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SARI

Ahmad, Fauzan M. 2011. “Analisis Pendapatan dan Strategi Pemenuhan
Kebutuhan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Kabupaten Jepara”. Skripsi. Jurusan
Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.
Pembimbing I Dr. Sucihatiningsih DWP, M. Si. II. Prasetyo Ari Bowo, SE, M.Si

Kata kunci: Pendapatan, Nelayan, Kebutuhan

Nelayan merupakan bagian yang dominan dalam masyarakat pesisir.
Dalam masyarakat pesisir dikenal dua jenis nelayan, yakni nelayan pendega dan
nelayan juragan. Kemiskinan nelayan terutama terjadi pada masyarakat nelayan
pandega perorangan dan buruh nelayan. Kemiskinan itu terjadi karena
keterbatasan teknologi penangkapan, sehingga mereka harus menjadi buruh
nelayan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang bagaimana sistem
perolehan dan analisis pendapatan masyarakat nelayan pandega Kecamatan
Kedung Kabupaten Jepara, bagaimana sistem pembagian pendapatan antara
nelayan pandega dengan nelayan juragan di Kecamatan Kedung Kabupaten
Jepara, dan bagaimana upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi yang dilakukan
masyarakat nelayan pandega di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara?

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
analisis kualitatif dan untuk memperoleh validitas hasil penelitian dilakukan
metode triangulasi. Sumber data diperoleh melalui wawancara dengan berbagai
pihak yang berhubungan dengan penelitian yaitu nelayan, tokoh masyarakat dan
masyarakat di lokasi penelitian, observasi lapangan, serta dokumen-dokumen
yang berkaitan dengan tujuan dilaksanakannya penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pendapatan
masyarakat nelayan pandega di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara sangat
tergantung pada musim ikan. Sistem pembagian pendapatan masyarakat nelayan
pandega Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara dilakukan berdasarkan jenis alat
tangkapnya. Adapun pembagian tersebut adalah untuk hasil tangkapan Nelayan
Arat dibagi 3 pihak yaitu untuk alat, juragan dan buruh, hasil tangkapan Nelayan
Dogol dibagi 8, hasil tangkapan Nelayan Jaring di bagi 5. Upaya pemenuhan
kebutuhan ekonomi ketika mereka tidak dapat melaut adalah berdagang, menjadi
buruh dan nyadoh. Nyadoh merupakan melaut dengan cara pindah lokasi
penangkapan ikan ke daerah lain.

Saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian ini
adalah diharapkan nelayan juragan meningkatkan teknologi penangkapan yang
digunakan untuk meningkatkan hasil tangkapan dan meningkatkan persentase
hasil tangkapan yang diberikan kepada nelayan pandega sehingga mampu
memenuhi kebutuhan hidup nelayang pandega. Selain itu diharapkan adanya
pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat di bidang kelautan dengan cara
mengembangkan usaha-usaha mikro produktif seperti pengolahan ikan yang lebih
modern dan terpadu guna meningkatkan pendapatan keluarga nelayan.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Nelayan sebagai masyarakat pesisir yang kehidupan social

ekonominya tergantung pada sumber daya kelautan merupakan dari elemen

bangsa yang pada umumnya masih tergolong miskin. Populasi masyarakat

pesisir pada tahun 2009 diperkirakan mencapai 16,42 juta jiwa dan mendiami

8.090 desa Menurut Badan Pusat Stastistik (BPS) jumlah penduduk miskin

pada Maret 2010 sebanyak 31,02 juta (13,33 persen) dari total jumlah

penduduk Indonesia 234,2 juta.(http://www.bps.go.id).

Kemiskinan masyarakat pesisir disebabkan oleh dua faktor utama.

Pertama, faktor internal yakni kemiskinan yang berpangkal pada diri

masyarakat pesisir sendiri, di antaranya, keterbatasan akses modal dan budaya

subsisten (bekerja sekadar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari).

Kedua, faktor eksternal yakni kemiskinan sebagai akibat mikro-struktural

seperti pola hubungan patron-klien serta makro-struktural seperti kebijakan

politik masa lalu yang bias daratan.

Nelayan merupakan bagian yang dominan dalam masyarakat pesisir.

Dalam masyarakat pesisir dikenal dua jenis nelayan, yakni nelayan pendega

dan nelayan juragan. Kemiskinan nelayan terutama terjadi pada masyarakat

nelayan pandega perorangan dan buruh nelayan. Kemiskinan itu terjadi

1
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karena keterbatasan teknologi penagnkapan, sehingga mereka harus menjadi

buruh nelayan.

Dalam kehidupan dan sistem kerjanya, ada beberapa permasalahan

pada masyarakat nelayan pandega. Nelayan pendega kurang diuntungkan

sebab minimnya hasil tangapan karena alat yang sederhana, dan sistem bagi

hasil dengan juragan yang kurang menguntungkan buruh nelayan. Pola bagi

hasil dilakukan untuk mengurangi risiko. Pola ini dapat menguntungkan

pemilik kapal karena ketidakpastian hasil tangkapan. Pola ini tidak menjamin

adanyaupah yang sepadan bilamana hasil tangkapannya sedang buruk.

Beberapa hasil penelitian Mulyadi (2005:21) menunjukkan bahwa

distribusi pendapatan dari pola bagi hasil tangkapan sangatlah timpang

diterima antara pemilik dan awak kapal. Secara umum hasil bagi bersih yang

diterima awak kapal dan kapal adalah setengah-setengah. Akan tetapi, bagian

yang diterima awak kapal harus dibagi lagi dengan sejumlah awak yang

terlibat dalam aktivitas kegiatan kapal. Semakin banyak jumlah awak kapal,

semakin kecil bagian yang diperoleh setiap awaknya.

Selain itu pola umum bagi hasil di beberapa daerah menunjukkan

pemilik selain mendapat setengah dari hasil tangkapan juga memperoleh 15%

dari jumlah kotor hasiltangkapan sebagai cadangan jika ada kerusakan perahu

ataupun jaring. Dengan demikian pemilik kapal (juragan darat) rata-rata

menerima sekitar 65% dari keseluruhan hasil tangkapan. Sebaliknya rata-rata

awak kapal akan mendapatakan hasil jauh lebih rendah dibandingkan yang

diperoleh pemilik. Bagian untuk awak kapal tersebut dibagi berdasarkan porsi
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keterlibatannya secara khusus sebagai awak. Semakin banyak jumlah awak,

semakin kecil yang diperoleh awak (Mulyadi, 2005: 32).

Kondisi neayan seperti dijelaskan di atas, terdapat pula di Kecamatan

Kedung, Kabupaten Jepara. Sebagai daerah pantai, mata pencaharian utama

penduduk wilayah di Kecamatan Kedung kebanyakan di bidang kenelayanan.

Jumlah nelayan baik nelayan buruh (pandega) maupun nelayan pemilik dari

data tercatat di kantor kecamatan sebesar 74,2%, tambak 12,9%, buruh

industri 9,9%, tukang bangunan/kayu 1.0%, sedangkan yang bekerja di luar

kenelayanan seperti medis, pegawai negeri, ABRI, pensiunan adalah sebesar

1,0%. Sebagai wilayah yang letaknya di dekat pantai, maka kehidupan

penduduknya bernafaskan kenelayanan (sumber: papan informasi kecamatan

kedung).

