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SARI 

Setyawan, Yuli Agus. 2019, Persepsi dan Partisipasi Petani Tambak Dalam 

Pelestarian Lingkungan Kawasan Pesisir Desa Ketawangrejo Kecamatan Grabag 

Kabupaten Purworejo. Jurusan Geografi FIS UNNES. Pembimbing Dr. 

Tjaturrahono BS, M.Si. 144 halaman. 

Kata Kunci: Persepsi, Partisipasi, Tambak, Pelestarian, Pesisir 

Kerusakan yang terjadi di kawasan pesisir perlu untuk diperbaiki. Persepsi 

dan partisipasi petani tambak perlu ditingkatkan untuk mengelola dan 

melestarikan kawasan pesisir dengan baik. Tujuan penelitian ini untuk 1) 

mengetahui kondisi lingkungan kawasan pesisir, 2) mengetahui parsepsi petani 

tambak  dalam pelestarian lingkungan kawasan pesisir Desa Ketawangrejo, 3) 

mengetahui partisipasi petani tambak dalam pelestarian lingkungan kawasan

pesisir Desa Ketawangrejo. 

Populasi penelitian ini adalah petani tambak di Desa Ketawangrejo

sebanyak 120 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Teknik 

Purposive Sampling dan Proportionate Stratified Random sampling. Sampel 

dalam penelitian ini adalah 30 petani tambak. Pengumpulan data menggunakan 

observasi, kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan 

adalah deskriptif presentatif. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pesisir Desa Ketawangrejo mengalami 

kerusakan yaitu pencemaran lingkungan dan abrasi. Terdapat alih fungsi lahan 

seluas 10,64 Ha menjadi area tambak tersebut di lahan lindung, lahan konservasi 

dan lahan pertanian. Alih fungsi lahan tersebut berdampak pada pencemaran di

area pertanian akibat limbah tambak, selain itu abrasi juga berdampak pada 

kerusakan kolam tambak dan fasilitas obyek wisata. Kesadaran petani tambak 

untuk melestarikan lingkungan kawasan pesisir ditunjukan melalui pemahaman 

dan tindakan memperbaiki serta melestarikan lingkungan kawasan pesisir.

Partisipasi petani tambak dalam pelestarian lingkungan sebagian besar dalam 

bentuk tenaga dibandingkan dengan partispasi ide, dana dan sarana. 

Saran dari penelitian ini adalah petani tambak perlu untuk menambah 

wawasan dan partisipsi petani tambak agar terbentuk pemanfaatan sumber daya 

alam yang berkelanjutan. Pemerintah perlu meningkatkan kesadaran dan 

keikutsertaan masyarakat pesisir dalam pelestarian lingkungan, serta menegakan 

peraturan dalam pengelolaan kawasan pesisir. Untuk penelitian selanjutnya dapat 

meneliti dengan mengkaji variabel lainnya tentang kondisi sosial masyarakat.  
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ABSTRACT 

Setyawan, Yuli Agus. 2019, Perception and Participation of Fish Farmers  in

Environmental Conservation of Coastal Areas of Ketawangrejo Village, Grabag

District, Purworejo Regency. Geography Department FIS UNNES. Advisor Dr. 

Tjaturrahono BS, M.Sc. 143 pages.

Keywords: Perception, Participation, Pond, Conservation, Coastal  

Damage that occurs in coastal areas needs to be repaired. Perception and

participation of fish farmers  need to be improved to properly manage and

preserve coastal areas. The purpose of this study is to 1) find out the

environmental conditions of the coastal area, 2) find out the fish farmers '

perceptions in preserving the environment of the coastal area of Ketawangrejo

Village, 3) to find out the participation of fish farmers  in the conservation of the 

coastal environment of the Ketawangrejo Village.

The population of this research was fish farmers  in Ketawangrejo Village

120 people. The sampling technique uses Purposive Sampling and Proportionate 

Stratified Random sampling techniques. The sample in this study were 30 fish 

farmers. Collection uses observation, questionnaires, interviews and 

documentation. The data analysis used is descriptive presentative. 

The results of the study showed that the coast of Ketawangrejo Village 

suffered damage namely environmental pollution and abrasion. There is a function 

change of 10.64 Ha of land to become the area of the pond on protected land, 

conservation land and agricultural land. The land use change has an impact on 

pollution in the agricultural area due to pond waste, besides that the abrasion also 

has an impact on the damage to pond ponds and tourist facilities. The awareness

of Fish farmers  to preserve the environment of the coastal area is demonstrated

through understanding and actions to improve and preserve the coastal

environment. The participation of fish farmers  in environmental conservation is

mostly in the form of energy compared to the participation of ideas, funds and 

facilities.

Suggestions from this research are that farmer farmers need to add insight

and participation of fish farmers  to form sustainable use of natural resources. The

government needs to increase the awareness and participation of coastal

communities in environmental conservation, as well as enforce regulations in

managing coastal areas. For further research it can examine by examining other 

variables about the social conditions of the community.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara daratan dan lautan. 

Pesisir adalah suatu jalur saling mempengaruhi antara darat dan lautan, yang 

memiliki ciri geosfer yang khusus, ke arah darat dibatasi oleh pengaruh sifat 

fisik laut  dan sosial ekonomi bahari, sedangkan ke arah laut batasi oleh proses 

alami serta akibat kegiatan manusia terhadap lingkungan darat (Sudarso, 2011: 

162).  

Dalam pemanfaatan kawasan pesisir beberapa tahun belakangan ini 

mulai digencarkan baik dari bidang ekonomi dan jasa akan tetapi memiliki 

tingkat nilai konflik yang tinggi antara aspek pemanfaatan dan lingkungan 

yang berkelanjutan. Wilayah pesisir merupakan wilayah yang paling rentan 

terdampak perubahan iklim, untuk itu perlu segera dilakukan upaya-upaya 

tertentu untuk mencegah degradasi lebih lanjut daerah itu (Sanjoto, dkk. 

2016:2).  

Menjaga kelestarian lingkungan kawasan pesisir dari dampak kerentanan 

diperlukan strategi pengelolaan lingkungan dalam upaya untuk melestarikan 

ekosistem pesisir pantai sebagai pendukung keberlangsungan kegiatan dan 

aktivitas masyarakat pesisir. Perhatian pemerintah terhadap sektor kelautan dan 

perikanan baru mulai tumbuh sejak terbentuknya pemerintahan baru pasca 

Orde Baru, dalam program pembangunan bahwa sumber daya kelautan dan 
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perikanan merupakan sistem kehidupan masyarakat khususnya 

masyarakat pesisir.  

Salah satu sasaran program pembangunan nasional bidang kelautan 

adalah terciptanya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, 

perhatian tidak hanya pada potensi sumber daya alamnya saja, tetapi juga 

potensi sumber daya masyarakat yang akan mengelola sumber  daya alam 

tersebut secara berkelanjutan (Sulanjari, 2011: 2). 

Purworejo merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah 

yang terletak dibagian selatan Pulau Jawa. Kabupaten Purworejo terletak 

pesisir selatan yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, pantai yang 

membentang dari barat ke timur sepanjang 22 km pantai ini mempunyai 

karakteristik yang khas yaitu dengan ombak besar dan angin yang kencang 

serta berpasir hitam megandung bijih pasir besi, kawasan pesisir pantai selatan 

memiliki sumber daya alam yang berpotensi sebagai pengembangan budidaya 

pertambakan dan pengembangan pariwisata, salah satu menjadi pengembangan

budidaya tambak yang sangat digiatkan oleh masyarakat pesisir Purworejo 

yaitu Udang Vaname dengan teknik tambak intensif. Menurut Biantara (2016: 

1) dalam penelitianya menjelaskan bahwa Udang Vaname  menjadi tren dalam 

kurun waktu 4-5 tahun terakhir dan menjadi pengembangan bidang produksi 

perikanan. 

