenaga kerja dan

peralatan.

Sedangkan Paul Mail, mendefinisikan bahwa :

1. Produktivitas adalah pengukuran seberapa baik sumber daya digunakan

bersama di dalam organisasi untuk menyelesaikan suatu kumpulan hasil-

hasil.

2. Produktivitas adalah mencapai tingkat (level) tertinggi dari unjuk laku

(performance) dengan pemakaian dari sumber daya yang minim.

 Pada tahun 1979, (Sumanth 1995 dalam Djat, 1999) mendefinisikan

produktivitas total sebagai perbandingan antara semua tangible output (output

nyata) dengan semua tangible input (input nyata).

2.1.2 Konsep Dasar Sistem Produktivitas

 Ukuran keberhasilan produktivitas dipandang dari dua sisi input dan sisi

output. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa produktivitas berkaitan dengan

efisiensi penggunaan input dalam memproduksi output (barang dan/atau jasa).

Menurut (Mali 1978 dalam Djat, 1999), produktivitas tidak sama dengan produksi,

tetapi produksi, performansi kualitas, hasil-hasil, merupakan komponen dari

usaha produktivitas. Dengan demikian produktivitas merupakan suatu kombinasi

dari efektivitas dan efisiensi, sehingga produktivitas dapat diukur berdasarkan

pengukuran berikut :
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Produktivitas = Output yang dihasilkan   =            Pencapaian tujuan

Input yang digunakan Penggunaan sumber-sumber daya

 =             Efektivitas pelaksanaan tugas  = Efektivitas

Efisiensi penggunaan sumber-sumber daya        Efisiensi

Berdasarkan definisi produktivitas di atas, sistem produktivitas dalam

industri dapat digambarkan dalam Gambar 2.1.

LINGKUNGAN

Gambar 2.1. Skema Sistem Produktivitas (Gaspersz, 1998)

 (Sumanth 1985 dalam Djat, 1999) memperkenalkan suatu konsep formal

yang disebut sebagai siklus produktivitas (productivity cycle) untuk dipergunakan

dalam peningkatan produktivitas terus-menerus. Pada dasarnya konsep siklus
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produktivitas terdiri dari empat tahap utama, yaitu (1) pengukuran produktivitas,

(2) evaluasi produktivitas, (3) perencanaan produktivitas, dan (4) peningkatan

produktivitas. Konsep siklus produktivitas ini menunjukkan dalam Gambar 2.2.

Gambar 2.2. Siklus Produktivitas (Sumanth, 1985 dalam Djat, 1999)

 Dari gambar 2.2. tampak bahwa siklus produktivitas merupakan suatu

proses yang kontinu, yang melibatkan aspek-aspek : pengukuran, evaluasi,

perencanaan, dan peningkatan produktivitas. Berdasarkan konsep siklus

produktivitas, secara formal program peningkatan produktivitas harus dimulai

melalui pengukuran produktivitas dari sistem industri itu sendiri. Apabila

produktivitas dari sistem industri itu telah dapat diukur, langkah berikutnya adalah

mengevaluasi tingkat produktivitas aktual itu untuk diperbandingkan dengan

rencana yang telah ditetapkan. Kesenjangan yang terjadi antara tingkat

produktivitas aktual dan rencana (productivity gap) merupakan masalah

produktivitas yang harus dievaluasi dan dicari akar penyebab yang menimbulkan
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kesenjangan produktivitas itu. Berdasarkan evaluasi ini, selanjutnya dapat

direncanakan kembali target produktivitas yang akan dicapai baik dalam jangka

pendek maupun jangka panjang. Untuk mencapai target produktivitas yang telah

direncanakan itu, berbagai program formal dapat dilakukan untuk meningkatkan

produktivitas terus-menerus. Siklus produktivitas itu diulang kembali secara

kontinu untuk mencapai peningkatan produktivitas terus-menerus dalam sistem

industri.

2.1.3 Pengukuran Produktivitas

 Beberapa manfaat pengukuran produktivitas dalam suatu organisasi

perusahaan, antara lain :

a. Perencanaan sumber-sumber daya akan menjadi lebih efektif dan efisien

melalui pengukuran produktivitas, baik dalam perencanaan jangka pendek

maupun jangka panjang.

b. Tujuan ekonomis dan nonekonomis dari perusahaan dapat diorganisasikan

kembali dengan cara memberikan prioritas tertentu yang dipandang dari sudut

produktivitas.

c. Perencanaan target tingkat produktivitas di masa mendatang dapat

dimodifikasi kembali berdasarkan informasi pengukuran tingkat produktivitas

sekarang.

d. Strategi untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dapat ditetapkan

berdasarkan tingkat kesenjangan produktivitas (productivity gap) yang ada di

antara tingkat produktivitas yang direncanakan (produktivitas ekspektasi) dan

tingkat produktivitas yang diukur (produktivitas parsial). Dalam hal ini

pengukuran produktivitas akan memberikan informasi dalam mengidentifikasi

masalah-masalah atau perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga tindakan

korektif dapat diambil.
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e. Pengukuran produktivitas perusahaan akan menjadi informasi yang

bermanfaat dalam membandingkan tingkat produktivitas di antara organisasi

perusahaan dalam industri sejenis serta bermanfaat pula untuk informasi

produktivitas industri pada skala nasional maupun global.

f. Nilai-nilai produktivitas yang dihasilkan dari suatu pengukuran dapat menjadi

informasi yang berguna untuk merencanakan tingkat keuntungan dari

perusahaan itu.

g. Pengukuran produktivitas akan menciptakan tindakan-tindakan kompetitif

berupa upaya-upaya peningkatan produktivitas terus-menerus (continuous

productivity improvement).

h. Pengukuran produktivitas terus menerus akan memberikan informasi yang

bermanfaat untuk menentukan dan mengevaluasi kecenderungan

perkembangan produktivitas perusahaan dari waktu ke waktu.

i. Pengukuran produktivitas akan memberikan informasi yang bermanfaat dalam

mengevaluasi perkembangan dan efektivitas dari perbaikan terus menerus

yang dilakukan dalam perusahaan itu.

j. Pengukuran produktivitas akan memberikan motivasi kepada orang-orang

untuk secara terus menerus melakukan perbaikan dan juga akan

meningkatkan kepuasan kerja. Orang-orang akan lebih memberikan perhatian

kepada pengukuran produktivitas apabila dampak dari perbaikan produktivitas

itu terlihat jelas dan dirasakan langsung oleh mereka.

 Dalam pengukuran produktivitas, model pengukuran produktivitas yang

paling sederhana adalah pendekatan rasio output/input. Pengukuran

produktivitas berdasarkan pendekatan rasio output/input akan mampu

menghasilkan tiga jenis ukuran produktivitas, yaitu :
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a. Produktivitas parsial

Produktivitas parsial sering disebut juga sebagai produktivitas faktor

tunggal (single-factor productivity) merupakan rasio dari output terhadap

salah satu jenis input. Sebagai contoh, produktivitas tenaga kerja

merupakan ukuran produktivitas parsial bagi input tenaga kerja yang

diukur berdasarkan rasio output terhadap input tenaga kerja. Produktivitas

modal diukur berdasarkan rasio output terhadap input modal.

Produktivitas material diukur berdasarkan rasio output terhadap input

material. Produktivitas energi diukur berdasarkan rasio output terhadap

input energi.

b. Produktivitas faktor-total

Produktivitas faktor-total merupakan rasio dari output bersih terhadap

banyaknya input modal dan tenaga kerja yang digunakan. Output bersih

(net output) adalah output total dikurangi dengan barang-barang dan jasa

antara yang digunakan dalam proses produksi. Berdasarkan definisi di

atas, jenis input yang dipergunakan dalam pengukuran produktivitas

faktor-total hanya faktor tenaga kerja dan modal.

c. Produktivitas total

Produktivitas total merupakan rasio dari output total terhadap input total

(semua input yang digunakan dalam proses produksi). Berdasarkan

definisi ini bahwa ukuran produktivitas total merefleksikan dampak

penggunaan semua input secara bersamaan dalam memproduksi output.

 Ketiga pengukuran di atas dapat menggunakan satuan fisik dari output

dan input (ukuran berat, panjang, isi, dan lain-lain), atau satuan moneter dari

output dan input (dollar, rupiah, dan lain-lain). Meskipun setiap orang dapat

mengajukan definisi yang berbeda tentang produktivitas, namun definisi itu harus

mengaitkan produktivitas secara langsung dengan aspek-aspek kualitas,
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efektifitas, dan efisiensi. Dalam hal ini produktivitas harus didefinisikan sebagai

rasio antara efektivitas pencapaian tujuan pada tingkat kualitas tertentu (output)

dan efisiensi penggunaan sumber-sumber daya (input).

 Sebelum melakukan pengukuran produktivitas pada sistem apa saja,

terlebih dahulu harus dirumuskan secara jelas output apa yang diharapkan dari

sistem itu dan sumber-sumber daya (input) apa saja yang akan dipergunakan

dalam proses sistem tersebut untuk menghasilkan output itu. Dengan demikian

pengukuran produktivitas harus mampu mencerminkan performansi dari sistem

itu berkaitan dengan transformasi nilai tambah dari input menjadi output.

2.1.4 Evaluasi Produktivitas

Evaluasi produktivitas merupakan tahap kedua dari siklus produktivitas

yang dilakukan berdasarkan data pengukuran produktivitas yang telah dianalisis

dan disajikan melalui suatu laporan produktivitas perusahaan. Setiap perusahaan

dapat memodifikasi bentuk laporan produktivitasnya agar sesuai dengan situasi

dan kondisi serta kebutuhan aktual perusahaan. Selanjutnya dapat diidentifikasi

produktivitas dari input  faktor yang mengalami penurunan atau tidak mencapai

sasaran produktivitas yang ditetapkan, untuk dikaji lebih lanjut apa yang menjadi

akar penyebab dari masalah penurunan produktivitas itu. Berdasarkan hal ini,

perencanaan peningkatan produktivitas terus menerus dari perusahaan itu dapat

dilakukan secara efektif dan efisien.

2.2 Pengertian Usaha Kecil (Usaha Mikro)

 Di dalam UU. Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dijelaskan

bahwa yang  dimaksudkan  dengan  usaha  kecil  adalah  kegiatan  ekonomi

rakyat  yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil

penjualan tahunan serta kepemilikan.
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 Adapun  usaha  kecil  tersebut  meliputi  :  usaha  kecil  formal,  usaha

kecil informal dan usaha kecil tradisional. Usaha kecil formal adalah usaha yang

telah terdaftar,  tercatat  dan  telah  berbadan  hukum,  sementara  usaha  kecil

informal adalah  usaha  yang  belum  terdaftar,  belum  tercatat  dan  belum

berbadan  hukum, antara lain petani penggarap, industri rumah tangga,

pedagang asongan, pedagang keliling,  pedagang  kaki  lima  dan  pemulung.

Sedangkan  usaha  kecil  tradisional adalah  usaha  yang  menggunakan  alat

produksi  sederhana  yang  telah  digunakan secara turun temurun dan/atau

berkaitan dengan seni dan budaya.

 Dalam UU. Nomor 9 Tahun 1995 juga ditetapkan beberapa Kriteria Usaha

Kecil,  antara  lain  (1)  memiliki  kekayaan  bersih  paling  banyak  200  juta

rupiah, tidak   termasuk   tanah   dan   bangunan   tempat   usaha;   atau   (2)

memiliki   hasil penjualan  tahunan  paling  banyak  1  (satu)  milyar  rupiah;  (3)

milik  warga  negara Indonesia;  (4)  berdiri  sendiri,  bukan  merupakan  anak

perusahaan  atau  cabang perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai  atau  berafiliasi,

baik  langsung  maupun  tidak langsung  dengan  usaha  menengah  atau  usaha

besar;  (5)  berbentuk  usaha  orang perseorangan,  badan  usaha  yang  tidak

berbadan  hukum,  atau  badan  usaha  yang berbadan hukum, termasuk

koperasi.

 Konsepsi  sektor  informal  mendapat  sambutan  yang  sangat  luas

secara internasional dari para pakar ekonomi pembangunan, sehingga

pendorong dikembangknnya penelitian pada beberapa negara berkembang

termasuk Indonesia oleh berbagai lembaga penelitian pemerintah, swasta,

swadaya masyarakat  dan universitas. Hal  tersebut  terjadi  akibat  adanya

pergeseran  arah pembangunan ekonomi yang tidak hanya memfokuskan pada

pertumbuhan ekonomi makro semata, akan tetapi lebih kearah  pemerataan

pendapat.
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 (Swasono 1987 dalam Jones, 2008) mengatakan bahwa adanya sektor

informal bukan sekedar karena kurangnya lapangan pekerjaan, apalagi

menampung lapangan kerja yang terbuang dari sektor informal akan tetapi sektor

informal adalah   sebagai   pilar   bagi keseluruhan  ekonomi  sektor  formal  yang

terbukti  tidak efisien.  Hal  ini  dapat menunjukan   bahwa   sektor   informal

telah banyak mensubsidi   sektor   formal, disamping sektor informal merupakan

sektoryang efisien karena mampu menyediakan kehidupan murah. Konsepsi

ekonomi  sektor  informal  baru  muncul  dan  terus  dikembangkan sejak tahun

1969 pada saat International Labor Organization (ILO) mengembangkan program

World Employmen Programme (WEP). Progaram bertujuan untuk mencari

strategi pembangunan ekonomi yang tepat, yang mampu mengatasi masalah

ketenagakerjaan didunia ketiga (negara berkembang), sebagai akibat   adanya

suatu   kenyataan   bahwa   meskipun   membangun   ekonomi   telah dipacu

namun  tingkat  pengangguran  dinegara  berkembang  tetap  tinggi.  Melalui

program tersebut telah dilakukan penelitian tentang ketenagakerjaan di

Colombia, Sri Langka dan Kenya (Moser 1978, dalam Jones 2008).

 Pada  tahun  1972,  International  Labor  Organization  (ILO)  menerbitkan

laporan hasil penelitian ketenagakerjaan di Kenya, yang antara lain

menyimpulkan bahwa  inti  permasalahan  yang  dihadapi  dalam  pembangunan

ekonomi  di  Kenya bukanlah pengangguran semata, melainkan juga akibat

banyaknya pekerjaan yang tidak menghasilkan pendapatan yang memadai

(dibawah garis kemiskinan), serta rendahnya  tingkat  produktivitas  dan

menfaatan  (under  utilization)  tenaga  kerja. Dalam kondisi yang demikian

Interntional Labor Organization (ILO) menemukan adanya kegiatan ekonomi

yang selama ini lolos dari pencacahan, pengaturan dan perlindungan

pemerintah, tetapi yang mempunyai makna ekonomi dengan karakteristik

kompetitif,  padat  karya,  mamakai  input  dan  teknologi  lokal,  serta beroprasi
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atas  dasar  pemilikan  sendiri  oleh  masyarakat  lokal.  Kegiatan-kegiatan

seperti  inilah  yang  kemudian  dinobatkan  sebagai  sektor  informal.

 Disimpulkan pula bahwa untuk memecahkan masalah ketenagakerjaan di

Kenya, pengembangan  kegiatan-kegiatan  informal  tidak  boleh  diabaikan

(Mosher,  1978 dalam Jones 2008).

 Sektor informal itu sendiri, pertama kali diperkenalkan Keith Hart seorang

peneliti  dari  Universitas  Manchester  di  Inggris  (Harmono,  1983)  yang

kemudian muncul dalam penerbitan ILO (1972) sebagaimana disebutkan di atas.

Lebih lanjut ILO dalam (Sudarsono,1982 dalam Jones, 2008) memberikan

definisi tentang sektor informal sebagai sektor  yang  mudah  dimasuki  oleh

pengusaha  pendatang  baru,  menggunakan sumber-sumber  ekonomi  dalam

negeri,  dimiliki  oleh  keluarga  berskala  kecil, menggunakan  teknologi  padat

karya  dan  teknologi  yang  disesuaikan  dengan keterampilan  yang

dibutuhkan,  tidak  diatur  oleh  pemerintah  dan  bergerak  dalam pasar penuh

persaingan.

 Dieter-Evers  dikutip  (Rachbini  dan  Hamid 1994 dalam Jones 2008)

menganalogikan  sektor informal   sebagai   sebuah   bentuk   ekonomi

bayangan   dalam  negara.   Ekonomi bayangan  digambarkan  sebagai  kegiatan

ekonomi  yang  tidak  mengikuti  aturan- aturan yang dikeluarkan oleh

pemerintah. Kegiatan ekonomi bayangan merupakan bentuk  kegiatan  ekonomi

yang  bergerak  dalam  unit-unit  kecil  sehingga  bisa dipandang efisien dalam

memberikan pelayanan. Dilihat dari sisi sifat produksinya, kegiatan   ini   bersifat

subsistem   yang   bernilai   ekonomis   dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari

khususnya bagi masyarakat yang ada dilingkungan sektor informal. (Hutajulu

1985 dalam Jones, 2008) memberikan batasan tentang sektor informal, adalah

suatu bidang  kegiatan  ekonomi  yang  untuk  memasukinya  tidak  selalu
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memerlukan pendidikan formal dan keterampilan yang tinggi, dan memerlukan

surat-surat izin serta modal yang besar untuk memproduksi barang dan jasa.

 Selanjutnya (Sethurahman 1985 dalam Jones,2008) memberi   batasan

sektor   informal   ini sebagai  unit-unit  usaha  berskala  kecil  yang  terlibat

dalam  proses  produksi  dan distribusi  barang-barang,  dimasuki  oleh penduduk

kota terutama bertujuan untuk mencari  kesempatan  kerja dan  pendapatan  dari

pada  memperoleh  keuntungan.

 Sedangkan menurut (Moser 1978 dalam Jones, 2008) bahwa sektor

informal merupakan kegiatan ekonomi yang selama ini lolos dari pencacahan,

pengaturan  dan  perlindungan  pemerintah,  tetapi  mempunyai  makna ekonomi

dengan karakteristik kompetitif, padat karya, memakai  input dan teknologi  lokal,

serta  beroperasi  atas  dasar  pemilikan  sendiri  oleh  masyarakat lokal, serta

beroperasi atas dasar pemilikan sendiri oleh masyarakat.

 Menurut (Rachbini dan Hamid,1994 dalam Jones, 2008), sektor informal

berfungsi sebagai penyedia barang dan jasa terutama bagi masyarakat golongan

ekonomi menengah ke bawah yang tinggal dikota-kota. Pelaku sektor ini pada

umumnya berasal dari desa-desa dengan tingkat pendidikan dan keterampilan

rendah serta sumber-sumber terbatas.

2.3 Modal-Modal Dalam Bidang Ekonomi

Modal ekonomi memilki fungsi yang penting dalam proses produksi

terutama dalam jangka panjang. Modal ekonomi sendiri terdiri dari tiga bagian,

diantaranya modal finansial, modal manusia, modal fisik. Ketiga modal ekonomi

tersebut akan dijelaskan dibawah ini.
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2.3.1 Modal Finansial

 Menurut Suharto (2005) modal finansial adalah sejumlah uang yang dapat

dipergunakan untuk membeli fasilitas dan alat-alat produksi (misalnya pabrik,

mesin peralatan kantor, kendaraan, dan lain-lain) atau sejumlah uang yang

dihimpun atau ditabung untuk investasi masa depan.

 Modal bantuan menurut Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan

Nomor Per. 07/Men/2008 Tentang Bantuan Sosial Pemberdayaan Masyarakat

Pesisir Dan Pembudidaya Ikan. Bantuan Sosial  Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat   Pesisir, yang selanjutnya disebut BANSOS PEMP adalah bantuan

berupa uang   yang dialokasikan oleh Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan

Pulau-pulau Kecil dan disalurkan kepada masyarakat  pesisir  perorangan  atau

kelompok  gunam mendukung usaha produktif skala mikro guna meningkatkan

kesejahteraannya.

2.3.2 Modal Manusia

  Menurut (Lawang 2004:13 dalam Suharto, 2006) modal manusia (human

capital) menunjuk pada kemampuan yang dimiliki seseorang melalui pendidikan,

pelatihan dan atau pengalaman dalam bentuk pengetahuan dan ketrampilan

yang perlu untuk melakukan kegiatan tertentu.