Tampaknya warga yang bekerja sebagai pedagang, buruh atau lainnya

masih sangat berkaitan dengan bidang kenelayanan. Para pedagang umumnya

berdagang ikan, sedangkan petani tambak adalah orang-orang yang

memelihara tambak sendiri atau sebagai buruh/menyewa tambak. Dengan

demikian suasana kehidupan kenelayanan di wilayah Kecamatan Kedung

sangat terasa sekali.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti,

diketahui mengenai pendapatan nelayan pandega di Kecamatan Kedung

Kabupaten Jepara, rata-rata dalam sekali tangkap sebesar Rp. 20.000 –

25.000,- dalam musim sedang , akan berbeda bila memasuki musim laep
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(Paceklik), nalayan bisa tidak mendapatkan penghasilan sama-sekali

(wawancara dengan Fatkhurahman, nelayan Kedung, Desember 2010)

Pendapatan tersebut merupakan pendapatan bersih yang diperoleh

nelayan pandega menjadi tenaga buruh melaut bagi nelayan juragan.

Penduduk yang mayoritas nelayan sangat bergantung dari hasil laut, tekanan

terhadap kehidupan sosial ekonomi nelayan terjadi ketika musim barat tiba.

Masa-masa ini merupakan masa-masa paceklik, karena nelayan tidak dapat

melaut. Pada masa tersebut nelayan pandega merupakan pihak yang sangat

mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. Kesulitan dalam

memenuhi kebutuhan pokok pada masa paceklik akan sangat terasa karena

pada musim tersebut, nelayan pandega tidak memperoleh pendapatan dari

hasil bekerja. Nelayan pandega yaitu nelayan yang tidak memiliki alat

produksi dan modal, tetapi memiliki tenaga yang dijual kepada nelayan

juragan untuk membantu menjalankan usaha penangkapan ikan di laut.

Pada masa paceklik, nelayan pandega yang memiliki barang-barang

berharga yang mereka beli ketika tangkapan membaik, akan dijualnya

kembali untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun bagi nelayan

yang tidak memiliki barang berharga mereka melakukan peminjaman uang

atau barang-barang kebutuhan pokok ke tetangga, teman bahkan pemilik

perahu. Dalam masa paceklik tersebut seluruh anggota keluarga akan

diberdayakan untuk bekerja dalam beragam sektor pekerjaan dengan tujuan

untuk menambah penghasilan. Meski demikian, bantuan anggota keluarga

(anak dan istri) dalam membantu nelayan pandega untuk memperoleh
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pendapatan tidak selamanya mampu menutup kebutuhan. Sehingga nelayan

pandega harus mencari pinjaman untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Kondisi inilah yang menyebabkan adanya perbedaan sosial ekonomi

masyarakat nelayan semkin terlihat jelas karena nelayan pandega sangat

terikat dengan nelayan juragan. Nelayan pandega selamanya akan terikat

dengan nelayan juragan selama mereka tidak bisa melepaskan diri dari hutang

yang dimilikinya. Siklus ini terjadi secara terus menerus yang menyebabkan

nelayan pandega tidak memiliki keleluasaan dan selalu dalam ikatan hutang

piutang dengan nelayan juragan.

Dari latar belakang masalah di atas, sangat menarik untuk melihat

bagaimana pola hubungan nelayan terutama sistem kerja antara nelayan

pandega dan nelayan juragan. Selain itu menarik pula untuk dilihat

bagaimana masyarakat nelayan yang ada di Kecamatan Kedung dalam

memenuhi kebituhan ekonomi pada kondisi yang buru seperti paceklik untuk

dapat bertahan hidup.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka Peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “Analisa Pendapatan dan Strategi

Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Kabupaten Jepara”

1.2 Permasalahan

Berdasar latar belakang di atas, permasalahan yang diteliti dalam

penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pembagian pendapatan antara nelayan pandega dengan

nelayan juragan di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara?
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2. Bagaimana sistem perolehan dan analisis pendapatan masyarakat nelayan

pandega Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara?

3. Bagaimana upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi yang dilakukan

masyarakat nelayan pandega di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan sistem perolehan dan analisis pendapatan masyarakat

nelayan pandega di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.

2. Mendeskripsikan sistem pembagian pendapatan antar nelayan pandega

dengan nelayan juragan di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.

3. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi

nelayan pandega di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat penelitian yang ingin diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian digunakan sebagai informasi pelengkap dalam memahami

kondisi budaya dan masyarakat nelayan Kabupaten Jepara

2. Hasil penelitian sebagai informasi pendukung dalam pengembangan

masyarakat nelayan di Kabupaten Jepara.
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BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Penggolongan Nelayan

Penggolongan sosial dalam masyarakat nelayan menurut Kusnadi (2002:2),

pada dasarnya dapat ditinjau dari tiga sudut pandang. Pertama, dari segi penguasaan

alat produksi atau peralatan tangkap (perahu, jaring dan perlengkapan yang lain),

struktur masyarakat nelayan terbagi dalam kategori nelayan pemilik (alat-alat

produksi) dan nelayan buruh.

Nelayan buruh tidak memiliki alat-alat produksi dan dalam kegiatan sebuah

unit perahu, nelayan buruh hanya menyumbangkan jasa tenaganya dengan

memperoleh hak-hak yang sangat terbatas. Kedua, ditinjau dari tingkat skala investasi

modal usahanya, struktur masyarakat nelayan terbagi ke dalam kategori nelayan besar

dan nelayan kecil. Nelayan, disebut sebagai nelayan besar karena jumlah modal yang

diinvestasikan dalam usaha perikanan relatif banyak, sedangkan pada nelayan kecil

justru sebaliknya.  Ketiga, dipandang dari tingkat teknologi peralatan tangkap yang

digunakan, masyarakat nelayan terbagi ke dalam kategori nelayan modern dan

nelayan tradisional.

Nelayan-nelayan modern menggunakan teknologi penangkapan yang lebih

canggih dibandingkan dengan nelayan tradisional. Masyarakat nelayan menurut
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Wahyuningsih (1997:2), dapat dibagi tiga jika dilihat dari sudut pemilikan modal,

yaitu:

1. Nelayan juragan. Nelayan ini merupakan nelayan pemilik perahu dan alat

penangkap ikan yang mampu mengubah para nelayan pekerja sabagai

pembantu dalam usahanya menangkap ikan di laut.

2. Nelayan pandega/pekerja, yaitu nelayan yang tidak memiliki alat produksi

dan modal, tetapi memiliki tenaga yang dijual kepada nelayan juragan untuk

membantu menjalankan usaha penangkapan ikan di laut.

3. Nelayan pemilik merupakan nelayan yang kurang mampu. Nelayan ini

hanya mempunyai perahu kecil untuk keperluan dirinya sendiri dan alat

penangkap ikan sederhana, karena itu disebut juga nelayan perorangan atau

nelayan miskin.

2.2 Hubungan kerja nelayan

Hubungan produksi merupakan hubungan sosial dan ekonomi yang terbentuk

antara produsen dan  non-produsen pada lingkungan ekonomi produksi. Hubungan

produksi ini dipadukan dengan alat produksi untuk membentuk sebuah model

produksi. Alat produksi merupakan alat-alat, mesin, dan pabrik yang menunjang

proses produksi. Model produksi merupakan sebuah kombinasi dari beberapa

hubungan produksi dan kekuatan produksi untuk membentuk sebuah cara

pengorganisasian ekonomi produksi yang berdasarkan sejarah.  Salah satu kunci

pembeda adalah antara model produksi kapitalis dengan model produksi non-

kapitalis. Produsen pada saat ini merupakan bentuk terpisah dari pemilikan alat
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produksi.  Produsen  pada model non-kapitalis seperti seorang petani yang memiliki

beberapa alat produksi tetapi dipengaruhi oleh non-produsen, seperti seorang tuan

tanah yang mendapatkan keuntungan ekonomi dari produsen dengan cara penggunaan

kekuatan politik, militer atau ideologi (Jary dan Julia, 1991:13).