Beberapa tahun terakhir kegiatan budidiaya tambak mulai diarahkan ke

kawasan pantai selatan Jawa. Kawasan pantai selatan Jawa memiliki faktor 
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pendukung dengan kualitas pantai yang relatif bagus, sehingga sangat 

mendukung usaha pengembangan budidaya udang dalam jangka panjang. Hal 

ini dikarenakan kecilnya beban pencemaran dari darat. Kabupaten Purworejo 

memiliki tingkat pertumbuhan industri yang masih kecil sehingga kandungan 

polutan dalam air pembuangan industri masih relatif sedikit, salah kawasan 

pesisir yang menjadi area pengembangan budidaya tambak adalah pesisir Desa 

Ketawangrejo. 

Desa Ketawangrejo 22 Km dari pusat kota Purworejo. Pantai ini 

merupakan salah satu daerah pengembangan budidaya tambak udang, jenis 

tambak yang dikembangkan  kawasan ini adalah model tambak intensif. Model 

tambak ini hampir seluruhnya dikembangkan oleh petani tambak yang berada

di pesisir pantai selatan Jawa karena menyesuaikan dengan karakteristik 

kondisi pesisir pantai selatan.  

Tambak udang di Desa Ketawangrejo dikelola secara berkelompok. 

Kelompok ini pernah menjadi tambak percontohan pada tahun 2015 tingkat 

Provinsi Jawa Tengah, seiring dengan berkembangnya pertambakan di  

kawasan pesisir Desa Ketawang tidak lepas dari pemanfaatan sumber daya 

lahan pesisir luas lahan yang dimanfaatkan sebagai tambak seluas 22 Ha, dan 

bertambahnya lahan untuk kolam tambak seluas 10,64 Ha. Intensitas 

pemanfaatan sumber daya pesisir yang tinggi antara pemangku kepentingan 

serta kecenderungan otoritas daerah lebih mengintervensi area sumber daya

akan menimbulkan dampak serius pada kerentanan terhadap kerusakan pantai 

baik lokal maupun regional. 
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Penurunan kualitas lingkungan pesisir sebagai akibat dari penggunaan 

pesisir yang tidak terencana dan tidak terkendali. Keadaan tersebut 

mempengaruhi kerentanan pantai yang menjadi ancaman bagi para petani 

tambak serta masyarakat wilayah pesisir Desa Ketawang. Meningkatnya 

interaksi masyarakat dengan lingkungan pesisir dalam aspek pemanfaatan 

sumber daya alam yaitu pengembangan kawasan budidaya tambak, disisi lain 

tidak terkendalinya pengelolaan sumber daya alam pesisir menyebabkan 

dampak negatif.  

Pantai dapat mengalami erosi dan akresi yang terjadi silih berganti 

menurut waktu secara alami. Namun demikian, erosi pantai yang diperparah 

akibat aktivitas manusia mengalih fungsikan ekosistem pesisir seperti padang 

lamun, gumuk pasir mejadi lahan ekstensifikasi pertambakan merupakan 

permasalahan yang serius di daerah pesisir (Akbar, dkk, 2017:2). Perubahan 

ekosistem tersebut menyebabkan hilangnya fungsi fisik dan ekologis, 

hilangnya fungsi fisik lahan lindung menyebabkan permasalahan seperti abrasi 

pantai dan pencemaran limbah tambak pada persawahan petani.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nusaiman selaku pemilik 

sawah yang berdekatan dengan tambak udang menjelaskan bahwa sebelum 

adanya tambak panen padi masih bagus. Namun, semenjak 1 tahun terkhir ini 

akibat berkembangnya tambak-tambak udang menyebabkan panen padi yang 

biasanya mencapai lebih dari 8 dan sampai 9 kwintal sekarang menjadi 4

sampai 5 kwintal, dampak air asin yang masuk ke sistem perairan sawah akan 
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berdampak pada terganggunya pertumbuhan pada padi daun yang menguning 

dan manjadi kering (nglaras) kemudian tidak bisa tumbuh dengan baik.  

Berdasarkan berita dari website Sorotan Purworejo yang diakses pada 

tanggal 01 Februari 2017, menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten 

Purworejo mendapat surat pengaduan dari petani, bahwa perlu segera 

melakukan penataan tambak udang yang tersebar di wilayah pesisir Pantai 

Selatan Purworejo. Pasalnya, tidak sedikit para petani gagal panen bahkan 

sampai 4 kali gagal panen akibat dampak buruk sanitasi air tambak. Jika 

dibiarkan, kondisi tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan konflik antara 

pembudidayaan udang dengan petani padi. 

Berdasarkan informasi dalam website Suara Merdeka diakses pada 

tanggal 14 September 2017, menerangkan pemantauan oleh Badan Lingkungan 

Hidup Kabupaten Purworejo yaitu dampak dari pembukaan lahan untuk 

tambak menyebabkan bekurangnya populasi tanaman akasia, cemara laut, dan

pandan tiker. Kemudian berkurangnya populasi tanaman perindang lokasi 

kegiatan tambak udang, fungsi tanaman sebetulnya sebagai wind barrier

(penahan angin). Berkurangnya populasi vegetasi  pesisir pantai menjadi

sebuah kerentanan pada ekosistem pantai.  

Kerentanan di kawasan pesisir di perparah dengan adanya gelombang 

tinggi yang berakibat pada abrasi pantai. Berdasarkan wawancara dengan ketua 

pengelola tambak Minaloka Jaya Bapak Suripto menjelaskan bahwa 

gelombang pasang dan abrasi yang terjadi di pesisir Desa Ketawangreo secara 

berskala terjadi pada tahun 2011, 2013, 2016 dan proses gelombang pasang 
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berlangsung selama 1 minggu. Ini yang menyebabkan sebagian wilayah pantai  

pesisir selatan mengalami terpaan gelombang tinggi dan berakibat pada abrasi 

pantai, diperparah tidak ada penahan gelombang.  

Gelombang pasang dan abrasi yang terjadi pada tahun 2016 telah 

merusak lebih dari 20 kolam tambak yang berada pada baris pertama yang 

berbatasan langsung dengan pantai dan kerugian pada petani tambak serta 

kerusakan pada fasilitas sarana obyek wisata Pantai Ketawang.  

Data tinggi gelombang pantai Kabupaten Purworejo didapat berasal dari 

Stasiun Meteorologi Kelas III Cilacap untuk perairan selatan Jawa Tengah. 

Tinggi gelombang maksimal adalah 2 sampai 4 meter yang sangat berbahaya 

bagi pelayaran dan aktivitas di pantai pesisir selatan. Pantai Kabupaten 

Purworejo termasuk dalam pantai dengan kerentanan tinggi karena memiliki 

indeks kerentanan antara 4,3 hingga 4,7 (Biantara, 2016: 4).  

Perilaku manusia mengalih fungsikan ekosistem, pantai hanya unutk 

tujuan ekonomi semata tanpa mempertimbangkan pengaruh negatif jangka 

panjang (longtern effect), serta untuk menjamin fungsi ekosistem pantai bagi 

lingkungan diperlukan suatu strategi pengelolaan khusus dengan 

memperpadukan aspek-aspek lingkungan, ekonomi dan sosial budaya, dalam 

konteks sosial budaya diperlukan studi komprehensif masyarakat pesisir untuk 

mengetahui persepsi dan partisipasi masyarakat berdasarkan pengetahuan, 

pemahaman dan pengalaman petani tambak itu sendiri tentang permasalahan 

yang muncul kawasan pesisir serta bagaimana peran serta dalam upaya 

pelestariannya.  
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Persepsi merupakan suatu proses pandangan, penilaian dan tindakan dari 

petani tambak terhadap keadaan lingkungan sekitar dan kondisinya, melalui 

persepsi dan partisipasi dapat menpengaruhi seberasapa besar kepedulian 

petani tambak dalam melestarikan kawasan pesisir. Hal itu berguna untuk 

mengantisipasi terjadinya kerusakan ekosistem pantai waktu mendatang, 

pemangku kepentingan utama yang ada di wilayah pesisir yang perlu 

berpartisipasi adalah masyarakat pesisir itu sendiri khususnya petani tambak 

karena merekalah yang secara langsung  mengetahui kondisi dan bersentuhan 

dengan kawasan pesisir yang didukung dengan program dari steakholder yang 

terkait.  