2.3.3 Modal Fisik

 Modal fisik adalah salah satu unsur buatan manusia, bersifat (tangible),

yang sengaja diciptakan untuk keperluan proses produksi barang atau  jasa,

sehingga memungkinkan seseorang memperoleh keuntungan pendapatan di

masa yang akan dating (Lawang, 2005:79 dalam Suharto, 2006).



26

2.3.4 Modal Sosial

 Modal Sosial adalah sumberdaya yang dapat dipandang sebagai

investasi untuk mendapatkan sumberdaya baru. Seperti diketahui bahwa sesuatu

yang disebut sumberdaya (resources) adalah sesuatu yang dapat dipergunakan

untuk dikonsumsi, disimpan, dan diinvestasikan. Sumberdaya yang digunakan

untuk investasi disebut sebagai modal. Dimensi Modal Sosial cukup luas dan

kompleks. Modal Sosial berbeda dengan istilah populer lainnya, yaitu Modal

Manusia (human capital). Pada modal manusia segala sesuatunya lebih merujuk

ke dimensi individual yaitu daya dan keahlian yang dimiliki oleh seorang individu.

Pada Modal Sosial lebih menekankan pada potensi kelompok dan pola-pola

hubungan antarindividu dalam suatu kelompok dan antarkelompok dengan ruang

perhatian pada jaringan sosial, norma, nilai, dan kepercayaan antarsesama yang

lahir dari anggota kelompok  dan menjadi norma kelompok.

Modal sosial juga sangat dekat dengan terminologi sosial lainnya seperti

yang dikenal sebagai kebajikan sosial (social virtue). Perbedaan keduanya

terletak pada dimensi jaringan. Kebajikan sosial akan sangat kuat dan

berpengaruh jika di dalamnya melekat perasaan keterikatan untuk saling

berhubungan yang bersifat timbal balik dalam suatu bentuk hubungan sosial.

(Robert D Putnam 1995 dalam jurnal Edi Suharto 2005a) memberikan proposisi

bahwa suatu entitas masyarakat yang memiliki kebajikan sosial yang tinggi,

tetapi hidup secara sosial terisolasi akan dipandang sebagai masyarakat yang

memiliki tingkat modal sosial yang rendah.

Salah satu tokoh utama yang sangat berpengaruh dalam pemikiran Modal

Sosial yaitu (James Coleman 1990 dalam jurnal Edi Suharto 2005a). Atas hasil

studinya tentang pemuda dan pendidikan (youth and schooling) mendefinisikan

konsep Modal Sosial sebagai varian entitas, terdiri dari beberapa struktur sosial

yang memfasilitasi tindakan dari para pelakunya, apakah dal;am bentuk personal
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atau korporasi dalam suatu struktur sosial. Modal sosial menurutnya inheren

dalam struktur relasi antarindividu. Struktur relasi dan jaringan inilah yang

menciptakan berbagai ragam kewajiban sosial, menciptakan iklim saling percaya,

membawa saluran informasi, dan menetapkan norma-norma dan sangsi sosial

bagi para anggotanya. Coleman dan Bourdieu memiliki kesamaan dalam fokus

kajian yaitu individual, terutama yang berkaitan dengan peran dan hubungan

dengan sesama sebagai unit analisis Modal Sosial. Formulasi lain tentang

konsep Modal Sosial dikemukakan juga oleh (Adler dan Kwon 2000 dalam jurnal

Edi Suharto 2005a) yang menyatakan bahwa Modal Sosial merupakan gambaran

dari keterikatan internal yang mewarnai struktur kolektif dan memberikan

kohesifitas dan keuntungan-keuntungan bersama dari proses dan dinamika

Modal Sosial yang terdapat dalam struktur dimaksud.

Francis Fukuyama (2003) dalam dalam jurnal Edi Suharto (2005a)

menekankan pada dimensi yang lebih luas yaitu segala sesuatu yang membuat

masyarakat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan,

dan di dalamnya diikat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan

dipatuhi. Situasi tersebutlah yang akan menjadi resep kunci bagi keberhasilan

pembangunan di segala bidang kehidupan, dan terutama bagi kestabilan

pembangunan ekonomi dan demokrasi.

Pada masyarakat yang secara tradisional telah terbiasa dengan

bergotong royong serta bekerjasama dalam kelompok atau organisasi yang

besar cenderung akan merasakan kemajuan dan akan mampu, secara efisien

dan efektif, memberikan kontribusi penting bagi kemajuan negara dan

masyarakat.

Masing-masing tokoh yang mempopulerkan konsep Modal Sosial memiliki

perbedaan penekanan terhadap unsur-unsur yang membentuknya. Perbedaan

tersebut juga dalam hal pendekatan analisis. dari berbagai konsep yang telah
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disebutkan di atas, intinya konsep Modal Sosial memberikan penekanan pada

kebersamaan masyarakat untuk mencapai tujuan memperbaiki kualitas

kehidupan dan senantiasa melakukan perubahan dan penyesuaian secara terus

menerus. Dalam proses perubahan dan upaya untuk mencapai tujuan,

masyarakat senantiasa terikat pada nilai-nilai dan norma yang dipedomani

sebagai acuan bersikap, bertindak dan bertingkah laku serta berhubungan

dengan pihak lain. Beberapa acuan nilai dan unsur yang merupakan ruh Modal

Sosial antara lain sikap yang partisipatif, sikap yang saling memperhatikan,

saling memberi dan menerima, saling percaya mempercayai, dan diperkuat oleh

nilai-nilai dan norma yang mendukungnya. Unsur lain yang memegang peran

penting adalah kemauan masyarakat atau kelompok tersebut untuk secara terus

menerus pro aktif, baik dalam mempertahankan nilai, membentuk jaringan-

jaringan kerjasama, maupun dengan penciptaan kreasi dan ide-ide baru.

2.4 Parameter Dan Indikator Modal Sosial

 Modal sosial mirip bentuk-bentuk modal lainnya, dalam arti ia juga bersifat

produktif. Modal sosial dapat dijelaskan sebagai produk relasi manusia satu

sama lain, khususnya relasi yang intim dan konsisten. Modal sosial menunjuk

pada jaringan, norma dan kepercayaan yang berpotensi pada produktivitas

masyarakat. Namun demikian, modal sosial berbeda dengan modal finansial,

karena modal sosial bersifat kumulatif dan bertambah dengan sendirinya (self

reinforcing) (Putnam, 1993 dalam jurnal Edi Suharto 2005a). Karenanya, modal

sosial tidak akan habis jika dipergunakan, melainkan semakin meningkat.

Rusaknya modal sosial lebih sering disebabkan bukan karena dipakai, melainkan

karena ia tidak dipergunakan. Berbeda dengan modal manusia, modal sosial

juga menunjuk pada kemampuan orang untuk berasosiasi dengan orang lain

(Coleman, 1988 dalam jurnal Edi Suharto 2005a). Bersandar pada norma-norma
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dan nilai-nilai bersama, asosiasi antar manusia tersebut menghasilkan

kepercayaan yang pada gilirannya memiliki nilai ekonomi yang besar dan terukur

(Fukuyama, 1995 dalam jurnal Edi Suharto 2005a). Merujuk pada (Ridell, 1997

dalam jurnal Edi Suharto 2005a), ada tiga parameter modal sosial, yaitu

kepercayaan (trust), norma-norma (norms) dan jaringan-jaringan (network).

2.4.1 Kepercayaan

 Sebagaimana dijelaskan (Fukuyama, 1995 dalam jurnal Edi Suharto

2005a), kepercayaan adalah harapan yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat

yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur, dan kerjasama berdasarkan

norma-norma yang dianut bersama. Kepercayaan sosial merupakan penerapan

terhadap pemahaman ini. (Cox,1995 dalam jurnal Edi Suharto 2005a) kemudian

mencatat bahwa dalam masyarakat  yang memiliki tingkat kepercayaan yang

tinggi, aturan-aturan sosial cenderung bersifat positif, hubungan-hubungan juga

bersifat kerjasama. Menurutnya We expect others to manifest good will we trust

our fellow human beings. We tend to work cooperatively to collaborate with

others in collegial relationships (Cox,1995:5 dalam jurnal Edi Suharto 2005a).

Kepercayaan sosial pada dasarnya merupakan produk dari modal sosial yang

baik. Adanya modal sosial yang baik ditandai oleh adanya lembaga-lembaga

sosial yang kokoh; modal sosial melahirkan kehidupan sosial yang harmonis

(Putnam, 1995). Kerusakan modal sosial akan menimbulkan anomie dan perilaku

anti sosial (Cox,1995 dalam jurnal Edi Suharto 2005a).

2.4.2 Norma

 Norma-norma terdiri dari pemahaman-pemahaman, nilai-nilai, harapan-

harapan dan tujuan-tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama oleh

sekelompok orang. Norma-norma dapat bersumber dari agama, panduan moral,
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maupun standar-standar sekuler seperti halnya kode etik  professional. Norma-

norma dibangun dan berkembang berdasarkan sejarah kerjasama di masa lalu

dan diterapkan untuk mendukung iklim kerjasama (Putnam,1993; Fukuyama,

1995 dalam jurnal Edi Suharto 2005a). Norma-norma dapat merupakan pra-

kondisi maupun produk dari kepercayaan sosial.

2.4.3 Jaringan

 Infrastruktur dinamis dari modal sosial berwujud jaringan-jaringan

kerjasama antar manusia (Putnam, 1993 dalam jurnal Edi Suharto 2005a).

Jaringan tersebut memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi,

memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat kerjasama.

Masyarakat yang sehat cenderung memiliki jaringan-jaringan sosial yang kokoh.

Orang mengetahui dan bertemu dengan orang lain. Mungkin kemudian

membangun inter-relasi yang kental, baik bersifat formal maupun informal

(Onyx,1996 dalam jurnal Edi Suharto 2005a). Putnam (1995) dalam jurnal Edi

Suharto 2005a, berargumen bahwa jaringan-jaringan sosial yang erat akan

memperkuat perasaan kerjasama para anggotanya serta manfaat-manfaat dari

partisipasinya itu.

Bersandar pada parameter di atas, beberapa indikator kunci yang dapat

dijadikan ukuran modal sosial antara lain (Spellerber, 1997 dalam jurnal

Suharto,2005b):

1. Perasaan identitas

2. Perasaan memiliki atau sebaliknya, perasaan alienasi

3. Sistem kepercayaan dan ideology

4. Nilai-nilai dan tujuan-tujuan

5. Ketakutan-ketakutan

6. Sikap-sikap terhadap anggota lain dalam masyarakat
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7. Persepsi mengenai akses terhadap pelayanan, sumber dan fasilitas

(misalnya pekerjaan, pendapatan, pendidikan, perumahan, kesehatan,

transportasi, jaminan sosial)

8. Opini mengenai kinerja pemerintah yang telah dilakukan terdahulu

9. Keyakinan dalam lembaga-lembaga masyarakat dan orang-orang pada

umumnya

10. Tingkat kepercayaan

11. Kepuasaan dalam hidup dan bidang-bidang kemasyarakatan lainnya

12. Harapan-harapan yang ingin dicapai di masa depan

 Dapat dikatakan bahwa modal sosial dilahirkan dari bawah (bottom-up), tidak

hierarkis dan berdasar pada interaksi yang saling menguntungkan. Oleh karena

itu, modal sosial bukan merupakan produk dari inisiatif dan kebijakan pemerintah.

Namun demikian, modal sosial dapat ditingkatkan atau dihancurkan oleh negara

melalui kebijakan public (Cox, 1995;Onyx, 1996 dalam jurnal Edi Suharto 2005a).

2.5 Konsep Kemiskinan dan Kategori Rumah Tangga Miskin
2.5.1 Konsep Kemiskinan

Istilah  kemiskinan  muncul  ketika  seseorang  atau  sekelompok  orang

tidak   mampu   mencukupi   tingkat   kemakmuran   ekonomi   yang   dianggap

sebagai  kebutuhan  minimal  dari  standar  hidup  tertentu.  Untuk  memahami

pengertian tentang kemiskinan ada berbagai pendapat yang dikemukakan.

 Menurut  (Suparlan 1995:xi dalam Fatmasari, 2003)  kemiskinan  dapat

didefinisikan  sebagai suatu standar tingkat hidup  yang  rendah, yaitu adanya

suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang

dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat

yang bersangkutan. Standar  kehidupan  yang  rendah  ini  secara  langsung
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tampak  pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan, kehidupan moral, dan rasa

harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

 Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional (1993:3) dalam Fatmasari

(2003) menjelaskan kemiskinan   adalah   situasi   serba   kekurangan   yang

terjadi   bukan   karena dikehendaki  oleh  si  miskin,  melainkan  karena  tidak

dapat  dihindari  dengan kekuatan  yang  ada  padanya.  Pendapat  lain

dikemukakan  oleh (Ala dalam dalam Fatmasari, 2003) yang menyatakan

kemiskinan adalah adanya gap atau jurang  antara  nilai-nilai  utama  yang

diakumulasikan  dengan  pemenuhan kebutuhan  akan  nilai-nilai  tersebut

secara  layak.  Menurut  Chambers  dalam dalam Fatmasari (2003), ada  lima

ketidakberuntungan  yang  melingkari  kehidupan orang atau keluarga miskin

yaitu:

a. kemiskinan (poverty);

b. fisik yang lemah (physical weakness);

c. kerentanan (vulnerability);

d. keterisolasian (isolation);

e. ketidakberdayaan (powerlessness).

Kelima  hal  tersebut  merupakan  kondisi  nyata  yang  ada  pada  masyarakat

miskin di negara berkembang.

 Kemiskinan menurut Kantor Menteri Negara Kependudukan/ BKKBN

(1996:10) dalam Fatmasari (2003) adalah suatu keadaan di mana seseorang

tidak  sanggup memelihara  dirinya  sendiri  dengan  taraf  kehidupan  yang

dimiliki  dan  juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya

untuk memenuhi  kebutuhannya. Miskin atau kurang  sejahtera  dalam

pengertian Pembangunan   Keluarga   Sejahtera   diidentikkan   dengan   kondisi

keluarga sebagai berikut:
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1. Pra Sejahtera,  adalah  keluarga-keluarga  yang  belum  dapat  memenuhi

kebutuhan  dasarnya  secara  minimal,  seperti  kebutuhan  spiritual,

pangan, sandang,  papan,  kesehatan,  dan  keluarga  berencana.

Secara  operasional mereka   tampak   dalam   ketidakmampuan   untuk

memenuhi   salah   satu indikator sebagai berikut:

a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya;

b. Makan minimal 2 kali per hari;

c. Pakaian lebih dari satu pasang;

d. Sebagian besar lantai rumahnya bukan dari tanah;

e. Jika sakit dibawa ke sarana kesehatan.

2. Keluarga Sejahtera I, adalah keluarga-keluarga yang telah dapat

memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat

memenuhi kebutuhan  sosial  dan  psikologis,  seperti  kebutuhan

pendidikan,  interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan

tempat  tinggal dan transportasi. Secara operasional mereka tidak mampu

memenuhi salah satu indikator sebagai berikut:

a. Menjalankan ibadah secara teratur;

b. Minimal seminggu sekali makan daging/telur/ikan;

c. Minimal memiliki baju baru sekali dalam setahun;

d. Luas lantai rumah rata-rata 8 m² per anggota keluarga;

e. Tidak ada anggota keluarga yang berusia 10 – 60 tahun yang buta

huruf latin;

f. Semua anak berusia 7 sampai dengan 15 tahun bersekolah;

g. Salah satu anggota keluarga memiliki penghasilan tetap;

h. Dalam 3 bulan terakhir  tidak  sakit  dan  masih  dapat  melaksanakan

fungsinya dengan baik.
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 Diketahui pula  bahwa  keadaan  yang  serba  kekurangan  ini  terjadi

bukan seluruhnya karena kehendak keluarga yang bersangkutan tetapi karena

keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh keluarga sehingga telah membuat

mereka termasuk keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I. Keluarga Pra

Sejahtera dan Sejahtera I itu dibagi atas dua kelompok, yaitu:

1. Karena  alasan  ekonomi/keluarga  miskin  yaitu keluarga yang

menurut kemampuan  ekonominya  lemah  dan  miskin.  Keluarga-

keluarga  semacam ini mempunyai sifat seperti yang dalam indikator yang

dikembangkan oleh BPS dan Bappenas, yaitu keluarga yang secara

ekonomis memang miskin atau  sangat  miskin  dan  belum  bisa

menyediakan  keperluan  pokoknya dengan baik;

2. Karena  alasan  non  ekonomi  yaitu  keluarga  yang  kemiskinannya

bukan karena pada   harta/uang   atau   kemampuan   untuk   mendukung

ekonomi keluarganya tetapi miskin kepeduliannya untuk  mengubah

hidupnya menjadi  lebih  sejahtera  misalnya  dalam  hal  partisipasi

pembangunan  dan kesehatan  dengan  membiarkan  rumahnya  masih

berlantai  tanah  padahal sebenarnya   ia   mampu   untuk   memplester

lantai   rumahnya   atau   kalau anaknya sakit tidak dibawa/diperiksa ke

puskesmas.

2.5.2 Klarifikasi (Rumah Tangga Miskin) RTM

 Klarifikasi RTM adalah kegiatan mengecek kesesuaian data RTM hasil

PKIB  2001  atau  PSE  2005  oleh  BPS  Provinsi  Jawa  Timur pada masing-

masing Desa/Kelurahan lokasi program sesuai dengan kondisi objektif lapangan.

Kegiatan  klarifikasi  dilaksanakan  dalam  berbagai  bentuk,  antara lain:  (i)

diskusi  kelompok  terfokus  (FGD),  (ii)  musyawarah  di tingkat RT/RW/Dusun,
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(iii) melakukan  pengamatan secara langsung  dan  menanyakan  kepada  RTM,

(iv)  bentuk-bentuk lainnya.

2.5.3 Klasifikasi RTM

 Klasifikasi  RTM  adalah  kegiatan  untuk  mengelompokkan  RTM hasil

klarifikasi  di  masing-masing  Desa/Kelurahan  ke  dalam dua  kategori,  yakni

Rumah  Tangga  Miskin  Berpotensi  (RTMB) dan Rumah Tangga Miskin Rentan

(RTM-R).

a. RTMB  adalah  RTM  yang  dinilai  memiliki  kemampuan  untuk

mengembangkan  usaha  ekonomi  produktif  (UEP),  yakni  RTM yang

telah memiliki  usaha, atau pernah berusaha dan berencana membuka

usaha baru, atau RTM yang tidak memiliki  usaha  tetapi  memiliki

motivasi  tinggi  untuk  merintis usaha. RTMB ini merupakan

penerima  manfaat  kegiatan pemberdayaan  usaha  dalam  bentuk

pinjaman modal usaha. RTMB selanjutnya secara sukarela

membentuk kelompok (Pokmas) sebagai persyaratan pengajuan

pinjaman. Rata-rata RTMB bergerak di sektor usaha informal.

b. RTM-R  adalah  RTM  yang  tidak  memiliki  keberdayaan  oleh sebab-

sebab  tertentu  seperti  usia  lanjut,  penderita  penyakit menahun,

mengalami kecacatan permanen yang menyebabk an tidak mampu

menjalankan aktivitas produktif. Kepada kategori RTM ini  dialokasikan

santunan sosial untuk mengurangi beban hidup, peningkatan mutu

hidup dan peningkatan kesejahteraan melalui kegiatan pemberdayaan

manusia.

c. Klasifikasi  RTM  dilaksanakan  dengan  memilih  terlebih  dahulu RTM

yang  berkategori  rentan. Sedangkan  sisanya  masuk  ke dalam

kategori RTMB.
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  Pendekatan yang dipakai dalam rangka penanggulangan kemiskinan

tentu berbeda-beda untuk ketiga kategori RTM tersebut agar sasaran

pengentasan kemiskinan tercapai. Bagi RTM-R akan efektif bila digunakan

pendekatan langsung berupa pemberian hibah dalam bentuk santunan

kebutuhan dasar secara sustainable.

2.6 Teori Pendapatan
2.6.1 Pengertian Pendapatan

 Pendapatan diartikan sebagai hasil dari setiap pekerjaan yang dilakukan.