Hubungan sosial masyarakat nelayan terkait dengan karakteristik sosial

nelayan tersebut. Karakteristik masyarakat nelayan dan petani berbeda secara

sosiologi. Masyarakat petani menghadapi sumberdaya terkontrol, yaitu lahan untuk

produksi suatu komoditas. Nelayan menghadapi sumberdaya yang bersifat terbuka

dan menyebabkan nelayan harus berpindah-pindah untuk memperoleh hasil

maksimal. Resiko pekerjaan yang relatif besar menyebabkan masyarakat nelayan

memiliki karakter keras, tegas, dan terbuka (Satria, 2001:5).

Menurut Purwanti (1994:15), berdasarkan status hubungan kerja dan

pemilikan modal nelayan dibedakan :

a. Nelayan pemilik alat produksi (perahu dan alat tangkap) yang tidak ikut

melaut. Nelayan ini disebut dengan juragan darat. Juragan darat umumnya

memiliki pekerjaan lain diluar bidang perikanan, seperti sopir, guru, aparat

desa, dan pedagang pengumpul ikan.

b. Nelayan pemilik alat produksi yang ikut melaut, nelayan ini disebut

dengan juragan laut.

c. Buruh nelayan, yaitu nelayan yang tidak memiliki perahu. Nelayan ini

hanya mengandalkan tenaga dan keterampilannya dalam operasi

penangkapan ikan dilaut. Kelompok nelayan ini disebut nelayan pandega.
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Jalinan sosial antar nelayan membentuk pola hubungan yang dapat dijabarkan

secara horizontal dan vertikal (Kusnadi, 2002:6). Hubungan sesama kerabat, saudara

sedarah, dan bentuk-bentuk afinitas merupakan contoh pola horizontal. Pola tersebut

menggambarkan bahwa individu-individu akan lebih kuat berinteraksi jika antara satu

dengan yang lain tidak mengalami kesenjangan sosial ekonomi yang terlalu lebar.

Interaksi nelayan membentuk pola hubungan patron-klien yang umum terjadi antara

nelayan kaya (juragan) dan tengkulak dengan nelayan miskin (buruh). Pola vertikal

terbentuk karena ada ketergantungan ekonomi antara buruh dan juragan maupun

tengkulak.

2.3 Sistem Pendapatan

Pola hubungan kerja di antara unit alat tangkap akan menentukan pola bagi

hasil. Pola bagi hasil ini akan menentukan tingkat pendapatan nelayan, baik nelayan

juragan maupun pandega (Susilo dkk dalam Purwanti, 1994:34). Hasil penerimaan

bersih dalam sistem bagi hasil, dibagi menjadi dua yaitu 50% untuk pemilik perahu

dan 50% bagian pandega. Bagi hasil ini diperoleh dari penerimaan kotor yang telah

dikurangi dengan retribusi, biaya operasi dan perawatan mesin. Bagian pandega 50%

dibagi lagi sesuai dengan jumlah anak buah kapal yang turut melaut (Hariati dkk.

dalam Purwanti, 1994:27)

Nelayan khususnya yang tradisional, mempunyai perilaku yang khas dalam

menjalankan usahannya, yakni perilaku yang mengutamakan “pemerataan resiko“

usaha. Perilaku tersebut terbentuk sebagai hasil adaptasi terhadap usaha penangkapan

ikan yang beresiko tinggi dan pola pendapatan yang tidak teratur. Perilaku adaptif
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tersebut, setelah melalui proses waktu, melembaga dalam bentuk institusi, dan

merupakan bagian dari kebudayaan nelayan. Institusi-institusi yang dimaksud, yang

merupakan aspek penting dalam pemberdayaan, adalah pola pemilikan kelompok atas

sarana produksi dan sistem bagi  hasil.  Pola pendapatan nelayan tidak teratur

menyebabkan perilaku mengutamakan pemerataan resiko tetap bertahan (Masyhuri

dalam Kusnadi: 2002:56).

Pola kepemilikan kelompok dan pola kepemilikan individu terhadap sarana

penangkapan ikan mempunyai pengaruh besar pada pendapatan nelayan.  Pola

pemilikan individu terhadap sarana produksi tersebut secara singkat dapat dikatakan

dapat  mendorong terjadinya ketimpangan pendapatan di antara nelayan. Pemilikan

kelompok lebih mendorong terjadinya pemerataan pendapatan. Ketimpangan

pembagian pendapatan ataupun pemerataan pendapatan pada prinsipnya berpangkal

pada sistem bagi hasil yang mentradisi di kalangan nelayan (Masyhuri, 2000:56).

2.4 Teori Kebutuhan

Teori kebutuhan Maslow merupakan konsep aktualisasi diri yang merupakan

keinginan untuk mewujudkan kemampuan diri atau keinginan untuk menjadi apapun

yang mampu dicapai oleh setiap individu. Abraham Maslow (1968:35) menerangkan

lima tingkatan kebutuhan dasar manusia adalah sebagai berikut :

(1) Basic needs atau kebutuhan fisiologi, merupakan kebutuhan yang paling

penting seperti kebutuhan akan makanan. Dominasi kebutuhan fisiologi

ini relatif lebih tinggi dibanding dengan kebutuhan lain dan dengan

demikian muncul kebutuhan-kebutuhan lain.
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(2) Safety needs atau kebutuhan akan keselamatan, merupakan kebutuhan

yang meliputi keamanan, kemantapan, ketergantungan, kebebasan dari

rasa takut, cemas dan kekalutan; kebutuhan akan struktur, ketertiban,

hukum, batas-batas kekuatan pada diri, pelindung dan sebagainya.

(3) Love needs atau kebutuhan rasa memiliki dan rasa cinta, merupakan

kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan fisiologis dan kebutuhan

keselamatan telah terpenuhi. Artinya orang dalam kehidupannya akan

membutuhkan rasa untuk disayang dan menyayangi antar sesama dan

untuk berkumpul dengan orang lain.

(4) Esteem needs atau kebutuhan akan harga diri. Semua orang dalam

masyarakat mempunyai kebutuhan atau menginginkan penilaian terhadap

dirinya yang mantap, mempunyai dasar yang kuat yang biasanya bermutu

tinggi akan rasa hormat diri atau harga diri dan penghargaan dari orang

lain. Kebutuhan ini di bagi dalam dua peringkat :

1). Keinginan akan kekuatan, akan prestasi, berkecukupan, unggul, dan

kemampuan, percaya pada diri sendiri, kemerdekaan dan kebebasan.

2). Hasrat akan nama baik atau gengsi dan harga diri, prestise

(penghormatan dan penghargaan dari orang lain), status, ketenaran

dan kemuliaan, dominasi, pengakuan, perhatian dan martabat.

(5) Self Actualitation needs atau kebutuhan akan perwujudan diri, yakni

kecenderungan untuk mewujudkan dirinya sesuai dengan kemampuannya
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Persoalan mendasar yang dihadapi oleh nelayan pandega yang tingkat

penghasilannya kecil dan tidak pasti adalah bagaimana mengelola sumberdaya

ekonomi yang dimiliki secara efisien dan efektif sehingga mereka bisa bertahan hidup

dan bekerja. Kompensasi yang diterima oleh nelayan disesuaikan dengan hasil

tangkapan ikan yang diperoleh. Oleh karena itu, kompensasi yang diterima nelayan

berbanding lurus dengan kinerja yang dihasilkan.

Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan

kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya (Bernardin dan Russell dalam

bukunya Sulistyani dan Rosidah, 2003:223). Kinerja merupakan catatan outcome

yang dihasilkan dari fungsi tertentu atau kegiatan yang dilakukan selama periode

waktu tertentu.

Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh

karyawan. Kinerja yang mempengaruhi seberapa banyak mereka memberi kontribusi

kepada organisasi ( Mathis dan Jackson, 2000 : 78). Dalam hal ini, kinerja nelayan

dapat berjalan baik apabila nelayan mendapatkan kompensasi/upah sesuai dengan

harapannya.

Karakteristik orang yang mempunyai kinerja tinggi oleh Mc. Cleland dalam

Mangkunegara (2001:68) sebagai berikut:

a. Memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi

b. Berani mengambil dan menanggung resiko yang dihadapi

c. Memiliki tujuan yang realistis
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d. Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasi

tujuannya

e. Memanfaatkan umpan balik (feed back) yang konkrit dalam seluruh kegiatan

kerja yang dilakukannya

f. Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogramkan.

Bagi rumah tangga nelayan pandega, yang terpenting adalah bisa makan tiap

hari dengan lauk-pauk sangat sederhana. Masalah pemenuhan kebutuhan pangan

menempati prioritas utama dibandingkan dengan unsure kebutuhan pokok yang lain,

seperti sadang dan papan.

Menurut Sutari Imam Bernadib dalam Kurniawati (2002 : 17) kebutuhan

keluarga dibagi menjadi tujuh tingkatan:

1) Kebutuhan pangan dan gizi

Makanan merupakan faktor penting untuk memelihara kesehatan pertumbuhan

tubuh karena betapapun kita kaya atau berkedudukan tinggi dan berpangkat serta

serba kecukupan tetapi apabila hidupnya sering sakit-sakitan niscaya tidak akan

bahagia.

2) Kebutuhan Perumahan

Kebutuhan perumahan juga merupakan kebutuhan pokok manusia. Bidang

perumahan merupakan bidang yang ikut menentukan terwujudnya keluarga

karena adanya perumahan para anggota keluarga akan bisa menjalankan

fungsinya masing-masing sesuai dengan misi dan tugas yang harus diselesaikan.
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Rumah merupakan kebutuhan pokok manusia, karena orang yang tidak memiliki

rumah biasanya hidupnya tidak tenang.

3) Kebutuhan Sandang

Kebutuhan sandang merupakan hal yang perlu dipertimbangkan karena masalah

pakaian adalah masalah kemampuan, keserasian, kesesuaian, dan kewajaran.

4) Kebutuhan Pelayanan Kesehatan

Setiap orang perlu jasmani dan rohani yang sehat, karena orang yang jasmani dan

rohaninya sehat dapat melakukan pekerjaan yang memberikan hasil yang lebih

daripada orang yang kurang sehat, untuk itu diperlukan pelayanan kesehatan,

misalnya orang tersebut perlu mendapatkan perawatan oleh dokter. Jadi

kebutuhan pelayanan kesehatan diperlukan setiap orang juga setiap keluarga.

5) Kebutuhan Memperoleh Pendidikan

Setiap manusia membutuhkan pendidikan baik formal maupun non formal karena

dengan pendidikan manusia akan memiliki wawasan dan pola pikir yang luas dan

maju. Oleh karena itu pendidikan makin terasa penting.

6) Kebutuhan Pekerjaan

Setiap orang membutuhkan pekerjaan, karena dengan bekerja seseorang akan

dapat memenuhi kebutuhannya sendiri maupun keluarganya. Dengan

terpenuhinya kebutuhan berarti taraf hidupnya akan lebih baik.

7) Kebutuhan Olahraga dan Rekreasi

Dengan berolahraga dan rekreasi maka akan tercipta kesehatan jasmani dan

rohani. Sebab dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. Dengan
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olahraga dan rekreasi baik jasmani dan rohani dapat dihindarkan dari ketegangan

otak.

2.5 Ukuran Kesejahteraan dan kemiskinan

Pada umumnya, konsep kesejahteraan dikaitkan dengan tingkat pendapatan

dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan

dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. Bila

pendapatan tidak mencapai kebutuhan minimum , maka orang tersebut dapat

dikatakan tidak sejahtera atau miskin. Dengan kata lain, kesejahteraan dapat diukur

dengan membandingkan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi

kebutuhan hidup. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan

miskin dan tidak miskin atau sering disebut sebagai garis batas kemiskinan.

Kemiskinan bersifat multidimensi sehingga setiap orang akan memberikan

pengertian yang berbeda pula sesuai dengan sudut pandangnya. Namun demikian,

karakteristik kemiskinan pada umumnya hampir sama. Menurut Quybria (dalam

Arisudi dan Andarwati : 2003:28) mengemukakan beberapa karakteristik kemiskinan

di Asia Tenggara sebagai berikut:

(1) Kemiskinan lebih banyak ditemui di pedesaan daripada diperkotaan.

(2) Kemiskinan berkorelasi positif dengan jumlah anggota keluarga dan

berkorelasi positif dengan jumlah pekerja dalam satu keluarga.

(3) Kemiskinan ditandai oleh rendahnya pemilikan aset keluarga.

(4) Pertanian merupakan sumber utama bagi rumah tangga miskin.

(5) Kemiskinan berkaitan dengan masalah sosial budaya yang dinamis.
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Karakteristik diatas dapat diidentifikasi dari indikator kemiskinan yang

digunakan oleh setiap negara. Berdasarkan indikator kemiskinan setiap negara dapat

menetapkan jumlah orang miskin baik dipedesaan maupun diperkotaan. Biro Pusat

Statistik menetapkan patokan 2.100 kalori per hari untuk kebutuhan minimum

makanan, sedangkan pngukuran bukan makanan meliputi pengeluaran untuk

perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa (Kuncoro, 1997 : 148).

Ada beberapa konsep untuk mengukur tingkat kemiskinan antara lain

(Widodo, 2006: 99) :

(1) Kemiskinan Relatif

Adalah Suatu ukuran mengenai kesenjangan didalam distribusi pendapatan,

biasanya dapat didefinisikan didalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari

distribusi yang dimaksud.

(2) Kemiskinan Absolut

Adalah derajat kemiskinan dibawah, dimana kebutuhan-kebutuhan minimum

untuk bertahan hidup tidak dapat terpenuhi.

Menurut Lincolin Arsyad (1999: 240 – 242) beberapa indikator kemiskinan

antara lain:

(1) Tingkat konsumsi beras

Menurut Sajogyo, ada konsumsi beras tertentu untuk membedakan tingkat

kemiskinan, dan dibedakan antara daerah pedesaan dan perkotaan.
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Tabel 2.1. Jenis Kemiskinan Pedesaan dan Perkotaan :

Jenis kemiskinan Pedesaan Perkotaan

Melarat 180 Kg 270 Kg

Sangat miskin 240 Kg 360 Kg

Miskin 320 Kg 480 Kg

Sumber: Sajogyo dalam Lincolin Arsyad (1999: 240 – 242)

(2) Tingkat Pendapatan

Menurut BPS, ada perbedaan batas miskin di daerah pedesaan dan perkotaan.