Berdasarkan uraian masalah di atas peneliti tertarik untuk meneliti 

bagaimana persepsi dan keterlibatan masyarakat khsususnya petani tambak 

yang secara langsung bersentuhan dengan permasalahan tersebut melalui 

sebuah penelitian yang berjudul “Persepsi dan Partisipasi Petani Tambak 

Dalam Pelestarian Lingkungan Kawasan Pesisir Desa Ketawangrejo 

Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo”. 
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2. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana kondisi lingkungan kawasan pesisir Desa Ketawangrejo, 

Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo? 

b. Bagaimana persepsi petani tambak dalam pelestarian kawasan pesisir Desa 

Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo? 

c. Bagaimana partisipasi petani tambak dalam lingkungan pesisir Desa 

Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo? 

3. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui kondisi lingkungan kawasan pesisir Desa Ketawangrejo,

Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo. 

b. Mengetahui persepsi petani tambak dalam pelestarian lingkungan kawasan 

pesisir Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo. 

c. Mengetahui partisipasi petani tambak dalam pelestarian lingkungan 

kawasan pesisir Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten 

Purworejo. 

4. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoritis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

ilmu pengetahuan dengan mengetahui bagaimana persepsi terhadap 

partisipasi petani tambak dalam melestarikan lingkungan kawasan pesisir 

dan dapat menjadikan sebagai acuan bagi penelitian yang selanjutnya.  
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b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi dan masukan 

baik kepada pemerintah desa, maupun pemerintah kabupaten (stakeholder) 

yang berkaitan dalam pengambilan keputusan sebuah perencanaan suatu 

program untuk menjaga serta upaya melestarian lingkungan wilayah 

pesisir Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo. 

5. Batasan Istilah 

a. Persepsi 

Menurut Walgito (2003 : 85) persepsi adalah adalah suatu kesan 

terhadap suatu obyek yang diperoleh melalui proses penginderaan, 

pengorganisasian, dan interpretasi terhadap obyek terhadap yang diterima 

oleh individu, sehingga suatu yang berarti dan merupakan aktivitas 

integrasi dalam individu.  

Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pandangan petani 

tambak berdasarkan pengetahuan, sikap, dan konatif atau tanggapan petani 

tambak terhadap kerusakan dan pelestarian lingkungan kawasan pesisir 

Pantai Ketawang Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten 

Purworejo. 

b. Partisipasi 

Sumar (dalam Andreyan, 2014: 3) menjelaskan bahwa Partisipasi 

berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses 

pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk 

kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, 
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modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil 

pembangunan.  

Partisipasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ikut serta petani 

tambak dalam organisasi dan bentuk-bentuk partisipasi petani tambak yang 

meliputi partisipasi ide atau gagasan, partisipasi pikiran, partisipasi tenaga, 

partisipasi dana, partisipasi sarana dalam melestarikan lingkungan 

kawasan pesisir pantai Ketawang, Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, 

Kabupaten Purworejo. 

c. Petani tambak  

Petani tambak adalah petani udang, ikan, dan sejenisnya hewan air, 

yang mana orang tersebut memperoleh mata pencahariaan pokok dengan 

melakukan kegiatan bidang budidaya ikan tambak.  

Petani tambak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah petani 

tambak jenis udang dan status kepemilikan yaitu pemilik tambak, 

penggarap tambak dan buruh tambak Desa Ketawangrejo, Kecamatan 

Grabag, Kabupaten Purworejo. 

d. Pelestarian 

Widjaja (dalam Ranjabar, 2006:115) pelestarian merupakan kegiatan 

yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna 

mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang 

tetap dan ada, bersifat dinamis, luwes dan selektif.  

Pelestarian yang maksud dalam penelitian ini adalah penelitian ini 

adalah upaya usaha untuk memanfaatkan dan mempertahankan kelestarian 
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ekosistem pesisir Pantai Ketawang Desa Ketawangrejo, Kecamatan 

Grabag, Kabupaten Purworejo. 

e. Pesisir 

Menurut  UU  No.  27  Tahun  2007,  wilayah pesisir adalah daerah 

peralihan antara ekosistem darat dan laut, kearah daratan mencakup 

wilayah administrasi daratan dan kearah perairan laut sejauh 12 (dua belas) 

mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan kearah perairan 

kepulauan. Dalam penelitian ini pesisir yang dimaksud adalah ekosistem 

pesisir pantai Ketawang Desa Ketawangrejo, Kecamatan Gebang, 

Kabupaten Purworejo. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

1. Deskripsi Teoritis 

a. Pelestarian Lingkungan 

Secara etimologi kata pelestarian ini berasal dari kata “lestari” yang

mempunyai makna langgeng, tidak berubah, aba, dan sesuai dengan keadaan 

seperti semula. Apabila kata lestari kaitkan dengan lingkungan hidup yang 

artinya tidak boleh berubah, harus tetap langgeng dan harus sesuai dengan 

keadaan semula atau tetap dalam keadaan seperti aslinya semula 

Hardjasoemantri (dalam Silaen, 2008: 582) 

Menurut Hardjasoemantri (dalam Silaen, 2008: 582) melakukan 

pelestarian hutan artinya sama dengan menyelamatkan ekosistem hutan, 

komonen ekosistem terbentuk oleh komponen hidup dan suatu tempat yang 

berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur. Keteraturan itu terjadi

oleh adanya arus materi dan energi yang terkendalikan oleh arus informasi 

antara komponen dalam ekosistem itu. Masing-masing komponen 

mempunyai fungsi atau relung, selama masing-masing komponen itu 

melakukan fungsinya dan kerjasama dengan baik keteraturan ekosistem 

tersebut ada dalam suatu keseimbangan tertentu. Keseimbangan itu tidak 

bersifat statis melainkan dinamis, ia selalu berubah-ubah. Kesadaran 

lingkungan harus tumbuh dan berkembang pada masyarakat sejak ini.

Tekanan sosial dan ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidupnya 
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pada sumber daya alam dapat tumbuh dan berkembang melalui upaya 

inisiatif pemberian informasi tentang pelestarian lingkungan pesisir. 

Campbell (2008: 452) menjelaskan bahwa upaya inisiatif ini bertujuan 

untuk mendefisiniskan dan memperoleh informasi ekologi dasar yang 

dibutuhkan untuk mengembangkan, mengelola, dan melestarikan sumber 

daya alam secara bertanggung jawab demi terjaganga lngkungan yang 

berkelanjutan. Termasuk interaksi iklim dan proses ekologi keanekaragaman 

hayati dan perannya dalam mempertahankan keberlanjutan produktivitas 

ekosistem alamiah dan buatan secara berkelanjutan. Inisitif ini membutuhkan 

komitmen yang kuat dari sumber daya manusia dan ekonomi. 

Mencapai pembangunan berkelanjutan merupakan suatu tujuan yang 

ambisius, untuk menjaga keberlanjutan proses-proses ekosistem dan 

menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati menghubungkan biologi 

dengan ilmu sosial, ekonomi dan humaniora. 

b. Lingkungan Kawasan Pesisir 

Menurut Ketentuan Undang Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 

1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 

keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya 

yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia 

serta makhluk hidup lainya. Menurut  UU  No.  27  Tahun  2007  wilayah 

pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut, kearah 

daratan mencakup wilayah administrasi daratan dan kearah perairan laut 
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sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut  lepas dan 

atau kearah perairan kepulauan. Bagian kawasan pesisir yang paling produktif 

adalah wilayah muka pesisir atau pantai. 