Pengertian ini merujuk pada barang atau jasa yang dihasilkan maupun yang

diperoleh. Menurut Poerwadarminta (1986 : 546) dalam Fatmasari (2003) yang

dimaksud dengan pendapatan adalah :

1. Hasil pencaharian (usaha dan sebagainya)

2. Suatu yang didapatkan (dibuat dan sebagainya yang sedianya belum ada)

  Pengertian Pendapatan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) di perinci

sebagai berikut :

1. Pendapatan berupa Uang adalah sebagai penghasilan berupa uang yang

sifatnya regular dan biasanya diterima sebagai balas jasa atau kontra

prestasi, yaitu melalui pendapatan:

 a. gaji dan upah yang diperoleh kerja pokok, kerja lembur, kerja sampingan

dan kerja kadang-kadang.

 b. Dari usaha sendiri, yang meliputi hasil bersih usaha sendiri, komisi,

penjualan dari usaha rumah tangga.

 c. Dari hasil investasi seperti bunga modal atau tanah.

 d. Dari keuntungan sosial yaitu pendapatan yang diperoleh dari kerja sosial.

2. Pendapatan berupa barang adalah sebagai penghasilan yang sifatnya regular

dan biasa. Akan tetapi tidak selalu berbentuk balas jasa yang diterima dalam



37

bentuk barang dan jasa. Barang/jasa yang diperoleh dinilai dengan harga

pasar sekalipun tidak disertai transaksi uang oleh yang menikmati barang dan

jasa tersebut.

3. Penerima yang bukan merupakan pendapatan yaitu penerimaan yang berupa

pengambilan tabungan, penjualan barang-barang yang dipakai, pinjaman

uang, kiriman uang, hadiah, warisan, menang judi. (Mulyanto Sumardi dan

Hans, 1982 : 92-93) dalam Fatmasari (2003).

 Pengertian pendapatan menurut Ilmu Ekonomi Mikro dan Makro adalah

sebagai berikut:

1. Menurut Ekonomi Makro Pendapatan yaitu berupa upah/gaji atau

penghasilan yang diperoleh keluarga sebagai imbalan terhadap

penggunaan jasa sumber tenaga kerja yang mereka gunakan dalam

pembentukan produk nasional. (Soediyono, 1992 : 19 dalam Fatmasari,

2003).

2. Menurut Ekonomi Mikro Pendapatan ada dua pengertian yaitu,

Pendapatan Nominal (Money Income) dan Pendapatan Riil (Riel Income).

Pendapatan Nominal yaitu pendapatan yang diukur dalam satuan uang,

sekian rupiah perminggu atau per tahun. Pendapatan Riil yaitu

merupakan daya beli dari pendapatan nominalnya, yaitu banyaknya

barang dan jasa yang dapat dibeli dengan pendapatan nominal itu.

(Lipsey, 1987 : 152 dalam Fatmasari, 2003).

 Pendapatan adalah penghasilan keluarga/perseorangan yang berbentuk

uang maupun dalam bentuk lain yang diuangkan dari hasil usaha yang dilakukan

perseorangan/anggota keluarga.

 Pengertian Upah menurut Perundang-undangan pemerintah adalah

sebagai berikut :
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 Pengertian upah menurut Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1981

tentang Perlindungan Upah, disebutkan bahwa upah adalah imbalan dari

pengusaha kepada buruh untuk pekerjaan atau jasa yang telah atau akan

dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut

persetujuan atau peraturan perundang-undangan yang dibayarkan atas suatu

perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh termasuk tunjangan baik buruh

itu atau keluarganya.

2.6.2 Penentu Pendapatan

 Besarnya tingkat pendapatan dapat dihubungkan dengan beberapa hal

berikut ini antara lain:

1. Hubungan antara Pendapatan dan Modal

Dalam melaksanakan kegiatan usaha, faktor modal memilki peranan yang

sangat penting dalam kegiatan produksi atau usaha, dapat dikatakan

bahwa modal merupakan faktor utama dalam produksi dan

pengembangan suatu usaha. Adapun modal yang dimaksud adalah

modal tetap dan modal tidak tetap. Modal tetap adalah biaya-biaya yang

dikeluarkan untuk membeli barang-barang yang tidak habis dalam satu

kali proses produksi dan biasanya digunakan dalam jangka waktu yang

panjang/lebih dari satu tahun. Sedangkan modal tidak tetap yaitu biaya-

biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan-bahan yang habis dalam

satu kali proses produksi atau jangka waktunya pendek atau kurang dari

satu tahun. Kenaikan modal dalam skala yang lebih besar akan

mendorong kenaikan produktivitas dan output. Jadi modal merupakan

salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan.
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2. Hubungan Antara Pendapatan dan Pengalaman Kerja

Yang dimaksud dengan pengalaman kerja adalah lamanya seseorang

dalam bekerja atau menjalankan usaha. Ada asumsi yang menyatakan

bahwa semakin lama seseorang itu bekerja maka akan memiliki skill yang

lebih tinggi, karena dengan semakin banyak latihan akan dapat

meningkatkan keahliannya sehingga akan dapat pula meningkatkan

produktivitas dan pendapatan.

2.6.3 Sumber Pendapatan

Pendapatan atau income dari seseorang warga masyarakat adalah hasil

“penjualan”nya dari faktor-faktor produksi yang dimiliki. Faktor-faktor produksi

tersebut digunakan sebagai input proses produksi. (Budiono,1990:170 dalam

Fatmasari, 2003).

2.7 Pengertian Kredit

Kredit adalah uang yang dipinjamkan kepada masyarakat dan akan

dikembalikan pada suatu waktu tertentu di masa mendatang, disertai dengan

suatu kontraprestasi berupa bunga (Sinungan, 1996:174 dalam Fatmasari,

2003).

 Pengertian kredit menurut Munir (1996:6) dalam Fatmasari (2003) adalah

kesanggupan untuk meminjam uang atau kesanggupan melakukan transaksi

dagang atau memperoleh penyerahan barang atau jasa dengan perjanjian akan

membayarnya.

 Dengan demikian pengertian kredit dapat disimpulkan yaitu berupa

perjanjian pinjam meminjam berdasarkan kepercayaan dan kemampuan dari

penerima kredit untuk mengembalikan pinjaman tersebut.
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2.8 Latar Belakang Kemiskinan Nelayan

 Berbagai hasil kajian penelitian, selama ini, tentang kehidupan sosial

ekonomi masyarakat nelayan telah mengungkapkan bahwa sebagian besar

dari mereka, khususnya yang tergolong nelayan buruh atau nelayan-nelayan

kecil, hidup dalam kubangan kemiskinan. Kemampuan mereka untuk

memenuhi kebutuhan dasar minimal kehidupan sehari-hari sangat terbatas.

Bagi masyarakat nelayan, diantara beberapa jenis kebutuhan pokok

kehidupan, kebutuhan yang paling penting adalah pangan. Adanya jaminan

pemenuhan kebutuhan pangan setiap hari sangat berperan besar untuk

menjaga kelangsungan hidup mereka (Kusnadi, 2006 dalam Astuti, 2007)

 (Kusnadi, 2006 dalam Astuti, 2007) mengidentifikasi sebab-sebab pokok

yang menimbulkan kemiskinan nelayan:

a. Belum adanya kebijakandan aplikasi pembangunan kawasan pesisir dan

masyarakat nelayan yang terintegrasi atau terpadu diantara para pelaku

pembangunan.

 Strategi-strategi yang dapat ditempuh:

i. Mendorong secara bertahap format kebijakan pembangunan

nasional pada masa mendatang untuk lebih berorientasi pada

pengembangan sektor kemaritiman nasional karena memiliki

keunggulan komparatif dan kompetitif dibanding sumberdaya yang lain

ii. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi,dan sinergi program

pembangunan antar unit kerja di internal instansi departemen;

lintas departemen; atau antar pelaku pembangunan kawasan

pesisir dan masyarakat nelayan.
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iii. Mendorong pemda merumuskan blue print kebijakan

pembangunan kawasan pesisir dan masyarakat nelayan

secara terpadu dan berkesinmabungan.

b. Menjaga konsistensi kuantitas produksi (hasil tangkap) sehingg

aktivitas sosial ekonomi perikanan di desa-desa nelayan berlangsung

terus.

  Strategi:

i. Meningkatkan kualitas teknologi penangkapan dan dukungan

fasilitas lain yang memadai. Sifat teknologi tersebut adalah ramah

lingkungan, relevan dengan kondisi perairan, dan bisa mengatasi

tantangan alam.

ii. Meningkatkan akses informasi nelayan terhadap layanan peta

lokasi potensi ikan

iii. Menjaga kelestarian lingkungan laut dengan bergabagi upaya

yang konstruktif dan berlanjut.

c. Masalah isolasi geografis desa nelayan, sehingga menyulitkan keluar

masuk barang, jasa, kapital, dan manusia. Berimplikasi melambatkan

dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat nelayan.

 Strategi:

i. membangun sarana dan prasarana ekonomi, seperti jalan raya,

sarana transportasi, pelabuhan perikanan, dan fasilitas pendukung

lainnya.

ii. Membangun pusat informasi dan fasilitas pendukungnya.

d. Keterbatasan modal usaha atau investasi sehingga menyulitkan nelayan

meningkatkan kegiatan ekonomi perikanannya.

 Strategi:
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. i. Mengembangkan fungsi lembaga keuangan mikrodan koperasi

yang memihak nelayan.

iii. Membangun usaha bersama, seperti melalui pemilikan sarana-

sarana penangkapan secara kolektif

e. Adanya relasi sosial ekonomi ”eksploitatif” dengan pemilik perahu dan

pedagang perantara (tengkulak) dalam kehidupan masyarakat nelayan

 Strategi:

i. Mengurangi beban utang piutang yang kompleks para nelayan

kepada pemilik perahu dan tengkulak.

ii. Memperbaiki norma sistem bagi hasil dalam organisasi

penangkapan, sehingga tidak merugikan nelayan

iii. Mengoptimalkan peran lembaga ekonomi lokal, seperti KUD Mina

dan TPI.

f. Rendahnya tingkat pendapatan rumah tangga nelayan, berdampak

sulitnya peningkatan skala usaha dan perbaikan kualitas hidup

Strategi:

i. Meningatkan pemilikan lebih dari satu jenis alat tangkap, agar

bias menangkap sepanjang musim

ii. Mengembangkan diversifikasi usaha berbasis bahan baku perikanan

atau hasil budidaya perairan, seperti rumput laut

iii. Memperluas kesempatan kerja sektor off fishing

iv. Transmigrasi nelayan

g. Kesejahteraan sosial nelayan yang rendah sehingga mempengaruhi

mobilitas sosial mereka.

 Strategi:

i. membangun fasilitas sosial untuk kepentingan publik.

ii. Mengurangi ”gaya hidup boros” atau pengeluran rumah tangga
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yang kurang perlu dan mentradisiskan menabung (saving).

iii. Mengembangkan program pendidikan atau pelatihan ketrampilan

menengah berbasis kegiatan ekonomi perikanan dan kelautan,

bagi anak-anak nelayan.

h. Lemah karsa (Prof. Herman Soewardi).

 Para pakar ekonomi sumberdaya melihat kemiskinan masyarakat

pesisir, khususnya nelayan lebih banyak disebabkan karena faktor-faktor

sosial ekonomi yang terkait karakteristik sumberdaya serta teknologi yang

digunakan.

 Faktor-faktor yang dimaksud membuat nelayan tetap dalam

kemiskinannya. Smith (1979) dalam Astuti (2007) yang mengadakan kajian

pembangunan perikanan di berbagai negara Asia serta Anderson (1979)

dalam Astuti (2007) yang pelakukannya di negara-negara Eropa dan Amerika

Utara tiba pada kesimpulan bahwa kekauan aset perikanan (fixity and

rigidity of fishing assets) adalah asalan utama kenapa nelayan tetap tinggal

atau bergelut dengan kemiskinan dan sepertinya tidak ada upaya mereka

untuk keluar dari kemiskinan itu. Kekakuan aset tersebut adalah karena

sifat aset perikanan yang begitu rupa sehingga sulit untuk dilikuidasi

atau diubah bentuk dan fungsinya untuk digunakan bagi kepentingan lain.

 Akibatnya pada saat produktivitas aset tersebut rendah, nelayan

tidak mampu untuk mengalih fungsikan atau melikuidasi aset tersebut.

Karena itu, meskipun rendah produktivitas, nelayan tetap melakukan

operasi penangkapan ikan yang sesungguhnya tidak lagi efisien secara

ekonomis.

 (Subade and Abdullah,1993 dalam Astut, 2007) mengajukan argumen

lain yaitu bahwa nelayan tetap tinggal pada industri perikanan karena

rendahnya opportunity cost mereka. Opportunity cost nelayan, menurut
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definisi, adalah kemungkinan atau alternatif kegiatan atau usaha ekonomi

lain yang terbaik yang dapat diperoleh selain menangkap ikan. Dengan kata

lain, opportunity cost adalah kemungkinan lain yang bisa dikerjakan nelayan

bila saja mereka tidak menangkap ikan. Bila opportunity cost rendah

maka nelayan cenderung tetap melaksanakan usahanya meskipun usaha

tersebut tidak lagi menguntungkan dan efisien.

 Ada juga argumen yang mengatakan bahwa opportunity cost nelayan,

khususnya di negara berkembang, sangat kecil dan cenderung mendekati

nihil. Bila demikian maka nelayan tidak punya pilihan lain sebagai mata

pencahariannya.

Dengan demikian apa yang terjadi, nelayan tetap bekerja sebagai

nelayan karena hanya itu yang bisa dikerjakan. (Panayotou,1982 dalam Astuti

,2007) mengatakan bahwa nelayan tetap mau tinggal dalam kemiskinan

karena kehendaknya untuk menjalani kehidupan itu (preference for a

particular way of life).Pendapat  (Panayotou 1982 dalam Astuti 2007) ini

dikalimatkan oleh  (Subade dan Abdullah 1993 dalam Astuti 2007) dengan

menekankan bahwa nelayan lebih senang memiliki kepuasaan hidup yang

bisa diperolehnya dari menangkap ikan dan bukan berlaku sebagai pelaku

yang semata-mata beorientasi pada peningkatan pendapatan. Karena way of

life yang demikian maka apapun yang terjadi dengan keadaannya, hal tersebut

tidak dianggap sebagai masalah baginya. Way of life sangat sukar dirubah.

Karena itu maka meskipun menurut pandangan orang lain nelayan hidup

dalam kemiskinan, bagi nelayan itu bukan kemiskinan dan bisa saja mereka

merasa bahagia dengan kehidupan itu.
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2.9 Konsep Pemberdayaan

 Pemberdayaan  masyarakat  sebagai  sebuah  strategi,  sekarang  telah

banyak diterima,   bahkan   telah   berkembang   dalam  berbagai   literatur   di

dunia   barat. Konferensi  Tingkat  Tinggi  (KTT)  Pembangunan  Sosial  di

Kopenhagen  Tahun 1992   juga   telah   memuatnya   dalam  berbagai

kesepakatannya.   Namun,   upaya mewujudkannya dalam praktik pembangunan

tidak selalu berjalan mulus.

 Banyak pemikir dan praktisi yang belum memahami dan mungkin tidak

meyakini bahwa konsep pemberdayaan merupakan alternatif pemecahan

terhadap dilema-dilema pembangunan yang dihadapi. Mereka yang berpegang

pada teori-teori pembangunan model lama juga tidak mudah untuk

menyesuaikan diri dengan pandangan-pandangan dan tuntutan-tuntutan

keadilan. Mereka yang tidak nyaman terhadap konsep partisipasi dan demokrasi

dalam pembangunan tidak akan merasa tentram dengan konsep pemberdayaan

ini. Lebih lanjut, disadari pula adanya berbagai bias terhadap pemberdayaan

masyarakat sebagai suatu paradigma baru pembangunan.

 Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan

ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma

baru pembangunan, yakni yang bersifat “people-centered, participatory,

empowering, and sustainable” (Chambers, 1995 dalam Kartasasmita,1996 dalam

Siska 2009). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan

dasar (basic needs) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses

pemiskinan lebih lanjut (safety net), yang pemikirannya belakangan ini banyak

dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep

pertumbuhan dimasa yang lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli

dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain oleh (Friedmann 1992 dalam

Siska 2009) disebut alternative development, yang menghendaki “inclusive
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democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational

equity”.

 Konsep pemberdayaan tidak mempertentangkan pertumbuhan dengan

pemerataan, karena seperti dikatakan oleh (Donald Brown1995 dalam Siska

2009), keduanya tidak harus diasumsikan sebagai “incompatible or antithetical”.

Konsep ini mencoba melepaskan diri dari perangkap “zero-sum game” dan “trade

off”. Ia bertitik tolak dari pandangan bahwa dengan pemerataan tercipta landasan

yang lebih luas untuk pertumbuhan dan yang akan menjamin pertumbuhan yang

berkelanjutan. Oleh karena itu, seperti dikatakan oleh (Kirdar dan Silk 1995

dalam Siska 2009), “the pattern of growth is just as important as the rate of

growth”. Yang dicari adalah seperti dikatakan Ranis, “the right kind of growth”,

yakni bukan yang vertikal menghasilkan “trickle-down”, seperti yang terbukti tidak

berhasil, tetapi yang bersifat horizontal (horizontal flows), yakni “broadly based,

employment intensive, and not compartmentalized” (Ranis, 1995 dalam Siska

2009).

 Hasil pengkajian berbagai proyek yang dilakukan oleh International Fund

for Agriculture Development (IFAD) menunjukkan bahwa dukungan bagi produksi

yang dihasilkan masyarakat di lapisan bawah telah memberikan sumbangan

pada pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan dengan investasi yang sama

pada sektor-sektor yang skalanya lebih besar. Pertumbuhan itu dihasilkan bukan

hanya dengan biaya lebih kecil, tetapi dengan devisa yang lebih kecil pula

(Brown, 1995 dalam Siska 2009).

 Hal terakhir ini besar artinya bagi negara- negara berkembang yang

mengalami kelangkaan devisa dan lemah posisi neraca pembayarannya.

Lahirnya konsep pemberdayaan sebagai antitesa terhadap model pembangunan

yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari

kerangka  logik  sebagai  berikut:(1) bahwa  proses  pemusatan  kekuasaan
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terbangun  dari  pemusatan  kekuasaan  faktor  produksi; (2) pemusatan

kekuasaan faktor  produksi  akan  melahirkan  masyarakat  pekerja  dan

masyarakat  pengusaha pinggiran; (3) kekuasaan akan membangun bangunan

atas atau sistem pengetahuan,  sistem  politik,  sistem  hukum  dan  sistem

ideologi  yang  manipulatif untuk  memperkuat  legitimasi; dan  (4) pelaksanaan

sistem  pengetahuan,  sistem politik,  sistem  hukum  dan  ideologi  secara

sistematik  akan  menciptakan  dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat

berdaya dan masyarakat tunadaya (Prijono dan Pranarka,1996 dalam Siska

2009). Akhirnya yang terjadi ialah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan

manusia yang dikuasai.

 Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus

dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang lemah

(empowerment of the powerless).

 Alur pikir di atas sejalan dengan terminologi pemberdayaan itu sendiri

atau yang dikenal dengan istilah empowerment yang berawal dari kata daya

(power). Daya dalam arti kekuatan yang berasal dari dalam tetapi dapat

diperkuat dengan unsur–unsur penguatan yang diserap dari luar. Ia merupakan

sebuah konsep untuk memotong lingkaran setan yang menghubungkan power

dengan pembagian kesejahteraan. Keterbelakangan dan kemiskinan yang

muncul dalam proses pembangunan disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam

pemilikan atau akses pada sumber–sumber power. Proses historis yang panjang

menyebabkan terjadinya power dis powerment, yakni peniadaan power pada

sebagian besar masyarakat, akibatnya masyarakat tidak memiliki akses yang

memadai terhadap akses produktif yang umumnya dikuasai oleh mereka yang

memiliki power. Pada gilirannya keterbelakangan secara ekonomi menyebabkan

mereka makin jauh dari kekuasaan. Begitulah lingkaran setan itu berputar terus.

Oleh karena itu, pemberdayaan bertujuan dua arah. Pertama, melepaskan
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belenggu kemiskinan, dan keterbelakangan. Kedua, memperkuat posisi lapisan

masyrakat dalam struktur ekonomi dan kekuasaan.

 Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk

meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi

sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan

keterbelakangan.

 Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan

memandirikan masyarakat. Dalam   konsep pemberdayaan, menurut (Prijono

dan   Pranarka   1996 dalam Siska 2009), manusia  adalah subyek dari dirinya

sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan

kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau

memotivasi individu agar mempunyai kemampuan  atau  keberdayaan  untuk

menentukan  pilihan  hidupnya. Lebih  lanjut dikatakan  bahwa  pemberdayaan

harus  ditujukan  pada  kelompok  atau  lapisan masyarakat yang tertinggal.

 Menurut Sumodiningrat 1999 dalam Siska 2009), bahwa pemberdayaan

masyarakat merupakan  upaya  untuk  memandirikan  masyarakat  lewat

perwujudan  potensi kemampuan  yang  mereka  miliki.  Adapun  pemberdayaan

masyarakat  senantiasa menyangkut  dua  kelompok  yang  saling  terkait,  yaitu

masyarakat  sebagai  pihak yang  diberdayakan  dan  pihak  yang  menaruh

kepedulian  sebagai  pihak  yang memberdayakan. Mubyarto 1998 dalam Siska

2009) menekankan  bahwa  terkait  erat  dengan  pemberdayaan ekonomi rakyat.

 Dalam  proses  pemberdayaan masyarakat diarahkan pada

pengembangan  sumberdaya  manusia  (di  pedesaan),  penciptaan  peluang

berusaha yang  sesuai  dengan  keinginan  masyarakat.  Masyarakat

menentukan  jenis  usaha, kondisi  wilayah  yang  pada  gilirannya  dapat

menciptakan  lembaga  dan  sistem pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat
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setempat.  Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian pada pemberdayaan

ekonomi rakyat.

 Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu

yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat

yang bersangkutan.   Suatu  masyarakat  yang  sebagian  besar  anggotanya

sehat  fisik  dan mental, terdidik dan kuat, tentunya memiliki keberdayaan yang

tinggi.

 Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan

suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis

mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat itu

sendiri menjadi sumber dari apa yang di dalam wawasan politik disebut sebagai

ketahanan nasional. Artinya bahwa apabila masyarakat memiliki kemampuan

ekonomi yang tinggi, maka hal tersebut merupakan bagian dari ketahanan

ekonomi nasional.

 Dalam kerangka pikir inilah upaya memberdayakan masyarakat pertama-

tama haruslah dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang

memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Di sini titik tolaknya adalah

pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang

dapat dikembangkan. Artinya, bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali

tanpa daya, karena kalau demikian akan punah. Pemberdayaan adalah upaya

untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong, memotivasi dan

membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk

mengembangkannya.

 Selanjutnya, upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau

daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini diperlukan

langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana

yang kondusif. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut
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penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kepada berbagai

peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya

(Kartasasmita,1996 dalam Siska 2009).

 Dengan demikian, pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan

individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-

nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan,

kebertanggungjawaban dan lain-lain yang merupakan bagian pokok dari upaya

pemberdayaan itu sendiri.

 Pemberdayaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah

pemberdayaan sektor informal, khususnya kelompok pedagang kaki lima sebagai

bagian dari masyarakat yang membutuhkan penanganan/pengelolaan tersendiri

dari pihak pemerintah yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas

sumberdaya yang mereka miliki yang pada gilirannya akan mendorong

peningkatan pendapatan/profit usaha sehingga mampu memberikan kontribusi

terhadap penerimaan pendapatan daerah dari sektor retribusi daerah.

2.10 Gambaran Umum Program PEMP
2.10.1 Latar Belakang Program PEMP

 Program PEMP adalah upaya Departemen Kelautan dan Perikanan yang

secara umum ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir

melalui pengembangan kultur kewirausahaan, penguasaan Lembaga Keuangan

Mikro (LKM), penggalangan partisipasi masyarakat dan kegiatan usaha ekonomi

produktif lain yang berbasis sumberdaya local dan berkelanjutan.

 Program yang dimulai sejak tahun 2001, telah mengalami berbagai

penyempurnaan seiring dengan hasil evaluasi dan masukan dari berbagai pihak.

 Sasaran Program PEMP adalah masyarakat pesisir skala usaha mikro

yang dibagi ke dalam 2 tahapan sasaran, yaitu : 1) Koperasi LEPP-M3, Koperasi
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Perikanan/Koperasi lainnya sebagai sasaran antara dan 2) sasaran akhir yaitu

masyarakat pesisir dengan usaha skala mikro yang berorientasi pada sektor

usaha kelautan dan perikanan, yang berlokasi di daerah sekitar pesisir dan

pulau-pulau kecil.

Program PEMP dibagi menjadi tiga periode (tahapan), yaitu :

1) periode inisiasi (2001-2003)

2) periode institusionalisasi (2004-2006)

3) periode diversifikasi (2007-2009)

Periode inisiasi merupakan periode membangun, memotivasi dan

memfasilitasi masyarakat pesisir agar mampu memanfaatkan kelembagaan

ekonomi (LEPP-M3), sebagai upaya memecahkan masalah rendahnya kultur

kewirausahaan masyarakat dan tersumbatnya akses permodalan.

Periode institusional merupakan periode dengan upaya menjadikan

LEPP-M3 sebagai lembaga berbadan hukum, agar dapat memperluas usaha

ekonomi dengan legalitas.

Periode diversifikasi merupakan periode perluasan unit usaha koperasi

LEPP-M3/koperasi perikanan, dengan harapan dapat mengurangi beban

masyarakat pesisir.

 Pengembangan Program PEMP diarahkan kepada kegiatan sebagai

berikut :

1) Memperbesar skala usaha kegiatan masyarakat pesisir

2) Memperluas jaringan masyrakat pesisir untuk dapat mengakses permodalan

pada unit usaha keuangan koperasi

3) Memperkuat lembaga yang sudah ada, sehingga dapat berkembang menjadi

lembaga ekonomi yang mandiri. Perkembangan lembaga ekonomi tersebut

adalah dengan menjalin kerjasama dengan lembaga perbankan, baik
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konvensional maupun syariah yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan

modal masyarakat pesisir

4) Mengembangkan kegiatan sosial pada masyarakat pesisir

5) Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dalam mengembangkan

infrastruktur yang mendukung kegiatan usaha, seperti pembangunan TPI,

jalan sekolah dan lain sebagainya

6) Memperbaiki lingkungan, baik kebersihan dan keindahan lingkungan

permukiman maupun ekosistem yang ada di pesisir melalui upaya

penanaman hutan bakau, pembentukan fish sanctuary, dan melakukan

restocking.

Dalam jangka panjang Program PEMP tetap diarahkan pada :

1) peningkatan kemandirian masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan

ekonomi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), partisipasi

masyarakat pesisir, penguatan modal dan penguatan kelembagaan ekonomi

masyarakat pesisir.

2) peningkatan kemampuan masyarakat pesisir untuk mengelola dan

memanfaatkan sumberdaya pesisir dan laut secara optimal, berkelanjutan

sesuai kaidah kelestarian lingkungan.

3) pengembangan kemitraan masyarakat pesisir dengan lembaga swasta dan

pemerintah.

2.10.2 Perkembangan Program PEMP di Indonesia

  Pada awalnya Program PEMP diinisiasi untuk memberdayakan

masyarakat pesisir, sekaligus mengatasi dampak kenaikan harga Bahan Bakar

Minyak (BBM) pada perekonomian masyarakat pesisir. Saat awal PEMP

difokuskan pada penguatan modal melalui perguliran Dana Ekonomi Produktif

(DEP). Pengelolaan DEP dilakukan oleh Lembaga Ekonomi Pengembangan
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Pesisir Mkikro Mitra Mina (LEPP-M3) yang dibentuk sebagai cikal bakal holding

company milik masyarakat pesisir.

  Agar LEPP-M3 berkembang, maka mulai tahun 2004, Program PEMP

diarahkan pada penguatan kelembagaan LEPP-M3 dalam format koperasi dan

pada masing-masing koperasi dibentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Peningkatan status kelembagaan ini diiringi oleh perubahan sistem penyaluran

DEP, yang semula berstatus sebagai dana bergulir dikelola LEPP-M3 menjadi

dana hibah kepada koperasi yang dijaminkan pada perbankan (cash collateral).

Dana yang dikeluarkan oleh perbankan berstatus kredit/pinjaman dikelola oleh

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Swamitra Mina/USP atau sejenisnya.

  Pembentukan LKM diharapkan berfungsi sebagai lembaga pembiayaan

alternatif yang akan menggantikan peran rentenir.  Dengan demikian, hingga

tahap institusional telah terbentuk LKM BERUPA Swamitra Mina dengan

menggunakan sistem online ataupun offline, Unit Simpan Pinjam (USP), Bank

Perkreditan Rakyat (BPR), dan Baitul Qirodl.

  Pada tahun 2005, program ini telah menjangkau 271 dari 287

kabupaten/kota berpesisir di seluruh Indonesia, telah terbentuk 323 LEPP-M3 /

Koperasi Perikanan dan menyentuh sekitar 101.428 KK masyarakat pesisir.

Khusus untuk Baitul Qirodl, telah terbentuk 17 unit usaha ini di wilayah Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam.

  Pada tahun 2006 ada tiga kegiatan Program PEMP, yaitu : a) Jaminan

Modal di 111 kabupaten/kota, b) Fasilitasi Kedai Pesisir di 53 kabupaten/kota,

dan Pembangunan Solar Packed Dealer untuk Nelayan (SPDN) di 51

kabupaten/kota.

  Kegiatan Jaminan Modal dikerjasamakan dengan lembaga perbankan

dan non perbankan, seperti : Bank Bukopin, Bank BRI, BPD Maluku, BPD

Papua, Bank Syariah Mandiri, dan PT. Permodalan Nasional Madani.
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  Kegiatan Fasilitasi Kedai Pesisir dilakukan bekerjasama dengan mitra

kerja yang berperan dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia,

pembentukan jaringan ritel yang menjangkau wilayah pesisir seluruh Indonesia.

Kegiatan Pembangunan SPDN bekerjasama dengan PT. Pertamina dan PT.

Elnusa Petrofin.

  Keberhasilan Program PEMP di daerah sangat tergantung dari dukungan

dan kontribusi pemerintah tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Dukungan

tersebut berupa kebijakan, peraturan, dan perencanaan pembangunan yang

sejalan dengan program PEMP. Diperlukan pula dana pembinaan dan

pendampingan untuk memperkuat Program PEMP pada tahun berjalan dan

sebagai tindak lanjut pengembangan Program PEMP pasca tahun anggaran

berjalan yang dapat dialokasikan dari APBD.

2.10.3 Mekanisme Pendanaan Operasional Program PEMP

Pendanaan operasional program PEMP terdiri dari atas beberapa

komponen yang salah satu diantaranya adalah DEP (Dana Ekonomi Produktif).

Besarnya jumlah DEP berkisar antara 60%-80% dari total anggaran di masing-

masing kabupaten/kota penerima program. DEP ini merupakan hibah kepada

koperasi yang penggunannya diperuntukkan bagi kegiatan yang bersifat

produktif.

1. DEP untuk Penjamin ( cash collateral )

2. DEP untuk BPR Pesisir

3. DEP untuk SPDN

4. DEP untuk Kedai Pesisir

 Penggunaan DEP untuk 4 kegiatan di atas menggunakan mekanisme

yang berbeda. DEP akan dimasukkan ke rekening masing-masing koperasi pada

Bank Pelaksana dengan masing-masing kegiatan mempunyai nomer rekening
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tersendiri. Kegiatan penjaminan pada bank pelaksana akan menggunakan

mekanisme executing, sedangkan BPR Pesisir, SPDN, dan Kedai Pesisir akan

menggunakan mekanisme langsung kepada koperasi namun tetap melalui

rekening koperasi di masing-masing Bank Pelaksana.

Penjaminan

DEP yang dijadikan sebagai jaminan ( cash collateral ) dikelola dengan

tahapan sebagai berikut :

1. DEP dibukukan pada rekening giro atas nama koperasi untuk kemudian

dijadikan jaminan kepada Bank Pelaksana, Bank Pelaksana memberikan

kredit kepada koperasi minimal sebesar DEP yang dijaminkan. Diharapkan,

seiring dengan kinerja LKM, Bank Pelaksana dapat menyalurkan kredit yang

bersumber dari dana perbankkan itu sendiri.

2. Kredit dari Bank Pelaksana dibukukan sebagai Modal Tidak Tetap (MTT) pada

unit usaha simpan pinjam untuk diteruskan sebagai pinjaman kepada anggota

atau calon anggota koperasi.

 Penyaluran kredit oleh Bank Pelaksana kepada koperasi dilakukan

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penggunaan Kredit

 Kredit yang diterima dari Bank Pelaksana kepada koperasi dibukukan sebagai

 Modal Tidak Tetap (MTT) dan dipergunakan untuk disalurkan kepada anggota

 dan calon anggota sebagai pinjaman sebagaimana yang ditetapkan dalam

 ketentuan pemberian pinjaman di unit usaha simpan pinjam koperasi.

2. Jangka Waktu Kredit

 a. Jangka waktu kredit dari Bank Pelaksana kepada koperasi maksimal 3

  (tiga) tahun.

 b. Jangka Waktu pinjaman kepada anggota dan calon anggota koperasi

  disesuaikan dengan kondisi dan jenis usaha yang dibiayai.
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3. Suku Bunga Kredit

 a. Tingkat suku bunga pinjaman dari Bank Pelaksana kepada koperasi

  maksimum sebesar 6% aktif per tahun.

 b. Suku bunga pinjaman di review secara berkala.

 c. Bunga pinjaman dibayar secara rutin setiap bulan, dan kewajiban bunga

  pinjaman selama 6 (enam) bulan pada tahun pertama dicadangkan.

 d. Bunga pinjaman yang dibebankan kepada anggota dan calon anggota

  koperasi maksimal sama dengan suku bunga yang berlaku pada BPR

  atau koperasi Simpan Pinjam setempat.

 e. Provisi kredit tidak dikenakan pungutan biaya.

4. Sanksi

 a. Apabila koperasi menunggak kewajiban pelunasan kredit selama 3 (tiga)

  bulan berturut-turut, maka Bank Pelaksana berhak mencairkan DEP atas

  nama koperasi yang dijadikan sebagai jaminan untuk dipergunakan

  sebagai pelunasan kredit.

 b. Apabila koperasi telah menunggak kewajibannya dan Bank Pelaksana

  telah mencairkan DEP yang dijadikaN sebagai jaminan, maka hal

  tersebut akan menjadi pertimbangan bagi koperasi tersebut untuk tidak

  mendapatkan alokasi DEP pada program PEMP tahun berikutnya

  maupun dana yang bersumber dari BANK Pelaksana atau lainnya.

 Mekanisme pencairan DEP yang dimulai dari koperasi dapat dilihat pada

gambar 2.3.
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Gambar 2.3 Mekanisme Pencairan DEP

Sumber : Pedoman PEMP 2005

2.11 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu pertama, telah dilakukan oleh Astuti berjudul Manfaat

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakay Pesisir (PEMP) Terhadap

Pendapatan Masyarakat Nelayan Tradisional di Kabupaten Lamongan (Astuti,

2007).

  Penelitian ini membahas tentang apakah pemberian dana atau modal

kerja dalam bentuk kredit melalui program PEMP kepada nelayan tradisional

dapat bermanfaat bagi peningkatan pendapatan nelayan di Kabupaten

Lamongan. Di mana selama ini kehidupan nelayan khususnya nelayan

tradisional sebagian hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Dari tinjauan

pustaka dikemukakan bahwa kemiskinan pada masyarakat nelayan bersifat

kompleks, terutama diakibatkan oleh kemiskinan struktural dan kultural sehingga

untuk menanggulangi dan menguranginya juga harus bersifat kompleks pula.

 Secara kultural butuh waktu yang tidak terbatas karena merubah budaya,

pola pikir dan sikap manusia bukan hal mudah. Miskin struktural butuh campur

Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota

Koperasi LEPP M3/Koperasi
Perikanan/Koperasi lainnya.

UNIT USAHA SIMPAN PINJAM

MASYARAKAT PESISIR

PKS & Akad Kredit

pendampingan

BANK PELAKSANA
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tangan barbagai pihak terutama pemerintah dengan pihak yang terkait,

akademis, dan LSM secara serius dan berkesinambungan. Dengan dibentuknya

Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) melalui Dirjen Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil, dikeluarkan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

(PEMP) yang bertujuan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat pesisir.

Penelitian ini untuk melihat apakah pemberian dana atau modal kerja dalam

bentuk kredit melalui program PEMP kepada nelayan tradisional dapat

bermanfaat bagi peningkatan pendapatan nelayan. Studi ini dilakukan di

Kecamatan Paciran dan Brondong tepatnya didesa Kemantren, Paciran,

Kandang Semangkon, dan Labuhan Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Sampel

dalam penelitian ini adalah nelayan tradisional, yang memiliki perahu berukuran

kecil dan menggunakan alat jaring biasa seperti (Gondrong, Blentik, Bringsang)

sebagai alat tangkapnya. Jumlah nelayan yang dijadikan sampel sebanyak 100

orang, dengan rincian 50 orang yang mengikuti program PEMP dan 50 orang

yang tidak mengikuti program PEMP.

 Penelitian ini menggunakan metode komparatif ex-post facto, yang

bertujuan mengetahui manfaat dari pelaksanaan program PEMP khususnya

pada bantuan modal kerja, dilakukan dengan cara membandingkan pendapatan

antara masyarakat nelayan yang mengikuti program PEMP dan yang tidak dalam

rentang waktu sama.

 Untuk membedakannya digunakan T-tes. Hasil analisis Uji-t menunjukkan

bahwa selisih pendapatan sesudah dan sebelum mengikuti program PEMP

terdapat perbedaan peningkatan pendapatan nelayan dengan taraf signifikan

sebesar 0,037, berarti signifikan. Hasil lain yang menarik dari penelitian ini

adalah tidak berbeda jauh pendapatan nelayan yang meningkat antara nelayan

yang mengikuti program PEMP dan yang tidak. Dan 50 nelayan yang mengikuti

program PEMP terdapat 49 nelayan meningkat pendapatannya atau sebanyak
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98%. Sedangkan dari 50 nelayan yang tidak mengikuti program PEMP terdapat

41 nelayan pendapatannya meningkat atau sebanyak 82%. Jadi selisih jumlah

nelayan yang pendapatannya meningkat antara yang mengikuti program PEMP

dan tidak adalah16%. Kenyataan lain bisa dilihat dari penelitian ini adalah

sebagian besar nelayan yang tidak mendapat bantuan modal kerja dari PEMP

tepatnya di Kecamatan Paciran meminjam sekaligus menjual hasil tangkapannya

2.12 Kerangka Pikir Penelitian

 Dari tinjauan teoritis yang telah dijelaskan di atas dapat dibuat suatu

bentuk kerangka pemikiran sebagai berikut Gambar 2.4:

Gambar 2.4 Kerangka Pikir Penelitian
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2.13 Hipotesis

Hipotesis didefinisikan sebagai jawaban sementara atau kesimpulan yang

diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian (Mardalis,

2002:48). Berdasarkan permasalahan diatas, teori-teori yang telah ada serta

tujuan penulis maka hipotesis yang dapat dikemukakan adalah : “Diduga bahwa

program PEMP mempengaruhi variabel-variabel modal sosial yang

komponennya terdiri dari kepercayaan, norma/institusi dan jaringan serta

berpengaruh signifikan terhadap produktivitas rumah tangga miskin berpotensi di

Desa Pulokerto Kabupaten Pasuruan.
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BAB III

METODE  PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Pendekatan

kuantitatif dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya variabel-variabel

dalam mempengaruhi produktivitas rumah tangga miskin pesisir. Variabel-

variabel tersebut disusun menjadi sebuah model yang diestimasi menggunakan

alat analisis regresi linier berganda. Selanjutnya hasilnya dideskripsikan.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

 Penelitian ini akan membahas mengenai pengaruh program

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) terhadap produktivitas

rumah tangga miskin pesisir di Desa Pulokerto Kecamatan Kraton Kabupaten

Pasuruan. Wilayah penelitian ini akan dilakukan di Desa Pulokerto Kecamatan

Kraton Kabupaten Pasuruan. Dimana tipologi ini dalam kategori Desa. Alasan

dipilihnya Desa Pulokerto Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan sebagai

lokasi penelitian adalah sebagai berikut :

 Desa Pulokerto merupakan Desa Pesisir yang mendapatkan program

PEMP dimana program tersebut merupakan salah satu program pemerintah

dalam upaya pengentasan kemiskinan dan juga program tersebut diharapakan

dapat menghasilkan perubahan yang cukup signifikan terhadap pendapatan

masyarakat pesisir.