Dengan menggunakan konsep pengeluaran, BPS menentukan garis kemiskinan

dengan cara melihat besarnya rupiah yang dikeluarkan atau dibelanjakan untuk

memenuhi kebutuhan konsumsi setara dengan 2100 kalori per kapita per hari,

ditambah dengan pemenuhan kebutuhan  pokok minimum lain seperti sandang,

perumahan, kesehatan, pendidikan, angkutan, dan bahan bakar.

(3) Tingkat Kesejahteraan Rakyat

Pada publikasi United Nation (1961) yang berjudul International Definition and

Measurement of Level of Living : An Interim Guide, menyarankan 9 komponen

untuk mengukur tingkat kesejahteraan. Komponen-komponen tersebut adalah

kesehatan, konsumsi bahan bakar, makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan

kerja, dan kondisi pekerjaan, perumahan, sandang, rekreasi, jaminan sosial, dan

kebebasan manusia. Pada empat komponen yang terakhir untuk di identifikasi,

diukur, dan diperbandingkan antar daerah atau antar waktu (Asmara, 1986 : 259).
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(4) Indikator Pengeluaran Rumah Tangga

Hendra Asmara mencoba merevisi garis kemiskinan pedesaan perkotaan yang

dirumuskan Sajogyo. Menurut Asmara, garis kemiskinan dapat dipandang dari

sudut pengeluaran aktual pada kelompok barang dan jasa kebutuhan pokok seperti

yang diungkapkan dalam data Susenas. Ternyata, ukuran yang dipakai Asmara

mampu menangkap dampak penghasilan riil yang meningkat terhadap kuantitas

barang-barang kebutuhan pokok yang dikonsumsi.

Beberapa kriteria kemiskinan menurut BPS (2005) adalah sebagai berikut :

(1) Pangan : Makan sehari kurang dari 3x

(2) Sandang : Tidak memiliki pakaian yang berbeda untuk bepergian dan di

rumah (tidak ada pakaian pengganti).

(3) Papan : Tempat tinggal tidak permanen (sebagian besar bukan tembok dan

tidak ada listrik.

(4) Kesehatan : Tidak mampu berobat ke puskesmas / RSU

(5) Pendidikan : Tidak mampu menyekolahkan anaknya sampai pendidikan dasar

atas biaya sendiri.

(6) Orang terlantar di panti wreda dan yatim piatu.

Menurut BPS (2005), penduduk dikatakan sangat miskin apabila mencapai

1900 kalori per hari plus kebutuhan dasar non ekonomi, atau setara dengan

Rp.120.000,00 per orang per bulan. Penduduk dikatakan miskin apabila kemampuan

memenuhi konsumsi makanan hanya mencapai antara 1900 sampai 2100 kalori per

orang per hariplus kebutuhan-kebutuhan dasar non makanan atau setara
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Rp.150.000,00 per orang per bulan. Penduduk dikatakan miskin mendekati miskin

apabila kemampuan memenuhi konsumsi makanan hanya mencapai antara 2100

kalori plus kebutuhan dasar non makanan atau setara Rp.175.000,00 per orang per

bulan.

Menurut BPS (2002) Faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan yaitu

faktor internal yaitu kepemilikan aset tempat tinggal yang menjadi luas banguanan,

jenis lantai, jenis dinding, fasilitas buang air besar, sumber air minum, sumber

penerangan, jenis bahan bakar untuk memasak, frekuensi membeli daging, ayam, dan

susu seminggu, frekuensi maka sehari, sejumlah stel pakaian baru pakaian yang dibeli

setahun, akses ke puskesmas/poliklinik, lapangan pekerjaan, pendidikan tertinggi,.

Faktor eksternal yaitu keberadaan balita, anak usia sekolah, kesertaan KB, dan

penerima kredit usaha.

Masyarakat desa dapat dikatakan miskin jika salah satu indikator ini

terpenuhi seperti kurangnya kesempatan memperoleh pendidikan, memiliki lahan dan

modal pertanian yang terbatas, tidak adanya kesempatan memperoleh kredit usaha,

tidak terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar (pangan, papan, sandang),

berurbanisasi ke kota, menggunakan cara-cara pertanian tradisional, kurangnya

produktivitas usaha, tidak adanya tabungan, kesehatan yang kurang terjamin, tidak

memiliki asuransi dan jaminan sosial, terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme

dalam pemerintahan desa, tidak memiliki akses untuk memperoleh air bersih, tidak

adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan publik.
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Banyak faktor yang menyebabkan seseorang atau sebuah keluarga miskin.

Menurut Kartasasmita (dalam Widodo, 2006 : 297) kondisi kemiskinan disebabkan

oleh sekurang-kurangnya empat penyebab yaitu:

(1) Rendahnya taraf pendidikan. Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan

kemampuan pengembangan dii terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan

kerja yang dapat dimasuki.

(2) Rendahnya derajat kesehatan. Keadaan kesehatan dan gizi yang rendah

menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir, dan prakarsa.

(3) Terbatasnya lapangan kerja. Keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan

diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan pekerjaan

atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkungan

kemiskinan tersebut.

(4) Kondisi keterisolasian. Banyak penduduk miskinsecara ekonomi tidak berdaya

karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak

dapat etrjangkau oleh pelayanan kesehatan, dan gerak kemajuan yang dinikmati

masyarakat lainnya.

Menurut Sharp dalam Kuncoro (1997 : 131) penyebab kemiskinan

dipandang dari sisi ekonomi :

(1) Secara mikro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola

kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang

timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah

terbatas dan kualitasnya rendah.
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(2) Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumberdaya manusia.

Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah,

yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya

manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung,

adanya diskriminasi , atau karena keturunan

(3) Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Kesulitan untuk

memperoleh akses modal menyebabkan kurang optimalnya usaha yang

dijalankan dan menghambat perkembangan sehingga tidak mampu bersaing

dalam usaha lainnya.

Menurut Kusnadi (2003: 2), untuk mempertahankan hidup pada masa-masa

paceklik, nelayan biasanya melakukan dua hal yaitu:

1. Mencari pekerjaan lain yang bisa dilakukan dan tidak berhubungan dengan

kegiatan penangkapan ikan seperti menjadi tukang becak dan buruh

bangunan.

2. Memberdayakan anggota keluarga lain (istri dan anak) untuk ikut bekerja di

bidang lain seperti perdagangan, industry maupun bekerja serabutan sebagai

pembantu rumah tangga.

2.6 Pendapatan

Pendapatan adalah segi bentuk balas jasa atau sumbangan seseorang

terhadap proses produksi (Winardi 1991 : 45). Definisi pendapatan juga disampaikan

oleh Mulyanto (1990 : 332) sebagai seluruh penerimaan baik berupa uang maupun

barang yang dapat dinilai dengan jumlah uang atas harga yang berlaku saat ini.
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Dalam suatu masyarakat dihuni banyak keluarga atau rumah tangga dan

masing-masing keluarga mempunyai pendapatan yang sumbernya berbeda-beda.

Dimana pendapatan tersebut akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan-

kebutuhannya. Hal ini senada dengan dikemukakan oleh Mulyanto (1990:332) yang

mengemukakan, Pendapatan rumah tangga adalah jumlah penghasilan dari seluruh

anggota rumah tangga yang disumbangkan untuk memenuhi kebutuhan bersama

maupun perseorangan dalam rumah tangga”.