Wilayah pesisir menurut Salm (dalam Sri, 2010: 9) mendefinisikan 

sebagai suatu jalur daratan dan laut yang terdapat sepanjang pesisir. Wilayah 

ini hanya merupakan bagian yang sangat kecil tetapi pengaruhi oleh kejaan-

kejaan daerah yang lebih luas, yakni dari daerah aliran sungai pedalaman 

sampai perairan lepas pantai. Wilayah ini mencakup beberapa habitat yang 

dari segi biologi sangat produktif, yaitu muara sungai, lahan basah pasang 

surut, hutan bakau dan terumbu karang, dan juga merupakan daerah tempat 

tinggal sebagian besar penduduk, yang mana pembangunan sedang 

berlangsung. 

Menurut Apriliani (2014:1) menjelaskan daerah pesisir merupakan 

wilayah yang penting apabila ditinjau dari berbagai sudut pandang 

perencanaan dan pengelolaan. Sejalan peningkatan kegiatan pembangunan 

sosial, ekonomi, nilai daerah pesisir mepunyai potensi sumber daya alam 

yang melimpah. 

Lingkungan pesisir adalah bagian dari ekosistem yang rapuh dan namis. 

Penghapusan vegetasi dari ini lingkungan dapat memiliki efek jangkauan 

jauh. Penyebab antropogenik dari perusakan habitat laut adalah deforestasi  

pedalaman, pengerukan dan reklamasi untuk pembangunan pelabuhan dan 

dermaga, penahan dan penambangan memindahkan perahu dan kapal, 



15 

pembuangan limbah kimia dan pembuangan limbah limpasan dan tidak diolah 

(John dkk. 2015: 610). 

Garis pantai merupakan suatu garis batas pertemuan (kontak) antara 

daratan dengan air laut. Posisinya bersifat tidak tetap dan dapat berpindah 

sesuai dengan pasang surutnya air laut dan abrasi pantai yang terjadi.  

c. Kerusakan  Kawasan Pesisir 

 Wilayah pesisir sangat penting bagi manusia, karena mereka 

menyaksikan pertukaran budidaya dan ekonomi negara yang berbeda. 

Sebagian besar kota-kota besar, memiliki pelabuhan yang terkenal  seluruh

dunia terletak  daerah pesisir, sumber daya alam yang melimpah, urbanisasi 

dan populasi meningkat pesat di daerah pesisir. Berbagai proyek 

pengembangan pasang daerah garis pantai, menempatkan tekanan besar, yang 

menyebabkan beragam bahaya pesisir seperti erosi laut, intrusi air laut, 

pemutihan karang, perubahan garis pantai (Senevirathana dkk. 2018: 1010). 

Kerusakan lingkungan wilayah pesisir adalah perubahan kondisi 

lingkungan pesisir yang berpengaruh buruk terhadap kelangsungan 

perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainya. Kerusakan pada 

hakikatnya adalah suatu perubahan baik yang sebabkan oleh faktor dari dalam 

maupun luar. Perubahan salinitas perairan pesisir akibat aliran air tawar yang 

berlebihan dari sungai sehingga melewati ambang batas toleransi suatu 

ekosistem akan mengancam keberlangsungan hidup ekosistem tersebut. 

Interaksi antara lingkungan dan masyarakat menyebabkan perubahan dalam 

penggunaan lahan perubahan penggunaan lahan memiliki potensi dampak 
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negatife bagi keberlanjutan sumber daya alam. Pengembangan wilayah pesisir 

yang tidak terencana dapat memicunya masalah biofisik dan sosio-ekonomi

(Kakisina dkk. 2014: 269) 

Dengan kata lain telah terjadi kerusakan ekosistem atau lingkungan. 

Jenis-jenis permasalahan dan kerusakan lingkungan wilayah pesisir antara 

lain: 

1) Sedimentasi 

Sedimentasi adalah pengendapan, baik dari sungai maupun dari laut 

lepas, dan merupakan suatu proses alamiah yang pasti terjadi wilayah pesisir. 

Pesisir sementasi berfungsi kontruktif terhadap wilayah pesisir, yaitu 

membentuk daratan pantai yang dibutuhkan oleh ekosistem pesisir sebagai 

sumber hara. Namun apabila kadarnya berlebihan, sementasi berdampak 

bencana dan kerusakan bagi wilayah pesisir, seperti pendangkalan perairan 

pesisir. 

2) Banjir  

Banjir  wilayah pesisir dapat disebabkan oleh pendangkalan sungai, 

pasang-surut laut, atau kombinasi kedua-duanya. Bila curah hujan tinggi, 

sungai yang dangkal tidak mampu menampung air hujan, sehingga terjadilah 

banjir. Kenaikan muka air laut akibat pemanasan global juga berkontribusi 

dalam menyebabkan banjir  wilayah pesisir. 

3) Pencemaran perairan pesisir 

Pencemaran perairan pantai berakibat buruk bagi wilayah pesisir jika air 

laut tidak mampu lagi untuk membersihkan dari bahan-bahan pencemar yang 
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masuk ke perairan pantai. Bahan-bahan pencemar air laut, bahan pencemar 

dari laut seperti tumpahan minyak dari kapal-kapal. Pencemaran perairan 

pesisir dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem dan biota-biota perairan 

pesisir. 

4) Degradasi fisik habitat pesisir  

Wilayah pesisir memiliki keanekaragaman ekosistem dan biota 

(bioversity) yang tinggi.Kerusakan ekosistem wilayah pesisir dapat terjadi 

karena pencemaran perairan pesisir, konversi lahan, dan eksploitasi yang 

berlebihan oleh manusia, seperti penambangan terumbu karang, dan 

penebangan hutan mangrove. 

5) Abrasi 

Abrasi merupakan pengikisan atau pengurangan daratan (pantai) aktivitas 

gelombang, arus dan pasang surut. Pantai dikatakan abrasi bila angkutan 

semen yang terjadi sutau titik lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah 

semen yang terangkut keluar titik tersebut. 

Menurut dalam buku Hutabarat dkk (1984: 18) menjelaskan bahwa 

manusia penyebab timbulnya keruakan diperairan pantai. Pengelolaan yang 

berlebihan terhadap sumber daya alam didaerah daratan memeberikan 

pengaruh yang panjang dan mengakibatkan efek kerusakan di daeran pantai. 

Partisipasi masyarakat dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya 

perikanan dan pelestarianny harus diberi ruang. Sebab mereka telah memiliki 

kemampuan dan kearifan tradisional dalam pemanfaatan dan pelestarian 

sumber daya alam pesisir (Ghufran, 2015:162). 
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Ekosistem pesisir menggambarkan kekayaan dan keberagaman sumber 

daya alam. Hutan bakau telah diakui sebagai perlindungan utama untuk 

lingkungan pesisir atau pantai. Peran masyarakat pesisir sangat penting 

sebagai upaya dalam mengorganisir masyarakat untuk konservasi dan 

perlindungan pesisir dengan membentuk kelompok masyarakat. (Sallampessy 

dkk.  2014: 223). 

d. Pengertian Tambak 

Menurut Ahmad dkk. ( 2016: 2) yang mengartikan tambak adalah kolam 

buatan, biasanya didaerah pantai, yang diisi air dan dimanfaatkan sebagai 

sarana budidaya perairan (akuakultur). Hewan yang dibudidayakan adalah 

hewan air teruama ikan, udang, serta kerang. Penyebutan tambak ini biasanya 

dihubungkan dengan air payau atau air laut, kolam yang berisi air tawar. 