 Selain itu, dipilihnya Desa Pulokerto Kecamatan Kraton Kabupaten

Pasuruan sebagai lokasi penelitian, dikarenakan lokasi penelitian tersebut dekat

dengan tempat tinggal peneliti dan peneliti juga telah mengenal karakteristik dari
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masyarakat yang ada di wilayah tersebut, sehingga diharapkan akan

mempermudah proses penelitian yang dilaksanakan. Waktu penelitian dilakukan

kurang lebih sekitar 1 bulan dan dimulai pada bulan Desember 2008.

3.3 Deskripsi Data
3.3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan

data sekunder. Menurut Marzuki (2000:55). Secara umum dalam penelitian

terdapat dua sumber data yang diperlukan, yaitu :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan

dicatat untuk pertama kalinya. Data tersebut menjadi data sekunder kalau

dipergunakan orang yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian

yang bersangkutan.

2. Sedangkan data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri

pengumpulannya oleh peneliti yang berasal dari tangan kedua, ketiga dan

seterusnya, melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri. Karena

itu perlu adanya pemeriksaan ketelitian, bukan berarti data sekunder kalah

bermutu dibandingkan dengan data primer bahkan kalau mungkin data

sekunder dicari terlebih dahulu dimungkinkan ada yang cocok dengan tujuan

penelitian. Dengan demikian akan menghemat waktu, biaya, dan tenaga.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari :

1. Kantor Kepala Desa sampel, yaitu Kantor Kepala Desa Pulokerto, data

tersebut mengenai monografi desa.

2. Kantor Statistik Kabupaten Pasuruan.

3. Literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.
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3.3.2 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada tiga cara, yaitu :

 a.  Angket (kuisioner)

  Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket atau

kuisioner yang disebut mail survey dengan cara surat menyurat yang

berhubungan dengan responden (rumah tangga miskin) yang berisi

tentang pernyataan. Selain itu peneliti juga melakukan Tanya jawab

langsung kepada rumah tangga miskin di Desa Pulokerto selaku

penerima bantuan.

b. Observasi

  Yaitu peneliti mengadakan penelitian dengan cara melakukan

pengamatan secara langsung dan cermat terhadap segala fenomena

yang ada hubungannya dengan kemiskinan dan kemudian dicatat guna

melengkapi data yang diperoleh. Karena obyek penelitian tersebut

bersifat perilaku manusia. Sugiono (1999 : 78).

c  Dokumentasi

  Dokumentasi merupakan suatu pengumpulan data dengan mempelajari

atau meneliti dokumen-dokumen atau sumber-sumber tertulis serta arsip-

arsip lainnya yang sesuai dengan penelitian.

3.4 Deskripsi Populasi, Penentuan Sampel Dan Besar Sampel
3.4.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari, Sugiono (1999 : 78). Populasi dalam penelitian ini adalah rumah

tangga miskin pesisir yang menerima program-program bantuan simpan pinjam

pokok masyarakat di LEPP-M3 pada program Pemberdayaan Ekonomi
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Masyarakat Pesisir (PEMP) di Desa Pulokerto Kecamatan Kraton Kabupaten

Pasuruan. Populasi rumah tangga miskin di Desa tersebut adalah 193 rumah

tangga. Sedangkan rumah tangga yang memperoleh bantuan adalah rumah

tangga miskin yang berpotensi (RTMB) sebanyak 176 rumah tangga dan sisanya

tidak memperoleh bantuan tersebut, karena dianggap sebagai rumah tangga

miskin yang rentan (RTMR).

3.4.2  Penentuan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimilki oleh populasi

tersebut, Sugiono (1999 : 78). Jadi untuk sampel yang diambil harus dari

populasi rumah tangga miskin  penerima bantuan dari Program Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat  Pesisir di Desa Pulokerto Kecamatan Kraton Kabupaten

Pasuruan. Sampel yang di ambil adalah rumah tangga miskin tersebut yang

memperoleh bantuan berupa pemberdayaan usaha.

3.4.3 Besar Sampel

Penentuan ukuran sampel dapat ditarik melalui rumus Slovin berikut:

21 Ne
Nn

+
=

di mana:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = sampling error (%)
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 Berdasarkan rumus tersebut dengan sampling error sebesar 10 %, maka

besar sampel adalah :

6476863
101761

176
2

==
+

= ,
).(

n

 Metode sampling yang digunakan tersebut adalah non random sampling,

yaitu dengan menggunakan purposive sampling. Purposive sampling adalah

sampling dimana pengambilan elemen-elemen yang dimasukkan dalam sampel

dilakukan dengan sengaja, dengan catatan bahwa sampel tersebut

representative atau mewakili dari populasi tersebut Marzuki, (1990). Selain itu

purposive sampling menurut Sugiono (1999 : 78) adalah teknik pengumpulan

sampel dengan pertimbangan tertentu dan lebih cocok digunakan untuk

penelitian kuantitatif. Alasan menggunakan metode ini karena peneliti

menganggap bahwa sampel yang telah diambil dapat mewakili populasi, yaitu

populasi rumah tangga miskin berpotensi di Desa Pulokerto Kecamatan Kraton

Kabupaten Pasuruan, lebih tepatnya adalah masyarakat yang sudah menerima

bantuan dari Program PEMP.

3.5  Metode Analisis Data
3.5.1 Metode Analisis

Untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan

bantuan untuk rumah tangga miskin, maka digunakan 2 metode, yaitu :

 1. Metode Diskriptif

 Merupakan suatu metode yang menguraikan data yang diperoleh dan

dianalisa untuk melukiskan keadaan tentang variabel yang mempengaruhi

keberhasilan bantuan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga

miskin tersebut.
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2. Metode Kuantitatif

 Metode ini berupa data dalam angka-angka yang dianalisa dengan

menggunakan analisis regresi untuk mengetahui bentuk hubungan ketiga

variabel dengan tingkat pendapatan.

3.5.2 Spesifikasi Model

Dengan teori dan data di atas, maka penulis menggunakan suatu

perumusan model regresi linear berganda untuk melihat seberapa jauh pengaruh

antara variabel bebas dengan variabel terikat. Adapun persamaan fungsi

tersebut adalah sebagai berikut:

Y = f (X1, X2, X3)

Sedangkan model persamaan fungsinya adalah sebagai berikut :

(1)   Y=  + + + +e  (1) = (2)

(2)            o / i=  + + + +e

 Berdasarkan model tersebut maka variabel terikat (dependent variabel)

adalah Y dan variabel bebas (independent variabel) adalah X1, X2, X3

Sedangkan untuk definisi dari variabel adalah sebagai berikut :

 Y =  o / i = Produktivitas atau rasio dari efisiensi penggunaan input (modal

    bantuan PEMP) dalam memproduksi output (Pendapatan per

    bulan) yang dihasilkan tiap individu.

X1= Kepercayaan (trust)

      X2 = Norma/Institusi

X3 =  Jaringan (networking)

           e  =  Error
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3.6 Uji Statistik

Untuk membuktikan kebenaran hipotesa :

  H0   = bahwa program PEMP mempengaruhi variabel-variabel modal

    sosial dan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas rumah

    tangga miskin berpotensi.

    H1  = bahwa program PEMP tidak mempengaruhi variabel-variabel

    modal  sosial dan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas

    rumah  tangga miskin berpotensi.

  Yang diajukan dalam analisa ini, digunakan suatu uji statistik terhadap

output yang dihasilkan oleh model regresi linear berganda tersebut di atas. Uji

statistik ini disebut juga uji signifikasi (test of significance). Dari regresi berganda

akan diketahui besarnya koefisien masing-masing variabel bebas terhadap

variabel terikat baik secara terpisah maupun secar bersama-sama. Pengujian

hipotesa secara statistik yang digunakan adalah uji signifikasi individual (uji t) dan

uji signifikasi serentak (uji f). Sedangkan pengujian secara ekonometri digunakan

asumsi-asumsi klasik.

3.6.1 Uji F ( Uji Statistik Simultan )

 Yaitu pengujian hubungan regresi secara simultan atau serentak antara

variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian dimaksudkan untuk

menguji ada tidaknya peranan variabel bebas secara bersama-sama terhadap

variabel terikat atau untuk menguji tingkat keberartian hubungan seluruh

koefisien regresi variabel bebas terhadap variabel terikat.

H0         = Variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh

      signifikan terhadap variabel terikat.

 H1       = Variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan

                  terhadap variabel terikat.
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 Keputusan untuk menolak atau menerima H  dilakukan dengan

membandingkan nilai  dengan  pada derajat kebebasan (k - 1),

(n – k – 1) dan tingkat signifikasi ( ) yang ditentukan. Formula uji F adalah :

Dimana :

 = Koefisien Determinasi

n = Jumlah Sampel

k = Jumlah Variabel Penjelas

 Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai  dengan nilai

 yang diperoleh dari tabel dengan ketentuan yaitu bila  (  >

(  pada derajat kesalahan tertentu maka H  ditolak dan Hi diterima yang berarti

bahwa variabel bebas berpengaruh secara serentak terhadap variabel terikat.

Sebaliknya bila  < (  pada derajat kesalahan tertentu, maka Ho

diterima dan Hi ditolak yang berarti bahwa variabel bebas tidak secara serentak

berpengaruh terhadap variabel terikat.

3.6.2 Uji t ( Uji Statistik Parsial )

 Sesuai dengan hipotesa yang dibuat maka uji t yang digunakan adalah uji

dua sisi.

H0    = Variabel bebas secara individual tidak berpengaruh signifikan

 terhadap variabel terikat.

 H1     = Variabel bebas secara individual berpengaruh signifikan terhadap

  variabel terikat.
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 Pengujian dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan nilai t yang

diperoleh dari tabel, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Jika  positif >  maka Ho ditolak Hi diterima

- Jika  positif <  maka Ho diterima Hi ditolak

- Jika  negatif <  maka Ho ditolak Hi diterima

- Jika  negatif <  maka Ho diterima Hi ditolak

 Hal ini dapat diartikan yaitu bila  >  pada derajat

kesalahan tertentu maka Ho akan ditolak dan Hi diterima. Dimana variabel bebas

berpengaruh terhadap variabel-variabel terikat. Sedangkan apabila  <

 pada derajat kesalahan tertentu, maka Ho diterima dan Hi akan ditolak,

artinya bahwa variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

3.6.3 Koefisien Determinasi ( )

 Untuk mengetahui besarnya sumbangan dari variabel-variabel bebas

terhadap naik turunnya variabel terikat secara bersama-sama dapat dilihat

melalui nilai koefisien determinasi dengan simbol  . Koefisien determinasi

mempunyai dua kegunaan, yaitu :

1) Untuk mengukur ketetapan suatu garis regresi yang ditetapkan terhadap

suatu kelompok data hasil observasi. Makin besar  makin tepat garis

regresi. Sebaliknya, semakin kecil  makin tidak tepat garis regresi untuk

mewakili data hasil observasi. Nilai  antara 0 dan 1.

2) Untuk mengukur proporsi jumlah variasi dari variabel terikat yang diterapkan

oleh model regresi atau untuk mengukur besarnya pengaruh dari variabel

bebas terhadap turunnya nilai variabel terikat.
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3.7 Asumsi-Asumsi Klasik

    Untuk memperoleh nilai perkiraan yang tidak bias dan efisiensi dari

persamaan regresi linier berganda, maka dalam pelaksanaan analisa data

haruslah memenuhi asumsi-asumsi klasik. Asumsi-asumsi klasik tersebut adalah

sebagai berikut :

3.7.1 Uji Multikolinearitas ( Multicollinearity )

  Pada hakekatnya multikolinearitas adalah suatu kondisi dimana antara

variabel bebas dalam suatu persamaan regresi tidak saling bebas. Uji

multikolinearitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan

linier yang sempurna atau pasti diantara semua variabel yang terdapat dalam

model regresi.

  Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dalam suatu model

regresi dapat dilihat dari beberapa kondisi yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1) Multikolinearitas terjadi bila nilai koefisien korelasi ( ) antara sesame

variabel bebas lebih besar dari 0,8

2) Multikolinearitas terjadi bila nilai VIF ( Varian Inflating Factor ) lebih besar

dari 10

3) Multikolinearitas terjadi bila nilai toleran yang diperoleh dari hasil

perhitungan kurang dari 0,1.

3.7.2 Uji Heteroskedastisitas

Hetroskedastisitas yaitu keadaan dimana masing-masing

kesalahan pengganggu (ei) mempunyai varian yang berlainan, yaitu varian (ei) =

σ2 untuk n  =1,2,3,...n. Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dapat

digunakan uji Gleijser, yaitu dengan meregresi nilai absolut dari ei, |ei|, terhadap
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variabel-variabel bebas yang digunakan mempunyai hubungan erat dengan σi
2

(Damodar Gujarati, 1999). Bentuk fungsional yang digunakan adalah :

|ei| = βi Xi + vi

Sebagai pedoman, apabila koefisien parameter β i ternyata signifikan

secara stastitik, ini berati bahwa dalam data dari model empiris yang diestimasi

terdapat heteroskedastisitas. Dan sebaliknya, jika koefisien parameter βi tidak

signifikan secara statistik, maka asumsi terjadinya homoskedastisitas dalam data

yang diestimasi tidak dapat ditolak.

3.7.3 Uji Normalitas

Normalitas data adalah suatu keharusan, jika nilai residual dari model

regresi tidak didistribusikan secara normal maka dikhawatirkan hasil analisis

regresi tidak memberikan kesimpulan yang valid. Regresi linear klasik

mengasumsikan bahwa tiap ui didistribusikan secara normal dengan :

Rata-rata : E (ui)    = 0

Varians   : E (ui
2)   = σ2

Cov (ui, uj) : E (ui, uj)  = 0    i ≠ j

Bisa dicatat bahwa variabel-variabel yang didistribusikan secara normal

kovarians atau korelasi sama dengan nol, berarti variabel-variabel tadi

independen (bebas). Jadi sesuai dengan asumsi kenormalan, berarti bahwa ui

dan uj tidak hanya tak berkorelasi tetapi juga didistribusikan secara independen.

Dan untuk menguji asumsi kenormalan dapat dilakukan dengan tes Kolmogorof-
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Smirnov. Apabila rata-rata residual dari model sama dengan nol, maka dapat

dikatakan parameter dalam model tersebut normal.

3.8 Variabel Penelitian
3.8.1 Identifikasi Variabel Penelitian

 Variabel bebas adalah sejumlah gejala atau faktor atau unsur yang

menentukan atau tidak munculnya gejala, serta unsur yang lain. variabel terikat

adalah sejumlah gejala atau faktor yang di pengaruhi oleh adanya variabel

bebas.

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel penelitian yaitu :

a. Variabel Bebas (X) : Kepercayaan (X1), Norma/Institusi (X2),

     Jaringan (X3)

b. Variabel Terikat (Y) : Produktivitas Rumah Tangga Miskin

       Berpotensi

3.8.2 Definisi Operasional Variabel

Agar penelitian lebih terfokus pada permasalahan yang akan dibahas

maka penulis berusaha untuk menyesuaikan variabel yang akan diteliti, variabel

penelitian tersebut antara lain :

1. Kepercayaan/Trust (X1) yaitu komponen modal sosial dengan melihat

kepercayaan masyarakat serta pendapatnya tentang program

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP).

2. Norma/Institusi (X2), yaitu komponen modal sosial dengan melihat

dukungan dari instansi/lembaga yang berhubungan dengan program

PEMP.

3. Jaringan/networking (X3), yaitu komponen modal sosial dengan melihat

bagaimana informasi program PEMP dapat sampai ke masyarakat.
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4. Produktivitas rumah tangga miskin berpotensi (Y), yaitu rasio dari

 efisiensi penggunaan input (modal bantuan PEMP yg diterima tiap

 individu satuan Rupiah) dalam memproduksi output (pendapatan per

 bulan tiap individu satuan Rupiah).

Modal sosial diukur pada indikator pendapat masyarakat tentang partisipasi,

dukungan serta kepercayaan masyarakat terhadap program PEMP dengan

menggunakan Skala Likert. Skala Likert untuk mengukur jawaban dari masing-

masing pertanyaan pada variabel X1, X2, X3. Skala Likert menurut Sugiyono

(2004:86): “Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan

persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial”

 Dengan skala likert, maka variabel yang diukur dijabarkan menjadi

indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk

menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

Jawaban setiap item instrument yang menggunakan skala likert mempunyai

gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata

dan untuk keperluan analisis kuantitatif maka jawaban itu diberi skor misalnya:

Untuk mengetahui persepsi masyarakat dengan adanya program perguliran dana

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) sebagai berikut :

Sangat setuju   : skor 5

Setuju    : skor 4

Ragu-ragu   : skor 3

Tidak setuju   : skor 2

Sangat tidak setuju  : skor 1

 Pengukuran diatas tersebut digunakan untuk mengukur apakah modal

sosial yang tersiri dari 3 komponen yaitu kepercayaan, norma/institusi dan

jaringan berpengaruh terhadap produktivitas rumah tangga miskin berpotensi

penerima bantuan PEMP.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Pasuruan

Secara geografis Kabupaten Pasuruan terletak antara 112°33’55” hingga

113°05’37” Bujur Timur dan antara 7°32’34” hingga 7°57’20” Lintang Selatan

dengan batas willayah :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kota Pasuruan, Selat Madura dan

Kabupaten Sidoarjo.

- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Malang.

- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo.

- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto.

 Letak geografis Kabupaten Pasuruan yang sangat strategis tersebut,

dimantapkan dengan posisinya pada jalur pusat pertumbuhan Surabaya-Malang

dan Jember. Hal tersebut sangat menguntungkan dalam membuka peluang

investasi di Kabupaten Pasuruan. Secara administratif wilayah Kabupaten

Pasuruan terbagi 24 Kecamatan, 341 Desa dan 24 Kelurahan.

 Kondisi wilayah Kabupaten Pasuruan terdiri dari pegunungan berbukit

dan dataran rendah, yang secara rinci terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :

a. Bagian selatan terdiri dari pegunungan dan perbukitan dengan ketinggian

permukaan tanah antara 186 m – 2700 m yang membentang mulai dari

wilayah Kecamatan Tosari, Puspo sampai Barat, yakni Kecamatan Tutur,

Purwodadi, dan Prigen.

b. Bagian tengah terdiri dari dataran rendah yang berbukit dengan

ketinggian permukaan antara 6 m - 91 m dan pada umumnya relative

subur.
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c. Bagian utara terdiri dari dataran rendah pantai yang tanahnya kurang

subur dengan ketinggian permukaan 2 m – 8 m. daerah ini membentang

dari Timur mulai dari wilayah Kecamatan Nguling ke arah barat, yaitu

Kecamatan Lekok, Rejoso, Kraton, dan Bangil.

 Kondisi sosial budaya Kabupaten Pasuruan dapat digambarkan yaitu

masyarakatnya terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan etnis (Jawa,

Madura, Tengger, etnis Cina dan Arab). Masyarakat Kabupaten Pasuruan

mayoritas beragama Islam, memiliki karakteristik keagamaan yang cukup kuat

dan dapat dikatakan sebagai masyarakat agamis.

 Dari luas Kabupaten Pasuruan 147.401, 50 Ha, 2,86% merupakan luas

areal perikanan yang berupa tambak, kolam dan danau. Sektor kelautan dan

perikanan di Kabupaten Pasuruan sangat potensial untuk dikembangkan dalam

rangka menunjang perekonomian daerah.

 Jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan sebanyak 1.213.340 jiwa, yang

memiliki mata pencaharian dari sektor kelautan dan perikanan adalah 6,22%.