Berdasar dari pendapat-pendapat tersebut di atas maka yang dimaksud

dengan pendapatan keluarga yaitu pendapatan yang diperoleh selama jangka waktu

satu bulan dan pendapatan berupa uang atau barang yang dimiliki dengan mata uang

setempat pada masa itu yang berupa suatu pendapatan yang siap untuk dibelanjakan

untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau keluarganya.

.Dalam konteks pendapatan nelayan berdasarkan kinerjanya, maka

pendapatan nelayan merupakan pendapatan yang diterima sesuai bagiannya setelah

dikurangi biaya-biaya lain yang bukan merupakan hak penerimaannya. Hal ini

berbeda dengan pengertian pendapatan pribadi yang disampaikan oleh Sukirno (2002:

48) yaitu semua jenis pendapatan termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa

memberikan sesuatu kegiatan apapun. Maksudnya adalah pendapatan yang berasal

dari pemberian (baik swasta maupun bantuan pemerintah) dan tidak mendatangkan

kewajiban apapun juga merupakan pendapatan. Proses terbentuknya pendapatan

diawali oleh kegiatan produktif yang dapat menghasilkan sesuatu dan dapat

mendatangkan keuntungan.
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Menurut Sukirno (2002: 92), terdapat beberapa faktor yang menentukan

tingkat pengeluaran rumah tangga, yaitu:

a. Pada pendapatan yang rendah rumah tangga menguras tabungan/menambah

hutang

b. Kenaikan pendapatan menaikan pengeluaran konsumsi

c. Pada pendapatan yang tinggi rumah tangga menabung

Pendapatan digolongkan menjadi dua yaitu:

(1) Pendapatan berupa uang menggunakan klasifikasi sebagai berikut:

a. Pendapatan sangat tinggi yaitu pendapatan rata-rata lebih dari

Rp.1.000.000,00/bulan

b. Pendapatan tinggi yaitu pendapatan rata-rata Rp.750.000,00 -

Rp.1.000.000,00/bulan

c. Pendapatan sedang yaitu pendapatan rata-rata Rp.517.000,00 –

750.000,00/bulan

d. Pendapatan rendah yaitu pendapatan rata-rata kurang dari Rp.517.000/bulan

(UMR Jepara Tahun 2008).

(2) Pendapatan berupa barang yaitu pendapatan yang sifatnya reguler dan biasa

diterimakan dalam bebtuk barang.

BPS mengelompokkan pendapatan menjadi dua yaitu:

1. Pendapatan sektor formal

Yaitu pendapatan yang berupa uang atau jasa yang sifatnya reguler dan diterima

sebagai balas jasa yang meliputi:
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a. Pendapatan berupa uang seperti gaji, upah, dan investasi

b. Pendapatan berupa barang seperti transportasi, perumahan, rekreasi

2. Pendapatan sektor Informal, meliputi:

a. Pendapatan dari usaha misalnya,hasil bersih dari usaha sendiri, komisi,

penjualan dari kerajinan rumah tangga

b. Pendapatan dari investasi misalnya deviden dari saham.

Aset  dijadikan sesuatu yang sangat berharga, karena aset dapat memberikan

suatu nilai. Menurut Amar (2002 : 104) Kemiskinan relatif terlihat dari ketimpangan

pemilikan aset produksi terutama tanah sebagai lahan pertanian dan ketimpangan

distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat. Meratanya distribusi penguasaan

lahan akan sangat berpengaruh terhadap distribusi pendapatan masyarakat, karena

lahan adalah faktor produksi utama bagi masyarakat dalam menciptakan pendapatan

rumah tangga.

Menurut BPS, tempat tinggal merupakan salah satu dari tiga kebutuhan

pokok manusia disamping sandang dan pangan. Tempat tinggal yang ideal tentunya

dalam kondisi yang baik, cukup luas, terbuat dari bahan-bahan bangunan yang

bermutu baik dan memenuhi syarat kesehatan. Pada saat ini kondisi tempat inggal

tidak hanya sebagai tempat berlindung tetapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup

dan status simbol identitas pemliknya. Kondisi tempat tinggal dapat dilihat dari luas

lantai, jenis lantai, jenis dinding, jenis atap terluas, kondisi air bersih sampai dengan

fasilitas tempat buang air besar.
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BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1. Lokasi Penelitian

Sumber: www.maps.google.com

Penelitian ini dilakukan di kecamatan kedung kabupaten jepara yang

terutama di desa surodadi, kedungmalang dan karangaji. Tiga daerah ini

menjadi lokasi penelitian  karena daerah ini mata pencaharian masyarakatnya

adalah nelayan dan yang berhubungan dengan  kenelayanan

3.2.Bentuk dan Strategi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, penelitian ini

mendeskripsikan secara rinci dan mendalam tentang pendapatan dan strategi

pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat nelayan pandega di kecamatan

kedung kabupaten jepara. Untuk memahami hal itu, perlu diteliti secara mendalam

www.maps.google.com
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mengenai.model pendapatan nelayan pandega, berbagai macam kebutuhan

ekonomi masyarakat nelayan, dan strategi pemenuhan kebutuhan ekonomi

nelayan pandega di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Dengan demikian,

penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif.

Jenis penelitian ini mampu mengangkat berbagai informasi kualitatif

secara lengkap dan mendalam untuk menjelaskan mengenai proses mengapa dan

bagaimana sesuatu terjadi (Sutopo, 2006: 139). Penelitian ini menggunakan studi

kasus tunggal untuk melihat fenomena masyarakat nelayan yang terjadi di

Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara. Studi kasus tunggal (one case study)

dilakukan untuk mengetahui secara mendalam penghasila dan kebutuhan

masyarakat di daerah tersebut.

3.3.Sumber Data

3.3.1. Informan

Informan merupakan seseorang yang diwawancarai untuk memperoleh

keterangan dan data penelitian (Koentjaraningrat, 1997: 130). Informan dalam

penelitian ini adalah nelayan pandega, juragan, serta beberapa tokoh masyarakat

dan Petinggi Desa Surodadi, Desa Kedungmalang dan Desa Karangaji Kecamatan

Kedung Kabupaten Jepara.

3.3.2. Aktivitas Nelayan

Aktivitas nelayan merupakan sumber data yang digunakan untuk

mendapatkan informasi tentang para nelayan ketika sedang bekerja baik di darat

dan di laut. Aktivitas nelayan digunakan untuk mengetahui bagaimana sistem

pembagian tugas antar nelayan, pembagian penghasilan antara nelayan dan
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juragan serta bagaimana para nelayan mencari strategi untuk mencukupi

kebutuhan hidupnya.

3.3.3. Dokumen

Dokumen merupakan data-data otentik yang berhubungan dengan

kebutuhan penelitian. Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini berkaitan

dengan data untuk mengetahui kondisi ekonomi nelayan, kondisi jalan lingkungan

dan data fisik di Desa Kedung kabupaten Jepara, selain data-data laporan tertulis, untuk

kepentingan penelitian ini juga digali berbagai data, informasi dan referensi dari

berbagai sumber pustaka, media massa dan internet. Teknik ini digunakan pula

sebagai data pembanding untuk data yang telah diperoleh dari observasi dan

wawancara terhadap nelayan pandega, juragan dan tokoh masyarakat tentang

kehidupan masyarakat nelayan pandega.

3.4.Teknik Pengumpulan Data

3.4.1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data penelitian dengan

melakukan serangkaian tanya jawab dengan beberapa pihak yang menjadi sumber

data penelitian. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini merupakan

wawancara mendalam (in depth interview). wawancara mendapalam merupakan

wawancara yang dilakukan secara fleksibel dan terbuka, tidak berstruktur ketat,

tidak berada pada suasana formal, dan bisa dilakukan berulang pada informan

yang sama. Wawancara mendalam dilakukan untuk mengetahui pendapat dan

pemahaman nelayan pandega mengenai pekerjaan dan kehidupan keseharian.