Tambak adalah kolam buatan,biasanya disebut kolam saja atau 

empang.Tambak merupakan salah satu jenis habitat yang dipergunakan 

sebagai tempat untuk kegiatan budidaya air payau yang berlokasi di daerah 

pesisir. 

e. Model Tambak  

Teknik budidaya tambak udang menurut Syarifudin (2011:3) dapat 

dilakukan dengan berbagai macam cara yaitu tradisional, semi intensif, 

intensif. 

1. Tambak tradisional (ekstensif) Tambak tradisional tidak menggunakan

kincir karena kepadatan sebar berkisar 1 - 15 ekor/m2 luas lahan, dengan 
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luas lahan  berkisar antara 1,0-10 hektar. Pakan yang diberikan sebagian 

besar berasal dari sumber alami, seperti pada gambar 1. 

Gambar 1. Tambak tradisional di Desa Mangunsari tahun 2018.

Sumber: Data penelitian. 

2. Tambak semi intensif 

Padat penebaran pada tambak semi intensif berkisar antara 15 - 30 

ekor/m2, dengan luas lahan berkisar antara 0,5  –  2,0 hektar. Peralatan 

kincir dipergunakan untuk teknologi ini sebanyak 1-2 kincir per petak 

lahan (0,5 ha). Pakan yang diberikan  berupa pellet dengan kualitas yang 

baik, gambar tambak dapat dilihat pada gambar 2. 

Gambar 2. Tambak semi intensif di Desa Kertojayan tahun 2018.

Sumber: Data Penelitian. 
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3. Tambak intensif  

Padat penebaran bibit pada tambak intensif di atas 30 ekor/m2 dengan luas 

lahan berkisar antara 0,25 – 1,0 hektar. Dilengkapi kincir 3 buah untuk 

setiap petak (0,5 ha). Pakan yang digunakan  berupa pellet yang telah 

teruji, seperti pada gambar 3. 

Gambar 3. Tambak intensif di Desa Ketawangrejo tahun 2018.

Sumber: Data penelitian . 
 

f. Persyaratan Dalam Pembangunan Kolam Tambak        

Menurut Syarifudin (2011:2) dalam penelitianya menjelaskan bahwa 

dalam pembangunan kolam tambak harus memerhatikan karakterisik fisik 

dan kimiawi tanah, lahan tambak tersebut umumnya berada pada tanah jenis 

aluvial denga derajat keasaman berkisar antara 6,2-7,65 dengan pH rata-rata 

7,00. Umumnya tambak tersebut dibangun diwilayah lahan pasang surut 

(Zona Internidal) dan daerah tepi sungai yang masih dipengaruhi oleh pasang 

surut air laut, karena untuk pengairannya tergantung penuh pada pergerakan 

air pasang surut.  

Konstruksi tambak tersebut umumnya sebagaimana konstruksi tambak 

ekstensif (sederhana), yaitu merupakan tambak dengan bentuk empat persegi 
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panjang dengan saluran keliling pada tepi pelataran (caren) dan pematang 

tersusun atas bahan tanah yang dipadatkan dengan ketinggian pematang rata-

rata 1 meter dan kemiringn profil pematang 1 -1,5 : 1 dan kedalaman air rata-

rata 0,5 meter.     

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sriyanto, dkk (2017:68) 

mengemukakan beberapa parameter yang menjadi evaluasi  lahan  untuk 

pertambakan dapat dibedakan kedalam beberapa, yaitu lahan  (kemiringan),  

jarak dari sungai, tekstur tanah, pH tanah dan pH air, penutup  lahan, curah 

hujan, dan jarak tambak  dari  laut atau garis  pantai. Kemiringan lahan 

menjadi faktor pertama yang harus perhitungkan dalam budidaya  tambak. 

Lokasi sebaiknya pilih tempat yang datar dengan elevasi tertentu  agar mudah 

mengatur atau pengelolaan air, terutama berkaitan dengan  pasang surut 

harian yang terjadi. 

g. Pengertian Petani Tambak 

Menurut Suratiyah (dalam Satriana, 2016), memaparkan bahwa pertanian 

sebagai kegiatan manusia dalam membuka lahan dan menanaminya dengan 

berbagai jenis tanaman yang termasuk tanaman semusim  maupun  tanaman  

tahunan dan tanaman  pangan maupun tanaman  nonpangan serta digunakan 

untuk memelihara ternak maupun ikan. Secara garis  besar  pengertian  petani  

tambak  tidak  berbeda dengan  petani yang bekerja disektor pertanian lainnya 

seperti sawah, kebun, dan lain-lain.  

Yang membedakan  adalah  lahan  yang  dikelola  dan  hasil  

produksinya. Dalam  Kamus Pertanian Umum jelaskan  bahwa  petani  adalah  
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orang  yang menjalankan  usaha  tani  dengan  melakukan  kegiatan  pertanian  

sebagai  sumber mata  pencarian  pokoknya. Sehingga  dapat  dikatakan  

petani  adalah  orang  yang melakukan  usaha  dengan  cara  melakukan  

kegiatan  pertanian  untuk  memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Pemberdayaan  nelayan,  pembudidaya ikan, dan  petani tambak garam  

adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan nelayan,  pembudidaya  

ikan,  dan  petani tambak  garam  untuk  melaksanakan usaha  perikanan  atau  

usaha pergaraman secara lebih baik. Sumber daya ikan seperti  atas, 

dipadukan dengan nelayan dan petani ikan yang sangat besar  jumlahnya,  

merupakan  modal  dasar  pembangunan  nasional  yang  sangat  penting.  

Dalam mencapai tujuan pembangunan nasional berdasarkan wawasan 

nusantara, bidang  perikanan  harus  mampu  ikut  serta  mewujudkan  

kekuatan  ekonomi  sebagai  upaya meningkatkan ketahanan nasional 

(Permen-KP No 75 /2016).  

Menurut  Soeseno  (dalam Satriana, 2016) Petani tambak adalah petani 

udang, ikan, dan sejenisnya hewan air, yang mana orang tersebut memperoleh 

mata pencahariaan pokok dengan melakukan kegiatan bidang budidaya ikan 

tambak. Menurut tanah yang dimiliki petani tambak dibagi menjadi 3 yaitu: 

1) Pemilik tambak, adalah mereka yang menguasai sejumlah tambak yang 

dikerjakan oleh orang lain dengan sistem bagi hasil 

2) Pemilik yang juga sebagai penggarap tambak, adalah mereka yang 

tergolong sebagai petani penggarap dan mereka memiliki sejumlah 
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tambak yang dikerjakan sendiri dan disamping itu dikerjakan orang lain 

dengan sistem bagi hasil. 

3) Penggarap tambak, adalah petani tambak yang menggarap kolam orang 

lain tetapi tidak memiliki kolan sendiri dan memperoleh pendapatan dari 

hasil kolam yang mereka kerjakan setelah mengeluarkan ongkos-ongkos 

dalam satu musim panen. 

4) Sawi atau buruh tambak, adalah mereka yang tidak sama sekali memiliki 

tambak, mereka semata-mata bekerja untuk menerima upah. 

h. Persepsi 

1) Definisi Persepsi  

Pengertian persepsi menurut Thoha (dalam Kadriani dkk. 2017: 2), 

persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang alami oleh setiap orang 

dalam memahami informasi tentang lingkungan, baik melewati penglihatan, 

pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Kunci untuk 

memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu 

merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan bukanya suatu 

pencatatan yang benar terhadap situasi. 

Menurut Walgito (2003 : 85) persepsi adalah adalah suatu kesan terhadap 

suatu obyek yang diperoleh melalui proses penginderaan, pengorganisasian, 

dan interpretasi terhadap obyek terhadap yang diterima oleh individu, 

sehingga suatu yang berarti dan merupakan aktivitas integrasi dalam individu. 