Walaupun hanya 6,22%, sektor kelautan dan perikanan sangat potensial

dikembangkan di Kabupaten Pasuruan. Hal ini mengingat panjang pantai

Kabupaten Pasuruan ± 48 Km yang membentang dari Kecamatan Nguling

sampai dengan Kecamatan Bangil, dengan luas wilayah eksploitasi 112, 5 mil

laut persegi kearah Selat Madura, dengan potensi lestari 27.000 ton. Total

produksi perikanan sebanyak 15.295, 8 ton, sehingga sektor kelautan dan

perikanan merupakan salah satu sektor unggulan selain pertanian.

 Pengembangan sektor kelautan dan perikanan di wilayah Kabupaten

Pasuruan sangat menjanjikan kalau dihubungkan dengan kondisi wilayah

Kabupaten Pasuruan, baik secara geografis dan demografis. Perkembangan

wilayah Gerbangkertasusila yang demikian pesat sangat bepengaruh terhadap

perkembangan wilayah Kabupaten Pasuruan. Imbas dari perkembangan wilayah
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Gerbangkertasusila sangat terasa di wilayah Kabupaten Pasuruan, sebagai

contoh dengan adanya akses tol Surabaya – Gempol, maka semakin dekat jarak

antara Surabaya dengan Pasuruan, sehingga banyak investor yang

mengembangkan usahanya di Kabupaten Pasuruan. Fenomena tersebut kita

tangkap sebagai potensi dan peluang sebagai dasar pembuatan kebijakan

pembangunan daerah.

4.1.2 Potensi Sektor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasuruan

Peluang bagi pengembangan sektor kelautan dan perikanan antara lain

potensi wilayah, semangat aparat daerah, kepatuhan masyarakat terhadap

program-program serta kebijaksanaan pemerintah daerah di sektor kelautan dan

perikanan, kebersamaan antara aparat pemerintah daerah dengan masyarakat

dan peluang yang tidak kalah pentingnya dalam pengembangan sektor kelautan

dan perikanan adalah forum keagamaan yang cukup kuat, terutama di daerah

pesisir pantai. Forum keagamaan tersebut dapat digunakan sebagai media untuk

sosialisasi program-program pemerintah di sektor kelautan dan perikanan.

 Sebagai gambaran potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten

Pasuruan sebagai berikut :

1. Perikanan Laut :

a. Panjang pantai ± 48 Km dari Kecamatan Nguling di sebelah Timur

(berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo) sampai dengan Kecamatan

Bangil disebelah Barat (berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo).

b. Luas wilayah laut 112, 5 mil laut persegi.

c. Luas wilayah eksploitasi 4 mil ke arah Selat Madura

d. Jumlah armada perikanan laut :

a. 667 armada perahu layar

b. 3.317 armada perahu motor tempel.
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e. Jumlah nelayan 11.087 RTP (Rumah Tangga Perikanan)

f. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sebanyak 2 buah, yaitu di Kecamatan

Lekok dan Nguling.

g. Jumlah produksi penangkapan ikan di laut 10.479, 4 ton dengan jenis

ikan yang dominan adalah teri, kembung, tembang, peperek, tongkol,

rajungan, cumi-cumi, dll.

h. Potensi budidaya di laut yang cocok adalah budidaya kerang.

Hal ini mengingat kondisi pantai yang sebagaian besar adalah berlumpur.

Untuk budidaya ikan dan rumput laut dapat dilaksanakan di sebagian

pantai Lekok dan Nguling, karena di perairan tersebut relatif jernih.

Namun demikian, potensi tersebut belum dimanfaatkan.

2. Perikanan Tambak :

a. Luas tambak 3.966,8 Ha tersebar di 5 Kecamatan, dengan tingkat

teknologi budidaya tambak 99% dikelola secara tradisional dan tradisional

plus, sedangkan sisanya berpola semi intensif dan intensif.

b. Jumlah petani tambak 1.722 RTP.

c. Jumlah produksi 4.271,2 ton terdiri dari jenis udang (1.312,3 ton),

bandeng (2.075, 1 ton), kepiting (111, 6 ton) dan jenis yang lainnya 521,3

ton.

d. Fasilitas pendukung budidaya tambak antara lain terdapat UPBAP (Unit

Pembinaan Budidaya Air Payau) dan ada Koperasi Tani Tambak.

e. Potensi pembenihan udang skala rumah tangga (backyard hatchery)

terdapat di Bangil :

a. Jumlah pembenihan udang skala rumah tangga : 611 RTP.

b. Luas backyard hatchery 1.370 m2.

c. Jumlah produksi benur 22.400.000 ekor.
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3. Perikanan Air Tawar

a. Luas kolam 17,36 Ha tersebar di kecamatan-kecamatan yang

berpengairan teknis.

b. Luas keramba jarring 3,5 Ha terdapat di Ranu Grati.

c. Luas Ranu Grati 198 Ha di Kecamatan Grati.

d. Panjang sungai ± 126 Km.

e. Jumlah petani ikan (kolam dan keramba) 699 RTP

f. Jumlah pembenih ikan 24 RTP.

g. Jumlah nelayan perairan umum 273 RTP.

h. Jumlah produksi kolam 107,4 ton.

i. Jumlah produksi keramba jarring 639,2ton

j. Jumlah produksi benih ikan 9.930.000 ekor.

k. Jumlah produksi penangkapan ikan diperairan umum 10.479,4 ton.

l. Jenis ikan air tawar yang dominan antara lain : lele,nila,gurami,

patin,mujair,tawes dan ada sejenis ikan teri air tawar (lempuk) yang

merupakan ciri khas dari perairan Ranu Grati.

4.1.3 Gambaran Umum Desa Pulokerto Kecamatan Kraton
4.1.3.1 Luas Wilayah  Desa Pulokerto

 Secara administratif Desa Pulokerto mempunyai luas wilayah 493, 6 Ha,

terdiri dari :

Tanah sawah     :  120    Ha

Tanah tegal    :    63,8 Ha

Tanah Pekarangan/perkampungan :  309,8 Ha

Lain-lain (sungai, kuburan, jalan ) :    20   Ha
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Wilayah Desa Pulokerto dibagi 5 Dusun yaitu

1. Dusun Pulokerto

2. Dusun Paederan

3. Dusun Kramat

4. Dusun Wetan dalem

5. Dusun Krajan

Batas-batas wilayah desa Pulokerto sebagai berikut :

Sebelah Utara   : Selat Madura

Sebelah Selatan  : Desa Bendungan, Kraton

Sebelah Timur   : Desa Semare

Sebelah Barat   : Desa Gerongan

4.1.3.2 Kondisi Wilayah

  Kondisi wilayah Desa Pulokerto terdiri dari dataran rendah, yang secara

rinci terbagi menjadi tiga bagian, yakni :

a. bagian selatan terdiri dari jalan raya provinsi, tegalan.

b. bagian tengah terdiri dari persawahan, tegalan dan perumahan

c. bagian utara terdiri dari tambak, pantai yang membentang dari wilayah

Desa Gerongan sampai desa Semare dengan 10 Km dan ketinggian 2 M

diatas permukaan laut.

4.1.3.3 Kondisi Sosial Budaya

 Kondisi sosial budaya Desa Pulokerto dapat digambarkan yaitu

masyarakatnya terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan etnis (Jawa,

Madura, Tengger, Etnis Cina dan Arab). Masyarakatnya mayoritas beragama

Islam, memiliki karakteristik keagamaan yang cukup kuat dan dapat dikatakan

sebagai masyarakat agamis.
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4.1.3.4 Penduduk

Dari luas Desa Pulokerto 147.401.50 Ha, 2,86% merupakan luas areal

perikanan yang berupa tambak, kolam dan danau. Sektor kelautan dan

perikanan di Desa Pulokerto sangat potensial untuk dikembangkan dalam rangka

menunjang perekonomian daerah.

 Jumlah penduduk Desa Pulokerto seluruhnya berjumlah 2.987 jiwa, yang

terdiri dari laki-laki 1391 jiwa dan perempuan sebanyak 1596 jiwa, yang memiliki

mata pencaharian dari sektor kelautan dan perikanan adalah 6,22%. Walaupun

hanya 6,22%, sektor kelautan dan perikanan sangat potensial dikembangkan di

Desa Pulokerto.

4.2 Karakteristik Responden

 Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin,

pendidikan, umur, tingkat penghasilan per bulan dan jenis pekerjaan di sektor

kelautan. Untuk mengetahui masing-masing karakteristik tersebut diuraikan

sebagai berikut :

4.2.1 Jenis Kelamin

 Yang dimaksud jenis kelamin disini yaitu banyaknya jumlah tenaga kerja

yang bekerja di sektor kelautan menurut jenis kelamin.  Untuk lebih jelasnya

dapat di jelaskan dalam tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1. Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis
Kelamin

Jumlah
Responden

%

Perempuan

 Laki-laki

14

50

22

78

Jumlah 64 100
                     Sumber   :  Data primer diolah, 2009
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Dari tabel diatas terlihat, bahwa jumlah tenaga kerja laki-laki sebanyak 50

orang atau sekitar 78%.  Sedangkan tenaga kerja perempuan sebanyak 14 orang

atau sekitar 22%.  Hal ini membuktikan bahwa usaha sektor kelautan dapat

ditekuni oleh semua orang baik pria maupun wanita.  Di sini yang diperlukan

adalah keterampilan dan keuletan.  Apabila yang bekerja dalam bidang ini adalah

wanita, biasanya hal ini dijadikan sebagai penghasilan tambahan saja, karena

para suami mereka sudah bekerja di sektor lainnya.

4.2.2 Tingkat Pendidikan

 Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi sumberdaya manusia

yang juga mempengaruhi sikap seseorang dalam menilai sesuatu dan

menggunakan rasionya dalam mengambil keputusan . Dari hasil penelitian

tersebut di dapat bahwa lama pendidikan masyarakat pesisir yang ditempuh

terendah setingkat Sekolah Dasar dan tertinggi setingkat SMA. Untuk lebih

jelasnya lihat di tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2. Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat pendidikan Jumlah Responden Persentase (%)
SD 6 9

SMP 22 34
SMA 36 57

Jumlah 64 100
Sumber : Data primer diolah, 2009

Berdasarkan tabel tersebut mayoritas dari responden berpendidikan setingkat

Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berarti motivasi untuk belajar dan pola

pikirnya sudah meningkat.
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4.2.3 Umur

 Umur seseorang berpengaruh terhadap keputusan dan kemampuan

aktifitas fisiknya. Selanjutnya daya fisik akan mempengaruhi curahan waktu

kerjanya semakin bertambah usia seseorang akan meningkatkan kemampuan

kerjanya dan sampai usia tertentu akan semakin menurun. Umur juga

mempengaruhi motivasi dan minat seseorang dalam melakukan pekerjaan

tertentu.

 Umur responden dalam penelitian ini berkisar antara 25-54 tahun .

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini.

Tabel 4.3. Distribusi Responden Menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur (Tahun) Jumlah Responden Persentase (%)

25 – 34 13 20

35 – 44 42 65

45 – 54 9 15

Jumlah 64 100
 Sumber : Data primer diolah, 2009

Dari tabel tersebut diketahui bahwa mayoritas masyarakat pesisir yang

bekerja di sektor kelautan berumur antara 35 – 44 tahun dengan prosentase

65%. Dengan demikian berarti umur masyarakat pesisir tersebut termasuk dalam

golongan usia produktif yang berarti dalam usia tersebut baik pria maupun wanita

dapat bekerja mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Jika usia semakin

bertambah maka pengalaman yang didapat juga bertambah tetapi berpengaruh

juga pada pendapatan,pendapatan naik tetapi produktivitasnya menurun karena

usia nya yang tidak lagi produktif.
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4.2.4. Tingkat Penghasilan Per bulan

Tingkat penghasilan perbulan rumah tangga pesisir disektor kelautan

merupakan penghasilan yang diperoleh mereka yang bekerja di sektor kelautan

yang diukur dalam satuan rupiah per bulannya. Dengan memperoleh

penghasilan di sektor kelautan setiap bulannya, rumah tangga pesisir tersebut

dapat menambah penghasilan keluarga sehingga sedikit demi sedikit kebutuhan

keluarga setiap harinya dapat terpenuhi sehingga kesejahteraan mereka

meningkat. Untuk lebih jelasnya lihat dalam tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4 Distribusi Responden Berdasarkan Penghasilan Per bulan Rumah
      tangga pesisir

Pendapatan  Jumlah Responden Persentase (%)

< Rp. 200.000 - -

Rp. 200.000-Rp. 400.000 21 32,8125

Rp. 450.000-Rp. 600.000 14 21,875

Rp. 650.000-Rp. 800.000 2 3,125

Rp. 850.000-Rp. 1.000.000 16 25

> Rp. 1.000.000 11 17, 1875

Jumlah 64 100
 Sumber : Data primer Diolah,2009

Berdasarkan tabel tersebut maka mayoritas responden berpendapatan

kurang dari Rp. 400.000,00 per bulan atau sebesar 32,8% dari jumlah responden

dan hanya 3% dari responden yang memperoleh pendapatan RP. 650.000-

Rp.800.000 per bulan.

4.2.5 Jenis Usaha Masyarakat Pesisir Di Sektor Kelautan

Ada banyak jenis usaha yang di lakukan masyarakat pesisir khususnya di

Desa Pulokerto diantaranya yaitu : Petani Tambak, Dagang Ikan, Nelayan,
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Pengasapan, Pencari Kepiting, dan Tambak Udang. Berikut beberapa responden

yang menekuni usaha tersebut.

Tabel 4.5 Jenis Usaha Di Desa Pulokerto

Sumber : Data primer Diolah,2009

Berdasarkan tabel 4.5 dapat di lihat bahwa jenis usaha nelayan

mendominasi sebagai jenis usaha unggulan yang di tekuni masyarakat di Desa

Pulokerto dengan persentase 45,31%, sedangkan jenis usaha lain yang hanya

sedikit orang menekuninya yaitu jenis usaha pengasapan ikan ditunjukkan

dengan persentase 6, 25%. Tetapi dengan banyaknya responden yang bekerja

sebagai nelayan bukan berarti nelayan merupakan satu-satunya sektor

unggulan.

4.3 Kontribusi sektor usaha mikro informal dalam penciptaan lapangan
 kerja produktif di Indonesia.

Produktivitas pada sektor formal yang dijadikan input biasanya standart

requirement individu dan output yang dihasilkan secara kesuluruhan sama.

Sedangkan sektor usaha informal, dalam kegiatan operasionalnya membutuhkan

input seperti fasilitas dan kebutuhan sarana untuk menghasilkan output dan

hanya mengandalkan standart performance individu. Hanya saja dalam sektor

informal, output yang dihasilkan tidak sama untuk tiap individu. Hal ini disebakan

Jenis Usaha Jumlah Responden Persentase %
Petani tambak 9 14.0625
Dagang ikan 6 9.375
Nelayan 29 45.3125
Pengasapan 4 6.25
Pencari kepiting 8 12.5
Tambak udang 8 12.5
Jumlah 64 100
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karena input berasal dari latar belakang yang tidak sama dan jenis usaha mikro

informal yang berbeda-beda untuk tiap individu.

 Untuk kasus yang menjadi penelitian saya, merupakan sektor usaha

mikro informal yang bergerak di bidang perikanan dan kelautan. Standart

requirement tidak ada pada sektor usaha mikro informal karena tingkat

pendidikan di sektor ini tidak begitu berpengaruh yang berpengaruh adalah

kemampuan atau standart performance individu yang akan meningkatkan

produktivitas. Karena dalam sektor informal yang menjadi kendala produktivitas

rendah adalah modal relatif kecil, padat karya, dan struktur organisasi

sederhana.

 Berikut kontribusi sektor usaha informal dalam penciptaan lapangan kerja

produktivitas pada tahun 2003 di Indonesia Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Kontribusi Sektor Usaha Informal Dalam Penciptaan Lapangan
Kerja Produktivitas Pada Tahun 2003 Di Indonesia

 Tabel 4.6 menunjukkan bahwa kontribusi sektor usaha mikro informal

mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak serta meningkatkan PDB.

4.4 Jenis Dan Input Usaha Mikro Informal yang ada di Sektor Kelautan Dan
 Perikanan di Desa Pulokerto, Kabupaten Pasuruan.

Jenis usaha mikro informal yang ada di sektor kelautan dan perikanan

dan input yang diperlukan untuk menghasilkan output. Dapat dijelaskan dengan

tabel 4.7.
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Tabel 4.7 Input Yang Diperlukan Untuk Menghasilkan Output Berdasarkan
     Jenis Usahanya.

Sumber : Data primer Diolah,2009

4.5  Penerapan Modal Sosial Pada Program Pemberdayaan Ekonomi
 Masyarakat Pesisir.

Modal sosial mirip bentuk-bentuk modal lainnya, dalam arti ia juga bersifat

produktif. Modal sosial dapat dijelaskan sebagai produk relasi manusia satu

sama lain, khususnya relasi yang intim dan konsisten. Modal sosial menunjuk

pada jaringan, norma dan kepercayaan yang berpotensi pada produktivitas

masyarakat. Faktor-faktor kepercayaan (trust), norma/institusi, dan jaringan

(networking) yang ada pada modal sosial dapata di aplikasikan pada program

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sebagaimana dijelaskan Fukuyama (1995),

No. Jenis Usaha Input Output
1 Petani Tambak alat untuk bertani pendapatan per hari

bekal/konsumsi
modal

2 Dagang ikan beli/sewa tempat Laba/Profit penjualan
peralatan dagang ikan
modal usaha

3 Nelayan sewa perahu Hasil tangkapan
alat tangkap ikan dan profit penjualan
bekal/konsumsi
bahan bakar solar
modal

4 Pengasapan tungku Laba/Profit penjualan
bahan bakar
modal usaha

5 Pencari Kepiting alat tangkap kepiting Hasil tangkapan
bekal/konsumsi dan profit penjualan
modal

6 Tambak Udang beli/sewa lahan Hasil panen selama 3 bulan
pembelian bibit/benih dan profit penjualan
biaya perawatanan dan operasional
modal usaha
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a. Kepercayaan adalah harapan yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat

yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur, dan kerjasama

berdasarkan norma-norma yang dianut bersama. Kepercayaan sosial

merupakan penerapan terhadap pemahaman ini. Cox (1995)  kemudian

mencatat bahwa dalam masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan yang

tinggi, aturan-aturan sosial cenderung bersifat positif,  hubungan-hubungan

juga bersifat kerjasama.  Menurutnya We expect others to manifest good

will we trust our fellow human beings. We tend to work cooperatively to

collaborate with others in collegial relationships (Cox, 1995:5). Kepercayaan

sosial pada dasarnya merupakan produk dari modal sosial yang baik.