(Patton dalam Sutopo, 2006: 228).
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3.4.2. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang meliputi kegiatan

pemusatan perhatian secara langsung terhadap sesuatu objek dengan

menggunakan seluruh alat indra (Suharsimi, 2002: 133). Pada penelitian ini,

digunakan observasi langsung untuk mengetahui aktivitas nelayan pandega baik

ketika di darat ataupun di laut. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini

adalah observasi secara langsung dan termasuk dalam observasi berperan pasif.

Peneliti mengamati secara langsung aktivitas nelayan pandega, juragan dan

kehidupan rumah tangganya untuk mengetahui realitas kehidupan dan

problematika nelayan pandega. Hal-hal yang menjadi objek pengamatan antara

lain; aktivitas ketika sedang di laut, aktivitas ketika sedang di darat, aktivitas

dalam transaksi jual beli ikan, aktivitas ketika sedang pembagian hasil. Observasi

langsung dilakukan mulai bulan Oktober–November 2010.

3.4.3. Dokumentasi

Kajian dokumen digunakan peneliti untuk mengumpulkan dan menyelidiki

data-data tertulis mengenai data jumlah kondisi keluarga nelayan, kondisi jalan

lingkungan dan data fisik di Desa Kedung kabupaten Jepara, selain data-data laporan

tertulis, untuk kepentingan penelitian ini juga digali berbagai data, informasi dan

referensi dari berbagai sumber pustaka, media massa dan internet.

3.5.Teknik Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik

purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel

dengan sumber data dipilih melalui seleksi berdasarkan pertimbangan dan tujuan
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tertentu. H.B Sutopo (2006) menjelaskan bahwa dalam purposive sampling,

peneliti memilih informannya berdasarkan posisi dengan akses tertentu yang

dianggap memiliki informasi berdasarkan permasalahan secara mendalam.

Sampel dalam penelitian dipilih berdasarkan kedekatan akses terhadap informasi

yang ingin diperoleh oleh peneliti.

Nelayan-nelayan yang menjadi informan dalam penelitian ini dipilih

berdasarkan kriteria-kriteria:

1. Nelayan yang menjadi informan merupakan nelayan pandega (tidak memiliki

kapal/perahu sendiri)

2. Nelayan yang menjadi informan berdomisili di Kecamatan Kedung

Kabupaten Jepara

3. Nelayan yang menjadi informan mewakili satu keluarga nelayan

3.6.Validitas Data

Dalam penelitian kualitatif, validitas data sangat penting dalam proses

pemaparan hasil penelitian, pembahasan, dan penarikan simpulan. Dengan adanya

validitas data, maka analisis dan penarikan simpulan telah dilandasi oleh

kebenaran, karena berasal dari data yang telah teruji kebenarannya.

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik

trianggulasi. Lexy J. Moleong (2000) menjelaskan bahwa teknik trianggulasi

adalah teknik pemeriksaan validitas data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di

luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data

itu. Dengan demikian, trianggulasi merupakan sebuah pandangan yang bersifat

multiperspektif. Patton (dalam Sutopo, 2006:92) menyatakan ada empat macam
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teknik trianggulasi, yakni (1) trianggulasi data, (2) trianggulasi peneliti, (3)

trianggulasi metodologis, dan (4) trianggulasi teoretis.

Trianggulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah trianggulasi data.

Melalui trianggulasi data, peneliti menggunakan beberapa sumber data yang

berbeda untuk mengetahui kebenaran suatu permasalahan. Dalam pengumpulan

data, peneliti menggunakan beragam sumber data yang berbeda-beda (Sutopo,

2006:93). Data diambil dari beberapa sumber, seperti nelayan, aktivitas, dan

dokumen.

Selain menggunakan trianggulasi data, digunakan pula trianggulasi

metode. Di dalam trianggulasi metode, peneliti mengumpulkan data sejenis tetapi

dengan menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda

(Sutopo, 2006:95). Dalam mengamati satu sumber data digunakan beberapa

metode, seperti untuk mengetahui strategi pemenuhan kebutuhan dilakukan

dengan metode wawancara, observasi, dan dokumen. Perbedaan trianggulasi

metode dengan trianggulasi data adalah tentang bagaimana cara data itu

didapatkan. Melalui trianggulasi metode dari satu sumber, peneliti mencoba untuk

mengambil data dengan berbagai macam metode.

Di dalam proses trianggulasi, informasi-informasi yang diperoleh dari data

dan metode yang berbeda dibandingkan satu sama lain sebagai upaya konfirmasi.

Data yang diperoleh dinyatakan valid atau terpercaya ketika hasil konfirmasi dari

data yang berbeda dan melalui metode yang beragam menunjukkan keterangan

yang sama.
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3.7.Teknik Analisis

Pada penelitian kualitatif, analisis data bersifat induktif, artinya penarikan

simpulan yang bersifat umum dibangun dari data-data yang diperoleh di lapangan.

H.B. Sutopo (2006) menjelaskan bahwa dalam prosesnya, analisis penelitian

kualitatif dilakukan dalam tiga macam kegiatan, yakni (1) analisis dilakukan

bersamaan dengan proses pengumpulan data, (2) analisis dilakukan dalam bentuk

interaktif, sehingga perlu adanya perbandingan dari berbagai sumber data untuk

memahami persamaan dan perbedaannya, dan (3) analisis bersifat siklus, artinya

proses penelitian dapat dilakukan secara berulang sampai dibangun suatu

simpulan yang dianggap mantap. Dengan demikian, analisis data dalam penelitian

kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang, dan terus-menerus (Miles

dan Huberman, 1992:20).

Analisis yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan analisis model

interaktif. Analisis interaktif terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara

bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan/verifikasi

(Miles dan Huberman, 1992:16).

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (1992: 16) menjelaskan

bahwa reduksi data diartikan sebagai “proses pemilihan, pemusatan perhatian

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul

dari catatan-catatan tertulis di lapangan”. Setelah data dikumpulkan dengan teknik

wawancara, observasi, dan analisis dokumen, dilakukanlah reduksi data. Reduksi

data dalam penelitian ini terdiri atas beberapa langkah, yaitu (1) menajamkan

analisis, (2) menggolongkan atau pengkategorisasian, (3) mengarahkan, (4)
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membuang yang tidak perlu dan (5) mengorganisasikan data sehingga simpulan-

simpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi (Miles dan Huberman, 1992:16-

17). Data yang dikumpulkan dipilih dan dipilah berdasarkan rumusan masalahnya,

kemudian dilakukan seleksi untuk dapat mendeskripsikan rumusan masalah.

Setelah reduksi data, langkah berikutnya dalam analisis interaktif adalah

penyajian data. Penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian

kualitatif adalah dalam bentuk teks naratif, yang merupakan rangkaian kalimat

yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga mampu menyajikan

permasalahan dengan fleksibel, tidak “kering”, dan kaya data. Namun demikian,

pada penelitian ini data tidak hanya disajikan secara naratif, tetapi juga melalui

berbagai matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Penyajian data dalam penelitian

kualitatif dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu

bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga peneliti dapat melihat apa yang

sedang terjadi. Dengan demikian, peneliti lebih mudah dalam menarik simpulan

(Miles dan Huberman, 1992:18).