Pendapat ini tidak bertentangan dengan pendapat sebelumnya, tetapi justru 

lebih menjelaskan proses terjadinya yaitu setelah penyerapan maka 
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gambaran-gambaran yang diperoleh lewat panca indra itu kemuan  organisir, 

kemudian diinterpretasi (tafsirkan) sehingga mempunyai arti atau makna bagi 

individu, sedang proses terjadinya persepsi tersebut merupakan satu kesatuan 

aktifitas dalam diri individu. 

2) Aspek persepsi   

Persepsi menurut Walgito (2003 : 86) dibedakan menjadi 3 golongan 

besar yaitu : 

a) Kognisi, berhubungan dengan pengenalan. 

b) Emosi, berhubungan dengan perasaan. 

c) Konasi, berhubungan dengn motif atau tindakan. 

Selanjutnya menurut Walgito (2013:97) mengklasifikasinya ke dalam 

tiga komponen yaitu komponen afektif, komponen kognitif dan komponen 

konatif. 

a) Komponen afektif 

Komponen afektif adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, 

dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi atau nilai. Kedua sikap 

mempunyai daya pendorong atau motivasi. Ketiga sikap relatif lebih 

menetap. Keempat sikap mengandung nilai menyenangkan tidak 

menyenangkan.  

b) Komponen kognitif atau pengetahuan  

Komponen kognitif ini dibentuk oleh pengetahuan, kebutuhan, dan 

kepentingan. Keyakinan bahwa sesuatu itu ’benar’ atau ’salah’ atas dasar

bukti, sugesti otoritas, pengalaman atau intuisi. 
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c) Komponen konatif  

Komponen konatif tindak lanjut atau tanggapan dari suatu fenomena 

yang dilihat yang dipengaruhi oleh kebiasaan dan kemauan. Kebiasaan 

adalah aspek perilaku manusia yang menetap, berlangsung secara 

otomatis tidak direncanakan. Sedangkan kemauan adalah sebagai 

tindakan yang merupakan usaha seseorang untuk mencapai tujuan. 

3) Faktor yang memepengaruhi persepsi masyarakat  

Menurut Thoha (dalam Rahmawati (2014: 4) adapun faktor-faktor 

yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut. 

a)  Faktor-Faktor dari dalam (Internal set factors) 

Beberapa faktor dari dalam diri seseorang yang mempengaruhi proses 

seleksi persepsi antara lain: proses belajar (learning), motivasi dan 

kepribadian. 

1) Belajar atau pemahaman (learning) 

Semua faktor dari dalam yang membentuk adanya perhatian kepada 

sesuatu obyek, sehingga menimbulkan adanya persepsi didasarkan dari 

kejiwaan. Kejiwaan selaras dengan proses pemahaman atau belajar 

(learning). 

2) Motivasi 

Motivasi mempunyai dampak yang amat penting dalam proses 

pemilihan persepsi. Seseorang yang haus kekuasaan, butuh afiliasi, dan 

memerlukan pencapaian hasil akan lebih besar perhatianya pada variabel-
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variabel situasi yang relevan. Hal ini menunjukan bahwa persepsi 

mempunyai pengaruh yang besar pada motivasi atau sebaliknya. 

3) Kepribadian  

Unsur ini amat erat hubunganya dengan proses belajar dan motivasi 

yang mempunyai akibat tentang apa yang diperhatikan dalam 

mengahadapi suatu situasi. Kepribadian dapat memberikan dampak 

terhadap cara seseorang melakukan persepsi pada lingkungan sekitarnya. 

b)  Faktor-faktor dari luar 

Faktor-faktor dari luar dari pengaruh-pengaruh lingkungan luar 

antara lain: intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan, gerakan dan 

hal baru. 

a) Intensitas  

Prinsip intensitas dari suatu perhatian dapat dinyatakan bahwa 

semakin besar intensitas stimulus dari luar, layaknya semakin besar pula 

hal-hal itu dapat dipahami (to the perceived). 

b) Ukuran 

Faktor ini sangat dekat dengan prinsip intensitas, faktor ini 

menyatakan bahwa semakin besar ukuran sesuatu obyek, maka semakin 

mudah untuk bisa diketahui atau dipahami. 

c) Keberlawanan atau kontras 

Prinsip keberlawanan ini menyatakan bahwa stimulus luar yang 

penampilanya berlawanan dengan latar belakangnya atau sekelilingnya 
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atau yang sama sekali diluar sangkaan orang banyak, akan menarik 

banyak perhatian. 

d) Pengulangan (repetition) 

Stimulus dari luar yang diulang dapat memberikan perhatian yang 

lebih besar dibandingkan dengan sekali lihat. 

e) Gerakan (moving) 

Prinsip gerakan ini diantaranya menyatakan bahwa orang akan 

memberikan banyak perhatian terhadap obyek yang bergerak dalam 

jangkauan dari obyek. 

f) Hal baru 

Prinsip ini menyatakan bahwa baik situasi eksternal yang baru 

maupun yang sudah kenal dapat dipergunakan sebagai penarik perhatian. 

Obyek atau peristiwa baru dalam tatanan yang sudah dikenal, obyek atau 

peristiwa yang sudah dikenal dalam tatanan yang baru akan menarik 

perhatian pengamat. 

i. Partisipasi 

Menurut Mardikanto dan Poerwoko (2017:81) dalam bukunya

menjelaskan patisipasi yang secara umum partisipasi dapat diartikan sebagai

ikut serta seseorang atau kelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. 

Pengertian itu nampaknya selaras dengan pengertian yang kemukaan oleh 

beberapa kamus bahasa sosiologi. 

Astuti (dalam Andreeyan, 2014: 1942) mengartikan partisipasi adalah 

keterlibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. 
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Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam 

menggunakan segala kemampuan yang milikinya (berinisiatif) dalam segala 

kegiatan yang laksanakan secara mendukung mencapai tujuan dan 

tanggungjawab atas segala keterlibatan.  

Menurut Soetomo (2008:337) partisipasi dapat juga berarti bahwa 

kelompok mengenal masalah sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat 

keputusan dan memecahkan masalah. Partisipasi adalah keterlibatan 

masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari pengambilan keputusan 

dalam identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan program, 

pelaksanaan program, serta dalam evaluasi dan menikmati hasil. Apabila 

pengertian partisipasi parsial atau partisipasi profesional, maka yang 

maksudkan adalah dalam pengertian sebagai partisipasi profesional karena 

bukan hanya dalam salah satu bagian dari proses tetapi meliputi keseluruhan 

proses. 

Melalui partisipasi mempunyai tujuan untuk memberdayakan masyarakat 

setempat, tujuan utama memberdayakan adalah memperkuat kekuasaan 

masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidak berdayaan, 

baik karena kondisi internal (misal persepsi mereka sendiri), maupun karena 

kondisi eksternal (Suharto, 2017: 60) 

Menurut Sumar (dalam Andreeyan, 2014: 1945), mengatakan bahwa 

partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam 

proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk 
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kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal 

dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil pembangunan. 

a. Bentuk dan Tipe Partisipasi 

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dapat lihat sebagai sebagai berikut. 

Menurut Huraerah (dalam Lakasana, 2013: 61) membagi bentuk partisipasi 

sebagai berikut: 

1) Partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipasi dalam anjang sana, 

pertemuan atau rapat. 

2) Partisipasi tenaga, partisipasi yang diberikan dalam berbagai kegiatan 

untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, 

dan sebagainya. 

3) Partisipasi harta benda, yang diberi orang dalam berbagai kegiatan 

untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain 

yang biasanya berupa uang ataupun makanan. 

4) Partisipasi keterampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk 

mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri. 

5) Patisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda kaguyuban. 

Lain halnya  dengan yang dikembangkan oleh Vaneklasen dan Miller 

(dalam Suwignyo, 2009: 23) partisipasi terbagi ke dalam tujuh wujud yaitu: 

1) Partisipasi simbolos yaitu masyarakat penduduk dalam lembaga resmi 

tanpa melalui proses pemilihan dan tidak mempunyai kekuasaan yang 

sesungguhnya. 
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2) Partisipasi pasif yaitu masyarakat diberi informasi apa yang sudah 

diputuskan dan apa yang sudah terjadi. Pengambilan keputusan 

menyampaikan informasi tetapi tidak mendengarkan tanggapan dari 

masyarakat sehingga informasi hanya berjalan satu arah yaitu dari 

pengambilan keputusan ke masyarakat.  

3) Partisipasi konsultatif yaitu masyarakat berpartisipasi dengan cara 

menjawab beberapa pertanyaan. Hasil jawaban masyarakat ini akan 

dianalisis oleh pihak luar untuk mengidentifikasi masalah dan cara 

mengatasi masalah tersebut tanpa perlu masukan pandangan 

masyarakat. 

4) Partisipasi intensif material yaitu masyarakat menyumbangkan 

tenaganya untuk mendapat makanan, uang dan imbalan lainya. 

Masyarakat menyediakan sumber daya, namun tidak terlibat dalam 

memutuskan apa yang dilakukan sehingga mereka tidak memiliki 

keterikatan untuk meneruskan patisipasinya ketika masa pemberian 

insentifnya selesai. 

5) Partisipasi fungsional yaitu masyarakat berpartisipasi karena ada 

permintaan dari lembaga eksternal untuk memenuhi tujuan. 

6) Partisiasi interaktif yaitu masyarakat berpartisipasi dalam 

mengembangkan dan menganalisis rencana kerja. Partisipasi lihat 

sebagai hak, bukan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan, proses 

melibatkan metodologi dalam mencari perspektif yang berbeda serta 

menggunakan proses belajar yang terstruktur. 
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7) Pengorganisasian yaitu masyarakat berpartisipasi dengan merencanakan 

secara mandiri. Mereka mengembangkan kontak dengan lembaga 

eksternal untuk sumber daya dan saran-saran teknis yang dibutuhkan, 

namun kontrol terhadap sumber daya tersebut digunakan berada 

ditangan masyarakat sepenuhnya. Tipe partisipasi masyarakat ini sangat 

ideal, karena menunjukan bagaimana masyarakat sudah sangat berdaya 

sendiri dengan masalah yang menimpanya.  

Menurut Cohen dan Uphoff (dalam Andreeyan, 2014: 1942) membagi 

partisipasi kedalam beberapa tahapan yaitu: 

1) Tahap pengambilan keputusan, yang diwujudkan dengan keikutsertaan 

masyarakat dalam rapat-rapat. Pada tahap partisipasi dalam perencanaan 

merupakan suatu komponen yang sangat penting bagi keberhasilan 

program pembangunan. Partisipasi dalam perencanaan ini program 

pembangunan dapat mengembangkan kemandirian yang dibutuhkan oleh 

para anggota masyarakat.  

2) Tahap Pelaksanaan, yang merupakan tahap terpenting dalam 

pembangunan, sebab inti dari pembangunan adalah pelaksanaanya wujud 

nyata dari partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, sumbangan 

material, dan bentuk keterlibatan dalam kegiatan langsung.  

3) Tahap menikmati hasil, yang menjadi indikator keberhasilan masyarakat 

berpartisipasi pada tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Selain 

itu dengan melihat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan, maka 
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semakin besar manfaat kegiatan yang dirasakan, berarti kegiatan tersebut 

berhasil mengenai sasaran.  

4) Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada 

tahap ini dianggap sebagai umpan balik yang memberi masukan demi 

perbaikan pelaksaaan kegiatan atau proyek.  

Menurut definisi dari Oakley (dalam Wakerkwa: 5) adalah keterlibatan 

langsung masyarakat dalam pengembangan kegiatan yang terbagi menjadi 3 

dimensi yaitu 

1) Dimensi kontribusi yang dijabarkan meliputi, (1) kontribusi pemikiran, 

(2) kontribusi dana, (3) kontibusi tenaga, (4) kontribusi sarana. 

2) Dimensi pengorganisasian masyarakat yang dijabarkan meliputi, (1) 

Model pengorganisasian, (2) struktur pengorganisasian, (3) unsur-unsur 

pengorganisasian, (4) fungsi organisasi. 

3) Dimensi pemberdayaan masyarakat yang dijabarkan meliputi, (1) peran 

masyarakat, (2) aksi masyarakat, (3) motivasi masyarakat, (4) tanggung 

jawab masyarakat. 

Menurut Dusseldrop (dalam Mardikanto, 2017:84) mengidentifikasi 

beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga 

masyarakat dapat berupa: (1) Menjadi anggota kelompok-kelompok 

masyarakat, (2) Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok, (3) 

Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakan 

partisipasi masyarakat yang lain, (4) Menggerakan sumber daya masyarakat, 
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(5) Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan, (6) 

Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya. 

b. Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi 

Faktor- faktor yang mempengaruhi partisipasi menurut Nurbaiti  (2017: 

226) menyatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh 

banyak faktor. Faktor–faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang 

dalam berpartisipasi yaitu: 

1) Usia 

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang 

terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok 

usia menengah dengan ketertarikan moral kepada nilai dan norma masyarakat 

yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada 

mereka tentang dari kelompok usia lainya. 

2) Jenis kelamin 

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa 

menyatakan bahwa pada dasaranya tempat perempuan adalah  dapur yang 

berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempauan yang terutama 

adalah pengurus rumah tangga, peran perempuan tersebut telah bergeser 

dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin 

baik. 

3) Pendidikan 

Pendidikan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi 

pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap 
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lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. 

4) Pekerjaan dan penghasilan 

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama yang lain karena pekerjaan 

seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperoleh. 

Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan kebutuhan sehari-hari dapat 

mendorong partisipasi masyarakat. 

5) Lamanya tinggal 

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan 

pengalamannya berinteraksi dengan ligkungan tersebut akan berpengaruh 

pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan 

tertentu maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat 

dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut. 

2. Penelitian Relevan 

Tabel 1. Penelitian yang relevan. 

No Nama Judul Tujuan Metode Hasil 

1 Iwan 

Gumilar,  

(2012) 

Persepsi 

dan 

partisipasi 

masyarakat 

pesisir 

dalam 

pengelolaan 

ekosistem 

mangrove 

berkelanjuta

n  

Kabupaten 

Indramayu 

Menganalisis 

peran dan 

partisipasi 

masyarakat 

dalam 

pelestarian 

ekosistem hutan 

mangrove yang 

ada  wilayah 

pesisir 

Indramayu.  

Analisis 

deskripsi 

Sebagian besar 

petani tambak  

menyatakan bahwa 

mangrove tidak 

memiliki manfaat 

bagi tambak, 

penegakan hukum 

kerang memadai, 

partisipasi 

masyarakat 

mengalami 

penurunan. 

2 

Nesti 

Rostini 

Peran serta 

masyarakat 

1). Tingkat 

kepentingan 

Analisis 

deskriptif 

1). Tingkat 

kepentingan 
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Romeon, 

(2012) 

pemanfaata

n pesisir 

dalam 

pengelolaan 

wilayah 

pesisir 

pesisir teluk 

ambon  

masyarakat 

dalam 

pemanfaatan 

pesisir. 

2). Faktor 

pembeda dalam 

pemanfaatan 

wilayah pesisir. 