Adanya modal sosial yang baik ditandai oleh adanya lembaga-lembaga

sosial yang kokoh; modal sosial  melahirkan kehidupan sosial yang harmonis

(Putnam,1995). Kerusakan modal sosial akan menimbulkan anomie dan

perilaku anti sosial (Cox,1995). Faktor trust/ kepercayaan  ditunjukkan dalam

program PEMP dengan bunga rendah yang ada pada kredit lunak bantuan

modal PEMP bagi rumah tangga pesisir. Kredit lunak adalah pinjaman yg

bunganya rendah atau jangka pembayarannya mudah dan angsurannya

ringan. Tingkat kepecayaan diukur dengan bunga dan jatuh tempo serta

pengembalian dari pinjaman. Ditunjukkan pada tabel 4.6 berikut :
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No. Nama Pinjaman Pokok + Jasa Angsuran Sado Desa
dibayar sisa Realisasi J.Tempo

1 H.Mawardi 1.000.000 1.140.000 400.000 740.000 26 Juli' 01 26 Juli' 02 Pulokerto - Kraton
2 Aspia 1.000.000 1.140.000 400.000 740.000 26 Juli' 01 26 Juli' 02 Pulokerto - Kraton
3 M.Sodiq 1.000.000 1.140.000 400.000 740.000 26 Juli' 01 26 Juli' 02 Pulokerto - Kraton
4 H.Salam 500.000 570.000 570.000 - 26 Juli' 01 26 Juli' 02 Pulokerto - Kraton
5 Muarip 1.000.000 1.140.000 200.000 940.000 26 Juli' 01 26 Juli' 02 Pulokerto - Kraton
6 Abd.Jeli 1.000.000 1.140.000 400.000 740.000 26 Juli' 01 26 Juli' 02 Pulokerto - Kraton
7 Abd.Mo'en 600.000 684.000 684.000 - 26 Juli' 01 26 Juli' 02 Pulokerto - Kraton
8 Sateman 1.000.000 1.140.000 400.000 740.000 26 Juli' 01 26 Juli' 02 Pulokerto - Kraton
9 Musliha 500.000 570.000 570.000 - 26 Juli' 01 26 Juli' 02 Paederan - Kraton

10 Sa'adiyah 700.000 798.000 798.000 - 26 Juli' 01 26 Juli' 02 Paederan - Kraton
11 Jubaidah 500.000 570.000 570.000 - 26 Juli' 01 26 Juli' 02 Paederan - Kraton
12 Chodijah 1.000.000 1.140.000 400.000 740 26 Juli' 01 26 Juli' 02 Paederan - Kraton
13 Muchid 1.500.000 1.710.000 200.000 1.510.000 26 Juli' 01 26 Juli' 02 Pulokerto - Kraton
14 Usman 500.000 570.000 570.000 - 26 Juli' 01 26 Juli' 02 Pulokerto - Kraton
15 Abd.Rahman 500.000 570.000 570.000 - 26 Juli' 01 26 Juli' 02 Pulokerto - Kraton
16 Ma'aruf 700.000 798.000 798.000 - 26 Juli' 01 26 Juli' 02 Pulokerto - Kraton
17 M.sukur 600.000 684.000 684.000 - 26 Juli' 01 26 Juli' 02 Kramat - Kraton
18 M.Su'ut 1.000.000 1.140.000 400.000 740.000 26 Juli' 01 26 Juli' 02 Kramat - Kraton
19 Solihin 1.000.000 1.140.000 400.000 740.000 26 Juli' 01 26 Juli' 02 Kramat - Kraton
20 Suep 600.000 684.000 684.000 - 26 Juli' 01 26 Juli' 02 Kramat - Kraton
21 Tuwi 500.000 570.000 - 570.000 13 Agt' 01 13 Agt' 02 Kramat - Kraton
22 As'at 700.000 798.000 - 798.000 13 Agt' 01 13 Agt' 02 Kramat - Kraton
23 Munafa 500.000 570.000 570.000 - 13 Agt' 01 13 Agt' 02 Kramat - Kraton
24 Saman 500.000 570.000 570.000 - 13 Agt' 01 13 Agt' 02 Kramat - Kraton
25 Sahri 500.000 570.000 570.000 - 13 Agt' 01 13 Agt' 02 Kramat - Kraton
26 Ridwan 500.000 570.000 570.000 - 13 Agt' 01 13 Agt' 02 Kramat - Kraton
27 Sunaria 500.000 570.000 570.000 - 13 Agt' 01 13 Agt' 02 Kramat - Kraton
28 Sulaiman 500.000 570.000 570.000 - 13 Agt' 01 13 Agt' 02 Kramat - Kraton
29 Samudi 1.000.000 1.140.000 400.000 740.000 13 Agt' 01 13 Agt' 02 Kramat - Kraton
30 Rasuli 500.000 570.000 570.000 - 13 Agt' 01 13 Agt' 02 Kramat - Kraton
31 Mo'en 1.500.000 1.710.000 500.000 1.210.000 08 Okt' 01 08 Okt' 02 Kramat - Kraton
32 Warno 500.000 570.000 570.000 - 08 Okt' 01 08 Okt' 02 Kramat - Kraton
33 Sapi'I 500.000 570.000 570.000 - 08 Okt' 01 08 Okt' 02 Kramat - Kraton
34 Fadila 500.000 570.000 570.000 - 08 Okt' 01 08 Okt' 02 Kramat - Kraton
35 Suro 1.500.000 1.710.000 400.000 1.310.000 08 Okt' 01 08 Okt' 02 Kramat - Kraton
36 Kawit 2.000.000 2.280.000 600.000 1.680.000 08 Okt' 01 08 Okt' 02 Kramat - Kraton
37 Syaiful Anam 500.000 570.000 570.000 - 08 Okt' 01 08 Okt' 02 Kramat - Kraton
38 Buhari 2.000.000 2.280.000 600.000 1.680.000 08 Okt' 01 08 Okt' 02 Kramat - Kraton
39 Abd.Rohman 500.000 570.000 570.000 - 08 Okt' 01 08 Okt' 02 Kramat - Kraton
40 Hamina 1.500.000 1.710.000 400.000 1.310.000 08 Okt' 01 08 Okt' 02 Kramat - Kraton
41 Samsi 1.500.000 1.710.000 400.000 1.310.000 07 Nop' 01 07 Nop' 02 Kramat - Kraton
42 Molot 1.500.000 1.710.000 400.000 1.310.000 07 Nop' 01 07 Nop' 02 Kramat - Kraton
43 Arfi 500.000 570.000 570.000 - 07 Nop' 01 07 Nop' 02 Kramat - Kraton
44 Tasia 1.500.000 1.710.000 500.000 1.210.000 07 Nop' 01 07 Nop' 02 Kramat - Kraton
45 Ridwan 1.600.000 1.824.000 600.000 1.224.000 07 Nop' 01 07 Nop' 02 Wetan Dalem - Kraton
46 Holil A 1.000.000 1.140.000 1.000.000 140.000 07 Nop' 01 07 Nop' 02 Wetan Dalem - Kraton
47 Iskandar 1.200.000 1.368.000 600.000 768.000 07 Nop' 01 07 Nop' 02 Wetan Dalem - Kraton
48 Ahmadi 1.300.000 1.482.000 500.000 982.000 07 Nop' 01 07 Nop' 02 Wetan Dalem - Kraton
49 Abd.Hafiq 1.000.000 1.140.000 500.000 640.000 07 Nop' 01 07 Nop' 02 Wetan Dalem - Kraton
50 Hanan 1.000.000 1.140.000 500.000 640.000 07 Nop' 01 07 Nop' 02 Wetan Dalem - Kraton
51 Liyati 1.500.000 1.710.000 1.000.000 710.000 07 Nop' 01 07 Nop' 02 Wetan Dalem - Kraton
52 Ilyas 1.600.000 1.824.000 500.000 1.324.000 07 Nop' 01 07 Nop' 02 Wetan Dalem - Kraton
53 Muhlis 1.500.000 1.710.000 500.000 1.210.000 07 Nop' 01 07 Nop' 02 Krajan - Kraton
54 Chudori 500.000 570.000 200.000 370.000 07 Nop' 01 07 Nop' 02 Krajan - Kraton
55 Chusnia 1.500.000 1.710.000 400.000 1.310.000 07 Nop' 01 07 Nop' 02 Krajan - Kraton
56 Ilpana 1.000.000 1.140.000 500.000 640.000 07 Nop' 01 07 Nop' 02 Krajan - Kraton
57 Zumaroh 500.000 570.000 570.000 - 07 Nop' 01 07 Nop' 02 Krajan - Kraton
58 Hamida 500.000 570.000 570.000 - 07 Nop' 01 07 Nop' 02 Krajan - Kraton
59 Salamah 1.000.000 1.140.000 600.000 540.000 07 Nop' 01 07 Nop' 02 Krajan - Kraton
60 Romlah 600.000 684.000 684.000 - 07 Nop' 01 07 Nop' 02 Krajan - Kraton
61 H.Dularip 1.000.000 1.140.000 500.000 640.000 07 Nop' 01 07 Nop' 02 Krajan - Kraton
62 Nurul Huda 1.000.000 1.140.000 500.000 640.000 07 Nop' 01 07 Nop' 02 Krajan - Kraton
63 Ra'I 900.000 1.026.000 500.000 526.000 07 Nop' 01 07 Nop' 02 Krajan - Kraton
64 Supa'at 900.000 1.026.000 500.000 526.000 07 Nop' 01 07 Nop' 02 Krajan - Kraton

Tanggal

Tabel 4.8 Daftar Pinjaman Anggota PEMP Per 28 Februari 2002

Sumber : Koperasin LEPP-M3 Kec. Kraton Kab. Pasuruan
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 Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kebanyakan dari rumah tangga

pesisir yang memperoleh pinjaman dari program PEMP dapat melunasi

sebelum jatuh tempo. Hal ini membuktikan bahwa dengan tingkat suku

bunga yang rendah sekitar 0,14 %, dan dengan jangka waktu 1 tahun,

pemerintah daerah percaya bahwa masyarakat mampu mengembalikan

pinjaman tersebut sebaliknya masyarakat juga percaya bahwa dengan

bantuan pinjaman, mereka dapat meningkatkan produktivitas dan

kesejahteraan. Dari data itu di atas juga menunjukkan dari 64 orang hanya 2

yang menunggak. Sehingga dapat di katakan masyarakat percaya akan

program PEMP dan efektif serta perlu diteruskan.Tidak hanya itu dari

pinjaman yang mereka dapatkan, ternyata ada timbal baliknya, yaitu mereka

dapat mengembangkan usahanya terbukti dengan adanya Lembaga

Ekonomi Masyarakat yang terbentuk di Desa Pulokerto Kecamatan Kraton

yaitu  koperasi Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina

(LEPP-M3). Lembaga ini berfungsi untuk mewadahi aktivitas ekonomi

masyarakat pesisir serta mendukung pengembangan masyarakat dan

pembangunan wilayahnya. Program pemeberdayaan adalah suatu program

yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang

berdaya (ekonomi dan sosial). Oleh karenanya dalam proses pembentukan

kelembagaan ekonomi masyarakat (LEPP) dimulai dengan organisasi yang

belum berbadan hukum, meskipun tujuan akhirnya adalah membentuk

organisasi formal yang berbadan hukum. Hal ini dilakukan sebagai proses

pembelajaran.

b. Norma/ Institusi

 Norma-norma terdiri dari pemahaman-pemahaman, nilai-nilai, harapan-

 harapan dan tujuan-tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama oleh

 sekelompok orang. Norma-norma dapat bersumber dari agama, panduan
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 moral, maupun standar-standar sekuler seperti halnya kode etik

 professional. Norma-norma dibangun dan berkembang berdasarkan  sejarah

 kerjasama di masa lalu dan diterapkan untuk mendukung iklim

 kerjasama (Putnam, 1993; Fukuyama, 1995). Norma-norma dapat

 merupakan pra-kondisi maupun produk dari kepercayaan sosial. Produk dari

 kepercayaan sosial bisa berupa lembaga atau institusi. Dimana institusi/

 lembaga tersebut berfungsi sebagai penanggung jawab serta membuat

 aturan-aturan yang tujuannya agar program tersebut dapat berjalan dan

 tepat sasaran. Keberhasilan program PEMP di daerah sangat tergantung

 dari dukungan dan kontribusi pemerintah, baik di tingkat Propinsi maupun

 Kabupaten/ Kota. Dukungan tersebut dapat berupa kebijakan, peraturan,

 dan perencanaan pembangunan yang sejalan dengan program PEMP. Di

 samping itu diperlukan pula dana pembinaan dan pendampingan baik untuk

 memperkuat program PEMP pada tahun berjalan maupun sebagai tindak

 lanjut pengembangan program PEMP pasca tahun anggaran berjalan yang

 dapat dialokasikan dari APBD. Dana pembinaan dan pendampingan ini

 merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap program ini.

c. Jaringan (networking)

 Infrastruktur dinamis dari modal sosial berwujud jaringan-jaringan kerjasama

 antar manusia (Putnam, 1993). Jaringan tersebut memfasilitasi terjadinya

 komunikasi dan interaksi, memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan

 memperkuat kerjasama. Masyarakat yang sehat cenderung memiliki

 jaringan-jaringan sosial yang kokoh. Orang mengetahui dan bertemu dengan

 orang lain. Mungkin kemudian membangun inter-relasi yang kental, baik

 bersifat formal maupun informal (Onyx, 1996). Putnam (1995) berargumen

 bahwa jaringan-jaringan sosial yang erat akan memperkuat perasaan

 kerjasama para anggotanya serta manfaat-manfaat dari partisipasinya itu.
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 Penerapannya pada program PEMP yaitu seberapa jauh sosialisasi program

 PEMP dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Gambar 4.1

Gambar 4.1 Struktur Kelembagaan PEMP

   Garis Komando
   Garis Koordinasi
   Garis Kerjasama
   Garis Pendampingan
 Sumber : Pedoman Umum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir PEMP 2003

Instansi Terkait Departemen Kelautan & Perikanan

Dinas Propinsi

Dinas Kab/KotaBAPPEDA KM Kab/Kota

LEPP
Wakil KMP Desa

Profesional

Camat
Mitra Pengembangan

- Pengusaha
- Lembaga keuangan
- Perguruan tinggi

Mitra Desa

- Aparat Desa
- Tokoh

masyarakat,
Adat/Agama

- PPL Diskan

KMP
Desa A

KMP
Desa B

KMP A1  KMP A2  KMPA….

KMP B1 KMP B2 KMPB…

Pendampingan
TPD
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 Dari gambar struktur kelembagaan PEMP dapat dijelaskan bahwa antara

pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota sampai kecamatan berkoordinasi

satu sama lain dan bekerja sama dengan aparat desa mensosialisasikan

program PEMP dibantu oleh tenaga pendamping (TPD) agar program dapat di

sosialisasikan kepada seluruh masyarakat di tiap desa dan desa akan

membentuk kelompok masyarakat pemanfaat (KMP) program PEMP yang akan

dibantu oleh Tenaga Pendamping (TPD) serta Mitra Desa yang terdiri dari :

aparat desa, tokoh masyarakat serta PPL. Sehingga terbentuklah suatu jaringan/

networking antar lembaga/institusi sehingga program ini bisa sampai ke

masyarakat.

4.6 Perkembangan Program PEMP di Kabupaten Pasuruan
4.6.1 Perkembangan Program PEMP

Perkembangan Program PEMP di Kabupaten Pasuruan mulai tahun 2001

– 2005 secara riil telah dapat dirasakan oleh masyarakat pesisir di Kabupaten

Pasuruan, bahkan juga oleh masyarakat perikanan yang berada di pedalaman.

Hal ini bisa terjadi karena melalui Program Umum, LEPP-M3 juga melayani

kebutuhan akan modal usaha/investasi kegiatan perikanan di air tawar.

  Jumlah Dana Ekonomi Produktif yang dikucurkan di Kabupaten Pasuruan

sejak Tahun 2001-2003 terinci sebagai berikut :

 Tahun 2001 : Rp. 643.500.000, 00

 Tahun 2002 : Rp. 800.000.000, 00

 Tahun 2003 : Rp. 669.000.000, 00

Khusus Dana Ekonomi Produktif PEMP tahun 2005 akan dipergunakan untuk

mencukupi modal pendirian BPR Mina Mandiri Pasuruan, pendirian SPDN dan

Fasilitas Kedai Pesisir.
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4.6.2 Formulir Evaluasi, Laporan Keuangan dan Neraca, Laba Rugi
 LEPP-M3 Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.

 Secara lengkap, data perkembangan LEPP-M3, program PEMP di

Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel berikut (data terlampir).

4.6.3    Prinsip dan Pendekatan Pengelolaan Program PEMP

Prinsip pengelolaan Program PEMP adalah sebagai berikut :

1) Acceptable. Pilihan kegiatan ekonomi (usaha) berdasarkan potensi

sumberdaya kelayakan usaha serta kebutuhan/keinginan dan kemampuan

masyarakat.

2) Transparancy. Pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka, diinformasikan

dan diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut serta

memantau.

3) Accountability. Pengelolaan kegiatan harus dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat.

4) Responsivenes. Kegiatan dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian atas

beban penduduk yang kurang berdaya (miskin).

5) Quick disbursement. Penyampaian bantuan kepada masyarakat sasaran

harus cepat dan tepat.

6) Democracy. Proses pemilihan peserta dan kegiatan PEMP dilakukan secara

musyawarah.

7) Sustainability. Pengelolaan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada

masyarakat secara optimal dan berkelanjutan, baik dalam lingkungan internal

maupun eksternal.

8) Equality. Pemberian kesempatan pada kelompok lain yang belum

memperoleh kesempatan, agar semua masyarakat merasakan manfaat

langsung.
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9) Competitivenes. Setiap ketentuan dalam pemanfaatan dana ekonomi produktif

masyarakat diharapkan dapat mendorong terciptanya kompetisi yang sehat

dan jujur dalam mengajukan usulan kegiatan yang layak.

 Adapun pendekatan yang dilakukan dalam kegiatan PEMP adalah

sebagai berikut :

1) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,

pengembangan dan pelestarian pembangunan ekonomi, masyarakat dan

wilayahnya.

2) Kemandirian (keswadayaan) masyarakat dalam pembangunan masyarakat

wilayahnya.

3) Kemitraan antara masyarakat, aparat pemerintah dan swasta dalam

mengembangkan kegiatan.

4.6.4  Kegiatan Pokok Program PEMP

 Memasuki tahap akhir periode institusionalisasi dan mempersiapkan

periode diversivikasi, kegiatan pokok PEMP mencakup LKM, SPDN (Solar

Packed Dealer untuk Nelayan) / SPBN (Stasiun Pengisian BBM untuk Nelayan)

dan Kedai Pesisir, yang dijabarkan di bawah ini.

 1) Lembaga Keuangan Mikro

  a. Swamitra Mina

Swamitra adalah salah satu usaha milik koperasi, bergerak di

bidang pelayanan permodalan bagi masyarakat pesisir dan

diutamakan bagi segmen usaha mikro. Unit usaha ini bermitra

dengan Bank Bukopin dan berorientasi pelayanan permodalan

berbasiskan sistem teknologi perbankan yang online.
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  b. USP

USP juga adalah unit usaha milik koperasi, bergerak di bidang

pelayanan permodalan bagi masyarakat pesisir dan diutamakan

bagi segmen usaha mikro. Secara operasional bekerjasama

dengan Bank BRI, Bank Papua, dan Bank Maluku.

  c. BPR Pesisir

BPR  Pesisir adalah unit usaha kegiatan keuangan pada segmen

usaha mikro dan kecil, yang merupakan bagian dari program

pemerintah untuk mendekatkan lembaga perbankan kepada

masyarakat pesisir. Pendirian dan operasionalnya dikerjasamakan

dengan PNM, yang nantinya akan merupakan unit usaha

berstatus Perseroan Terbatas (PT).

  d. Baitul Qirodl

Baitul Qirodl merupakan LKM hasil kerjasama koperasi LEPP-

M3/koperasi perikanan dengan Bank Syariah Mandiri. Baitul Qirodl

mempunyai mekanisme simpan pinjam dengan menggunakan

sistem bagi hasil atau mudharabah.

 2) SPDN/SPBN

Unit usaha SPDN/SPBN melayani kebutuhan BBM solar/premium dengan

harga subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat nelayan, dengan

kapal perikanan berukuran kurang dari 30 GT atau di bawah 90 PK, dan

pembudidayaan ikan skala kecil.

 3) Kedai Pesisir

Kedai Pesisir bertujuan melayani kebutuhan bahan pokok dan kebutuhan

usaha bagi masyarakat pesisir dalam bentuk outlet dengan sistem

swalayan. Kedai pesisir berperan sebagai supplier bagi warung-warung
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sejenis di sekitarnya, sehingga dapat menekan harga sampai pada

tingkat yang sama dengan harga di ibukota kabupaten/kota.

4.6.5 Organisasi Pengelola Program PEMP

 PEMP dikelola oleh organisasi yang melibatkan beberapa pemangku

kepentingan dengan susunan, tugas dan fungsi masing-masing.

1) Pemerintah Pusat

 Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) bertindak sebagai

penanggung jawab dan Pembina program di tingkat nasional. Dirjen KP3K

adalah penanggungjawab program yang bertugas mengelola program di tingkat

nasional, penyusunan pedoman umum, melaksanakan sosialisasi regional,

pelatihan, monitoring dan evaluasi (monev) serta pelaporan.

2) Pemerintah Daerah

 Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskanlut) Propinsi dan kabupaten/kota

menangani program PEMP dan merupakan representasi DKP di daerah.

Diskanlut bertugas melakukan koordinasi, sosialisasi, monev serta pelaporan.

Diskanlut provinsi mengusulkan kabupaten/kota calon penerima program PEMP

tahun berikutnya berdasarkan hasil evaluasi tahun berjalan.

3) Konsultan Manajemen (KM)

 KM kabupaten/kota berfungsi membantu Diskanlut kabupaten/kota dalam

aspek teknis dan manajemen Program PEMP. Pendampingannya meliputi

kegiatan inventarisasi potensi dan kebutuhan masyarakat pesisir dalam modal

usaha, pemetaan jalur produksi, pasar, dan konsumen serta kemungkinan

pengembangan program melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Selain itu,

KM membantu proses revitalisasi LEPP-M3 menjadi badan hukum koperasi. KM

dapat dijalankan oleh lembaga konsultan, LSM, dan Perguruan Tinggi sesuai

dengan peraturan perundangan yang berlaku.
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4) Tenaga Pendamping Desa (TPD)

 TPD adalah tenaga profesional di bidangnya yang bersedia tinggal di

tengah masyarakat sasaran dan bertugas mendampingi masyarakat selama

program berlangsung dalam bentuk, mempersiapkan masyarakat pesisir untuk

mengakses kredit pada LKM, mendampingi menjalankan dan mengembangkan

usaha, baik dalam proses produksi maupun pemasaran, membuat laporan

perkembangan kegiatan setiap bulan kepada Diskanlut kabupaten/kota.

Kualifikasi TPD, diutamakan dengan pendidikan minimal D3 dalam bidang terkait

dan berasal dari daerah setempat. Dalam jangka panjang TPD diharapkan

berintegrasi ke dalam koperasi setempat sebagai tenaga inti pada unit usaha

klinik bisnis/KKKMB/BDS.

4.7 Hasil Analisis Data
4.7.1 Hasil Analisis Produktivitas

 Ukuran keberhasilan produktivitas dipandang dari dua sisi input dan sisi

output. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa produktivitas berkaitan dengan

efisiensi penggunaan input dalam memproduksi output (barang dan/atau jasa).

Menurut Mali (1978), produktivitas tidak sama dengan produksi, tetapi produksi,

performansi kualitas, hasil-hasil, merupakan komponen dari usaha produktivitas.

Dengan demikian produktivitas merupakan suatu kombinasi dari efektivitas dan

efisiensi, sehingga produktivitas dapat diukur berdasarkan pengukuran berikut :

Produktivitas = Output yang dihasilkan   =         pendapatan/hasil produksi

Input yang digunakan         Penggunaan sumber daya

 = value

 Untuk mengetahui produktivitas rumah tangga miskin berpotensi, peneliti

menggunakan data sekunder yang di olah dan hasilnya dapat dilihat pada tabel

4.9. (terlampir)



98

 Dari hasil analisis pada tabel 4.9 dapat di rumuskan bahwa nilai <1

produktivitasnya rendah dan jika nilainya >1 maka produktivitasnya tinggi. Dari

hasil analisis tersebut dapat dilihat bahwa usaha mikro informal yang masuk

kategori produktivitas tinggi diantaranya adalah pengasapan dan pencari kepiting

produktivitasnya. Sedangkan usaha lainnya seperti nelayan, pedagang ikan,

petani tambak, dan tambak udang produktivitasnya masih rendah.

 Sehingga program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir masih

belum mampu meningkatkan produktivitas rumah tangga miskin berpotensi atau

masyarakat yang bekerja di sektor mikro informal. Karena terbukti dari data

sekunder dan di analisis memakai teori produktivitas, masih banyak rumah

tangga miskin berpotensi yang berada pada usaha mikro informal,

produktivitasnya masih rendah.

 Oleh sebab itu program bantuan PEMP ini perlu memfokuskan pada

usaha mikro informal yaitu nelayan, pedagang ikan, petani tambak dan tambak

udang sehingga produktivitasnya meningkat.

4.7.2 Hasil Analisis Deskriptif Variabel Penelitian dari Kuisioner

Pada penelitian ini terdapat 3 variabel yang menggunakan data persepsi

atau kuisioner, sehingga sebelum menuju pada pembahasan analisis data, maka

dilakukan analisis deskriptif.

 Pada bagian berikut akan disajikan analisis deskriptif untuk mendukung

analisa kuantitatif dan memberikan gambaran mengenai persepsi masyarakat

sebagai penerima bantuan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

(PEMP) modal sosial.
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a. Deskripsi Jawaban Responden Pada Variabel Modal Sosial, kepercayaan

KEPERCAYAAN/TRUST (X1)
Tabel 4.10 Deskripsi Jawaban Responden Mengenai Persepsi Masyarakat
    Dengan Adanya Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
    Pesisir (PEMP).

No Item
1 2 3 4 5 Rata-

rataF % F % F % F % F %
1 Kelanjutan program PEMP   0   0 17 26.56 22 34.37 25 39.60 4.13
2 Manfaat PEMP   0   0 23 35.94 20 31.25 21 32.81 3.97

 Berdasarkan deskripsi jawaban di atas, dapat diambil kesimpulan

responden memberikan respon postif dengan adanya Program Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP).

Tabel 4.11 Deskripsi jawaban responden mengenai Persepsi Masyarakat
        Terhadap  Modal Bantuan, Pelatihan dan Fasilitas Yang Diberikan

No Item
1 2 3 4 5 Rata-

rataF % F % F % F % F %
1 Kesesuaian antara modal dan

pelatihan dengan kebutuhan
usaha   0   0 24 37.50 23 35.94 17 26.56 3.89

2 Pemanfaatan modal untuk
usaha   0   0 15 23.44 26 40.63 23 35.94 4.38

 Berdasarkan deskripsi jawaban diatas, dapat diambil kesimpulan

responden memberikan respon positif dengan modal bantuan, pelatihan dan

fasilitas yang diberikan oleh adanya Program Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat Pesisir (PEMP).
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b. Deskripsi Jawaban Responden Pada Variabel Modal Sosial,
norma/Institusi

NORMA/INSTITUSI (X2)
Tabel 4.12 Deskripsi Jawaban Responden Mengenai Perhatian Pemerintah
        Daerah Kabupaten Pasuruan Dalam Pelaksanaan Program PEMP.

No Item
1 2 3 4 5 Rata-

rataF % F % F % F % F %
1 Perhatian pemerintah daerah

terhadap program PEMP   0   0 14 21.88 25 39.06 25 39.06 4.17
2 Anggaran pemerintah daerah

untuk program PEMP   0   0 18 28.13 17 26.56 29 45.31 4.17
3 Program pemberdayaan

ekonomi oleh pemerintah
daerah   0   0 16 25 22 34.38 26 40.63 4.16

 Berdasarkan deskripsi jawaban di atas, dapat diambil kesimpulan

responden memberikan respon positif dengan terhadap perhatian pemerintah

aerah dalam pelaksanaan program PEMP.

c. Deskripsi Jawaban Responden Pada Variabel Modal Sosial, jaringan

JARINGAN/NETWORKING (X3)
Tabel 4.13 Deskripsi Jawaban Responden Mengenai Informasi Program
         PEMP Bisa Sampai Ke Masyarakat Serta Hubungan Antar
         Masyarakat Anggota PEMP.

No Item
1 2 3 4 5 Rata-

rataF % F % F % F % F %
1 Faktor modal dan ketrampilan 0   0 8 12.5 30 46.88 26 40.63 4.28
2 Modal dan ketrampilan untuk

pengembangan usaha 0   0 16 25 19 29.69 29 45.31 4.20
3 Modal dan ketampilan untuk

peningkatan pendapatan 0   0 15 23.44 17 26.56 32 50 4.27

 Berdasarkan deskripsi jawaban di atas, dapat diambil kesimpulan

responden memberikan respon positif tentang sosialisasi dari pemerintah selaku

pencetus program PEMP dan masyarakat penerima bantuan PEMP. Tabel 4.14

Data Yang Digunakan Dalam Pengujian (terlampir)
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4.7.3 Hasil Pengujian Hipotesis
4.7.3.1 Uji F (Uji Simultan)

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini diselesaikan dengan

menggunakan analisis regresi linear berganda. Pada analisis ini akan dihasilkan

sebuah persamaan regresi yang diharapkan akan dapat menjelaskan pengaruh

variabel bebas terhadap variabel terikat. Kemudian tingkat pengaruh dari hasil

setiap variabel bebas yang ada pada model akan diuji secara parsial. Berikut ini

adalah hasil uraian analisis regresi untuk seluruh responden yang diperoleh

dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pengaruh variabel

Kepercayaan (X1), Norma/Institusi (X2) dan Jaringan (X3) terhadap Produktivitas

Rumah Tangga Miskin Pesisir (Y) diperoleh dari Fhitung = 42.448 dengan

menggunakan Sig F = 0,000 dan koefisien determinasi sebesar = 0,680. Karena

Fhitung  lebih besar dari Ftabel = 2.758 dan sig.F < 0,05 maka dapat diambil

keputusan tolak H0. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan secara

bersama-sama variabel Kepercayaan (X1),  Norma/institusi (X2) dan Jaringan

(X3) mempengaruhi variabel Produktivitas Rumah Tangga Miskin Pesisir (Y)

Kontribusi persamaan regresi yang diperoleh untuk menjelaskan

pengaruh variabel Motivasi Kepercayaan (X1),  Norma/institusi (X2) dan Jaringan

(X3) terhadap variabel Produktivitas Rumah Tangga Miskin Pesisir (Y) sebesar

68%. Sisanya sekitar 32%, Produktivitas Rumah Tangga Miskin Pesisir (Y)

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikutkan dalam penelitian.
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Tabel 4.15 Hasil Analisis Regresi

Variabel Koefisien
Beta

Koefisien
standart

beta
t-hitung Sig-t Kesimpulan

Konstanta -4.353 -7.968 0.000

Kepercayaan

(X1)
0.591 0.360 2.968 0 .004 Pengaruh positif

signifikan

Norma/Institusi

(X2)
0. 458 0.321 2.457 0.017 Pengaruh positif

signifikan

Jaringan

(X3)
0 .374 0.237 2.346 0.022 Pengaruh positif

signifikan

Koefisien korelasi berganda (R) =   0,824

Koefisien determinasi  (R2) =   0,680

Fhitung     =   42,448

Sig F    =   0,000

Nilai kritis :

ttabel     =   2.003

Ftabel     =   2,758

Berdasarkan Tabel diatas, didapatkan persamaan regresi yaitu :

Y = - 4.353 + 0.591 X1 + 0. 458 X2 + 0 .374 X3

4.7.3.2 Uji t (Uji Parsial)

 Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada tabel di atas

menunjukkan koefisien regresi variabel Kepercayaan (X1) sebesar 0.591 dengan

sig.t sebesar 0,004 dan thitung sebesar 2.968. Karena sig.t lebih kecil dari 0,05

dan thitung lebih besar dari 2,003 maka dapat diambil keputusan tolak H0.

Artinya secara parsial variabel Kepercayaan (X1) mempengaruhi Produktivitas

Rumah Tangga Miskin Pesisir (Y).
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 Koefisien regresi pada variabel Norma/institusi (X2) sebesar 0. 458

dengan sig.t sebesar 0,017 dan thitung sebesar 2,457. Karena sig.t lebih kecil

dari 0,05 dan thitung lebih besar dari 2,003 maka dapat diambil keputusan tolak

H0. Artinya secara parsial variabel Norma/institusi (X2) mempengaruhi

Produktivitas Rumah Tangga Miskin Pesisir (Y).

 Koefisien regresi pada variabel pendapatan (X3) sebesar 0 .374 dengan

sig.t sebesar 0,022 dan thitung sebesar 9,321. Karena sig.t lebih kecil dari 0,05

dan thitung lebih besar dari 2,346 maka dapat diambil keputusan tolak H0.

Artinya secara parsial variabel Jaringan (X3) mempengaruhi Produktivitas

Rumah Tangga Miskin Pesisir (Y).

4.7.4 Variabel Yang Paling Dominan

 Untuk mencari variabel yang paling berpengaruh atau untuk mencari

kontribusi terbesar dari beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat, dapat

diketahui dari koefisien regresi yang telah di standarkan dan hasil kuadrat

korelasi antara masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat.

Tabel 4.16 Hasil Koefisien Beta

Variabel Koefisien
Standart Beta Peringkat

Kepercayaan
(X1)

0.360 1

Norma/institusi
(X2)

0.321 2

Jaringan
(X3)

0.237 3

Tabel 4.17 Hasil Korelasi Parsial Antara Variabel Terikat dengan Variabel
   Bebas

Variabel r r2 Kontribusi (%) Peringkat
Kepercayaan

(X1)
0.358 0.128 12,8 1

Norma/institusi
(X2)

0.302 0.091 9,1 2

Jaringan
(X3)

0.290 0.084 8,4 3
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 Tabel 4.17 menunjukkan bahwa dalam penelitian ini secara parsial

variabel kepercayaan (X1) berpengaruh dominan terhadap Produktivitas Rumah

Tangga Miskin Pesisir di Desa Pulokerto Kecamatan Kraton Kabupaten

Pasuruan. Variabel Kepercayaan memiliki koefisien beta sebesar 0,358 dan

memiliki kontribusi tertinggi yaitu sekitar 12,8% terhadap variabel Produktivitas

Rumah Tangga Miskin Pesisir.

4.7.5 Pengujian Uji Asumsi Klasik
4.7.5.1  Uji Normalitas

Hasil pengujian dapat dilihat pada gambar di bawah ini, dimana dari

gambar tersebut menunjukkan distribusi normal yang ditunjukkan pada

titik-titik menyebar  disekitar diagonal, serta penyebarannya mengikuti

arah garis diagonal.

Gambar 4.2 Normal P-P Plot of Regresion Standardized Residual

Dari hasil pengujian, tampak dari gambar 4.2 tersebut menunjukkan

distribusi normal yang ditunjukkan pada titik-titik menyebar  disekitar diagonal,

serta penyebarannya mengikuti  arah garis diagonal.
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4.7.5.2 Uji Multikolinieritas

  Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai VIF (Variance

Influence Factor) dari masing-masing variabel bebas. Berikut nilai VIF dari

masing-masing variabel bebas.

Tabel 4.18 Nilai VIF dari Variabel Bebas
No Variabel VIF

1
Kepercayaan

(X1)
2.762

2
Norma/Institusi

(X2)
3.192

3
Jaringan

(X3)
1.909

  Berdasarkan nilai VIF dari masing-masing variabel bebas X, didapatkan

nilai VIF dari seluruh variabel bebas kurang dari 5. Berdasarkan hal tersebut

dapat dikatakan bahwa model regresi bebas dari multikolinieritas.

4.7.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Hasil pengujian dengan menggunakan scatterplot dapat dilihat pada

gambar di bawah ini:

Gambar 4.3 Scatterplot
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 Dimana tampak dari gambar 4.3 grafik scatter plots terlihat bahwa titik-

titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0

pada sumbu Y. Hal ini disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada

model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi model.

4.8 Kesimpulan Dari Hasil Analisis Data

1. Variabel Kepercayaan (X1), Norma/institusi (X2) dan Jaringan (X3) sangat

mempengaruhi Produktivitas Rumah Tangga Miskin Pesisir di Desa

Pulokerto Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. Hal ini berdasarkan

pengujian simultan analisis regresi berganda antara Kepercayaan (X1),

Norma/institusi (X2) dan Jaringan (X3), dengan Produktivitas Rumah

Tangga Miskin Pesisir (Y). Pada pengujian simultan didapatkan hasil

Fhitung = 42,448 dengan sig.F = 0.004. Karena Fhitung > Ftabel (2,758)

dan sig.F < 0.05, dapat diambil keputusan tolak H0. Artinya, secara

simultan Kepercayaan (X1), Norma/institusi (X2) dan Jaringan (X3)

mempengaruhi Produktivitas Rumah Tangga Miskin Pesisir (Y).

Kepercayaan (X1), Norma/institusi (X2) dan Jaringan (X3) mempengaruhi

Produktivitas Rumah Tangga Miskin Pesisir sebesar 82,4%, sisanya sekitar

17,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam

penelitian. Pengujian secara parsial variabel Kepercayaan (X1),

Norma/institusi (X2) dan Jaringan (X3) menunjukkan sig.t < 0.05, sehingga

dapat diambil kesimpulan bahwa masing-masing variabel juga

mempengaruhi Produktivitas Rumah Tangga Miskin Pesisir

2. Diantara ketiga variabel, yaitu Kepercayaan (X1), Norma/institusi (X2) dan

Jaringan (X3), variabel yang paling mempengaruhi Produktivitas Rumah

Tangga Miskin Pesisir adalah Kepercayaan (X1). Hal ini dapat terlihat dari

koefisien standart beta dan kontribusi variabel Modal Finansial (X1) dimana



107

koefsien standart variabel tersebut adalah paling tinggi diantara variabel

lainnya yaitu 0,358 dengan kontribusi terhadap variabel Produktivitas

Rumah Tangga Miskin Pesisir sebesar 12,8%.
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BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

 Sesuai dengan latar belakang dan tujuan serta hasil analisa data yang

diperoleh dalam penelitian maka diperoleh kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis produktivitas dapat disimpulkan bahwa program

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Desa Pulokerto Kecamatan

Kraton Kabupaten Pasuruan, masih belum mampu meningkatkan

produktivitas  rumah tangga miskin berpotensi di sektor usaha mikro

informal. Terbukti dari dari 6 jenis usaha yaitu nelayan, pedagang ikan,

pengasapan, pencari kepiting, petani tambak dan tambak udang. Hanya 2

jenis usaha yang produktivitasnya tinggi yaitu pengasapan dan pencari

kepiting. Sedangkan yang lainnya seperti nelayan, petani tambak,

pedagang ikan dan tambak udang, produktivitasnya rendah. Masih

tingginya jenis usaha yang produktivitasnya rendah dikarenakan dari

mereka belum mampu mengolah modal bantuan dengan baik.

2. Bahwa ketiga variabel modal sosial yang menjadi indikator berpengaruhnya

produktivitas dari rumah tangga miskin berpotensi (RTMB) yaitu

kepercayaan, jaringan dan norma/intitusi serta pendapatan rumah tangga

miskin berpotensi secara keseluruhan berpengaruh terhadap peningkatan

produktivitas.

3. Ketiga variabel yang mempengaruhi produktivitas ternyata modal sosial

berbentuk kepercayaan sangat berpengaruh. Kepercayaan harus terus

dipupuk`, karena kepercayaan sosial pada dasarnya merupakan bagian

dari modal sosial yang merupakan pondasi untuk terbentuknya
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produktivitas yang teratur dan bisa bekerja sama untuk meningkatkan

produktivitas melalui pelatihan yang di dapat dari program PEMP.

5.2 Saran

 Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan peneliti, maka penulis

memberikan saran sebagai berikut :

 Seperti diketahui bahwa masyarakat pesisir khususnya nelayan lemah dalam

pengelolaan uang, baik permodalan maupun hasil usahanya. Hal ini disebabkan

antara lain oleh lemahnya rencana pengelolaan usaha dan adanya

kecenderungan hidup konsumtif para nelayan dan keluarganya. Adanya budaya

hidup konsumtif tersebut menyebabkan masyarakat nelayan banyak yang terjerat

dalam lingkaran utang dan kemiskinan.

 Dan saya sarankan agar bantuan yang diberikan di Desa Pulokerto

Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, lebih fokus ke 4 jenis usaha di

antaranya nelayan, petani tambak, pedagang ikan, dan tambak udang. Karena

bukan hanya butuh modal yang besar tetapi kemampuan mengolah modal juga

harus di perhatikan. Dan di sinilah fungsi dari konsep pemberdayaan masyarakat

khususnya masyarakat yang mendapat bantuan PEMP.

 Melalui program PEMP diharapkan dapat dikembangkan budaya pemupukan

modal agar masyarakat nelayan mampu menyisihkan sebagian hasil usahanya

untuk pengembangan usaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka.

Tabungan masyarakat nelayan dimulai dari tabungan kelompok. Setiap kelompok

diharapkan membuka rekening di Bank. Selanjutnya jika tabungan kelompok

sudah berjalan dengan baik, diharapkan setiap anggota kelompok dapat

mengembangkan usahanya secara mandiri dan pada gilirannya setiap nelayan

mempunyai rekening di Bank. Dana tabungan disisihkan dari hasil usaha setelah

dikurangi dengan bagi hasil atau pengembalian modal (pinjaman) yang didanai
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dengan Dana Ekonomi Produktif. Pengembalian pinjaman tersebut selanjutnya

dihimpun dalam LEPP. Selanjutnya LEPP mengelola dana tersebut agar dapat

digunakan untuk pengembangan usaha masyarakat yang lebih luas.
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