3). Merumuskan 

strategi yang 

tepat dalam 

meningkatkan 

peran 

masyarakat 

dalam 

pengelolaan 

wilayah pesisir 

pemanfaatan 

wilayah pesisir 

teluk ambon tinggi, 

ditunjukan 

kepentingan 

ekonomi 

masyarakat, 2). 

Strategi 

meningkatkan 

peran aktif 

masyarakat dalam 

pengelolaan 

wilayah pesisir 

adalah dengan 

pengelolaan 

berbasis 

masyarakat.  

3 Sodikin, 

(2012) 

Persepsi 

masyarakat 

petani 

tambak 

terhadap 

kelestarian 

hutan 

mangrove  

Desa 

Pabean Ilir 

Kecamatan 

Pasekan 

Kabupaten 

Indramayu 

Mengidentifikasi 

kondisi hutan 

Mangrove  Desa 

Pabean Ilir, 

Mengidentifikasi 

kondisi  

sosial ekonomi 

masyarakat 

petani tambak    

Desa Pabean Ilir, 

Mendeskripsikan 

persepsi  

masyarakat 

petani tambak 

terhadap 

kelestarian 

Hutan mangrove  

Desa Pabean Ilir  

Analisis 

Deskriptif 

Persepsi  

masyarakat  Desa  

Pabean  Ilir  

terhadap  manfaat  

kelestarian  hutan  

mangrove  

secara  ekonomi  

masyarakat  

memandang  sangat  

bermanfaat  untuk  

tempat  mencari  

ikan  dan  

kepiting,  secara  

teknis  bermanfaat  

untuk  mencegah  

terjadinya  abrasi,  

sedangkan  dari  

segi  

sosial  masyarakat  

mempunyai  

persepsi  bahwa  

hutan  mangrove  

sangat  bermanfaat  

untuk  

menambah 

keindahan 

pemandangan 

4 Rena Persepsi mengetahui  Analisis Persepsi 
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Novelia 

Damanik

, Ong 

Affan, 

Liliek 

Pudji 

Asmono, 

(2015)  

dan 

partisipasi 

masyarakat 

terhadap 

pelestarian 

sumber 

daya hutan  

(Studi 

Kasus 

Tahura 

Bukit 

Barisan, 

Kawasan 

Hutan 

Sibayak II,   

Kabupaten 

Karo)  

tingkat  persepi  

masyarakat  

terhadap  

Tahura  Bukit  

Barisan  dan  

tingkat  

partisipasi  

masyarakat  

dalam  

pengelolaan  

Tahura  Bukit  

Barisan 

deskriptif masyarakat 

terhadap Tahura 

Bukit Barisan,  

Kawasan  Hutan  

Sibayak  II,  

Kabupaten  Karo  

tergolong pada 

persepsi baik, 

Tingkat  partisipasi  

masyarakat  dalam  

pengelolaan  

Tahura  Bukit  

Barisan,  Kawasan  

Hutan  Sibayak  II,  

Kabupaten  Karo  

berada  pada  

kategori  rendah,  

buktikan  dengan  

tingkat  kehadiran  

masyarakat  

yang rendah dalam 

setiap jenis 

kegiatan. 

3. Kerangka Berfikir 

Kawasan pesisir Desa Ketawangrejo merupakan kawasan yang memiliki 

potensi sumber daya alam pesisir baik sumber daya alam baik hayati maupun 

non hayati. Keberadaan potensi sumber daya alam tersebut sangat ditekankan 

oleh pemerintah dalam pemanfaatan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat khususnya masyarakat pesisir. 

Dalam pemanfaatan sumber daya alam pesisir harus mempertimbangkan 

batas kemampuan sumber daya alam itu sendiri, pemanfaatan sumber daya 

alam yang tidak terkendali akan menimbulkan degradasi lingkungan. Seperti 

yang terjadi di kawasan pesisir Desa Ketawangrejo, alih fungsi lahan pesisir 

menjadi lahan kolam pertambakan menyebabkan tercemarnya  persawahan 
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oleh limbah tambak karena pembangunan tambak terlalu dekat dengan lahan 

persawahan serta saluran pembuangan yang kurang lancar. 

Hilangnya vegetasi pesisir yang menyebabkan tidak berfungsinya 

ekologis pesisir yang tidak bisa menahan endapan pasir dan menjadi 

penghalang ombak yang berakibat pada abrasi pantai, dampak abrasi pantai 

yang terjadi menyebabkan kerusakan pada fasilitas sarana obyek wisata dan 

juga kolam tambak yang berada di bibir pantai. 

Untuk menyelesaiakan permasalah di kawsan pesisir diperlukan 

perpaduan dari berbagai aspek lingkunga, ekononi, sosial dan budaya. Aspek 

sosial melalui persepsi dan partisipasi petani tambak dapat mempengaruhi 

bagaimana kondisi kawasan pesisir, partisipasi petani tambak dalam 

mengelola ekosistem pesisir agar tetap terjaga serta dapat memberikan 

dampak positif, maka untuk mengetahui kondisi kawasan pesisir dan 

pendapat serta tanggapan petani tambak dalam menghadapi problematika di 

kawasan pesisir diperlukan suatu kajian persepsi dan partisipasi petani 

tambak dalam kegiatan pelestarian lingkungan. 

Dengan melihat permasalahan dan tujuan penelitian ini dapat lebih jelas 

digambarkan pada kerangka berfikir pada gambar 4. 
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Gambar 4. Kerangka berpikir 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitina tentang Persepsi dan Partisipasi Petani Tambak 

Dalam Pelestarian Lingkungan Kawasan Pesisir Desa Ketawangrejo dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

a. Kondisi lingkungan kawasan pesisir Desa Ketawangrejo mengalami 

kerusakan lingkungan yaitu pencemaran limbah tambak pada lahan 

pertanian dan abrasi pantai, akibat dari adanya kagiatan alih fungsi lahan 

pertanian dan hutan menjadi lahan tambak intensif. 

b. Persepsi petani tambak Desa Ketawangrejo dalam pelestarian kawasan 

pesisir sudah memahami adanya problematika dengan ditunjukan 

pemahaman terhadap kondisi lingkungan serta tindakan untuk merperbaiki 

dan melesarikan kawasan pesisir. 

c. Partisipasi petani tambak dalam organisasi cenderung pasif dari 4 bentuk 

partisipasi yaitu partisiasi ide atau gagasan, tenaga, dana, dan sarana, 

petani tambak Desa Ketawangrejo lebih cenderung untuk berpartisipasi 

dengan menggunakan tenaga  dibandingkan dengan berpartisipasi ide atau 

gagasan, partisipasi dana, partisipasi sarana. 

2. Saran 

Untuk meningkatkan kesadaran dalam pelestraian lingkungan kawasan 

pesisir  Desa Ketawangrejo, maka saran sebagai berikut:  

a. Bagi petani tambak 
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Dalam pemanfaatan sumber daya alam pesisir tetap memperhatikan 

kondisi lingkungan dan menjaga agar tidak menggangu dan merusak 

lingkungan sekitarnya, dengan melalui persepsi terhadap lingkungan kawasan 

pesisir dan meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan kawasan pesisir 

supaya terbentuk pemanfaatkan sumber daya alam berkelajutan. 

b. Bagi pemerintah 

Kawasan pesisir merupakan kawasan yang rentan terhadap ancaman 

baik dari manusia maupun ancaman dari alam, untuk mengatasi hal itu 

pemerintah perlu meningkatkan kesadaran dan keikutsertaan masyarakat 

pesisir dalam pelestarian lingkungan, serta menegakan peraturan dalam 

pengeloaan kawasan pesisir. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai persepsi dan 

partisipasi dalam pelestraian lingkungan kawasan pesisir  Desa Ketawangrejo 

dapat meneliti dengan mengkaji tentang kondisi sosial masyarakat guna 

meningkatkan peran serta dalam melestarikan kawasan pesisir. 
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