Kegiatan analisis yang ketiga adalah menarik simpulan dan verifikasi.

Langkah awal dalam penarikan simpulan dan verifikasi dimulai dari penarikan

simpulan sementara. Penarikan simpulan hasil penelitian diartikan sebagai

penguraian hasil penelitian melalui teori yang dikembangkan. Dari hasil temuan

ini kemudian dilakukan penarikan simpulan teoretik (Miles dan Huberman,

1992:131). Kemudian simpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan dapat

dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan tinjauan ulang pada

catatan di lapangan atau simpulan dapat ditinjau sebagai makna yang muncul dari
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data yang harus diuji kebenarannya, kekokohan, dan kecocokannya. Namun

demikian, jika simpulan masih belum mantap, maka peneliti dapat melakukan

proses pengambilan data dan verifikasi, sebagai landasan penarikan simpulan

akhir. Alur analisis dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2. Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif
(Miles dan Huberman, 1992:20)
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BAB 4

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran objek penelitian

Studi ini dilakukan di 3 desa yaitu desa Surodadi, Kedungmalang dan

Karangaji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Kecamatan Kedung

merupakan salah satu dari 14 kecamatan yang berada di Kabupaten Jepara,

Propinsi Jawa Tengah. Kecamatan tersebut berhadapan langsung dengan Laut

Jawa. Dari Kota Jepara Keamatan Kedung dapat ditempuh dengan kendaraan

bermotor dalam waktu kurang dari 20 menit. Oleh karena keadaan jalan yang

cukup baik, menjadikan desa-desa yang ada mudah dijangkau. Jalan utama

yang menghubungkan desa-desa atau desa dengan daerah lain, kebanyakan

mencapai 4 meter. Kondisinya cukup bagus dan beraspal. Sementara secara

administratif, Kecamatan Kedung berbatasan dengan wilayah atau daerah

lain. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tahunan Pecangaan,

sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa, dan sebelah selatan berbatasan

dengan Kabupaten Demak Propinsi JawaTengah.

Mengenai kependudukan, dari data jumlah penduduk di Kecamatan

Kedung sebesar 70.944 jiwa dengan laki-laki 35.671 Jiwa dan wanita sebesar

35.273 jiwa. Dari jumlah tersebut ada 17.811 kepala keluarga (KK), sehingga

rata-rata anggota dalam setiap keluarga terdapat 4 jiwa. Sementara tingkat

pendidikan, bahwa masyarakat Kecamatan Kedung terdolong rendah.
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Proporsi terbesar (31,0%) penduduk hanyalah tamatan sekolah dasar.

Penduduk yang tidak tamat sekolah dasar sebesar 14,1% dan tidak sekolah

dasar 13,0%. Kemudian penduduk yang menamatkan belajar sampai bangku

SLTP 39,3% dan sampai tingkat SMA hanya sebesar 2,6% dari jumlah

penduduk seluruhnya. Besarnya persentasi penduduk yang tidak tamat SD di

Kecamatan Kedung ini dikarenakan banyak orang tua yang telah mengajak

anaknya untuk mencari nafkah. Anak laki-laki untuk membantu ayahnya

mencari ikan di tengah laut dan yang wanita kegiatan mengesek ikan,

meskipun mereka masih dalam usia sekolah.

Sarana dan prasarana transportasi serta komunikasi sangat penting

bagi suatu daerah baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan. Demikian

pula di Kecamatan Kedung, hal ini penting untuk berlangsungnya kegiatan

masyarakat dan mobilitas penduduk. Sarana komunikasi, dapat membantu

kecepatan masuknya informasi ke daerah bersangkutan yang berarti pula

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakatnya. Demikian juga

sarana ekonomi juga terdapat di daerah penelitian yaitu berupa pasar ikan

maupun warung, toko, kios dan TPI (Tempat Pelelangan Ikan).

Berkaitan dengan TPI, bagi masyarakat nelayan di daerah penelitian

untuk memasarkan hasil tangkapannya tidak begitu dipermasalahkan (bebas).

Hal ini karena hasil tangkapannya bisa dipasarkan atau dijual ke tempat

pelelangan ikan (TPI) setempat atau dijual ke pedagang/bakul ikan terdekat.

Bahkan ada bakul sampai mendatangi ke rumah masing-masin nelayan.

Dengan demikian dalam hal pola pemasaran nelayan bisa dilakukan melalui
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lembaga resmi maupun tidak resmi. Melalui lembaga resmi yaitu ke TPI,

sedangkan lembaga tidak resmi dijual langsung kepada bakul-bakul ikan atau

tengkulak bahkan ada pembeli/konsumen langsung ke nelayan. Data yang ada

diperoleh bahwa di Jepara ada 12 pasar ikan atau tempat pelelangan ikan

(TPI) dari 14 Kecamatan yang ada seperti TPI Kedungmalang, Panggung,

Demaan, Bulu, Jobokuto, Mlonggo, Bando, Tubanan, Bandungharjo, Ujung

Watu I, Ujung Watu II, dan TPI Karimunjawa. Namun dari sejumlah TPI

yang tercatat ada TPI yang sekarang (waktu penelitian) sama sekali sudah

tidak berfungsi atau tidak dimanfaatkan tempatnya, misalnya yang berada di

Kecamatan Kedung, tepatnya TPI Kedungmalang sebagai salah satu desa

nelayan yang dijadikan sampel penelitian.

Sarana lainnya adalah sopek atau perahu. Di Jepara ada dua jenis

ukuran perahu yakni perahu kecil dengan panjang 5,5 m dan lebar 1,2-2 m,

serta perahu besar dengan panjang 11 m dan lebar 4 m. Masing-masing

perahu mempunyai peralatan tersendiri serta jumlah muatan yang berbeda.

Biasanya perahu jenis kecil digunakan di sekitar pantai atau paling jauh hanya

20-30 kilometar dari pantai. Sementara perahu besar bisa digunakan sampai

ke tengah laut dan dapat berlayar sampai berhari-hari. Penggerak perahu yang

diguanakan adalah mesin tempel. Sedangkan alat tangkap utama yang

digunakan jaring dan pancing. Ada beberapa bentuk jaring yang dikenal oleh

nelayan yaitu jaring kantong atau triple net, dogol atau canterng serta bundes.

Beberapa sarana perekonomian yang terdapat di Kecamatan Kedung

Kabupaten Jepara terdiri atas satu buah pasar ikan atau lebih dikenal dengan
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nama TPI (Tempat Pelelangan Ikan), yaitu TPI Kedungmalang 43

toko/kios/warung, sebuah KUD, sebuah koperasi simpan pinjam “Swamitra”.

Sementara itu, sarana pendidikan yang ada meliputi sebuah taman kanak-

kanak, 34 buah SD (Sekolah Dasar).

Tabel: 4.1 Sarana Pendidikan di Kecamatan Kedung
Kabupaten Jepara

Institusi TK/RA SD/MI SMP SMA/MA SMK

Negeri 0 34 3 0 1

Swasta 36 0 4 1 1

Jumlah 36 34 7 1 1

Sumber : Jepara Dalam Angka 2008/2009

Data pendidikan merupakan salah satu parameter yang biasanya

digunakan untuk menggambarkan tingkat perkembangan sosial yang telah

dicapai oleh suatu desa. Dalam hubungan ini Ditjen Pembangunan

Masyarakat Desa (1975 : 8) membuat ketentuan tentang penggolongan

jumlah penduduk berdasarkan jenjang pendidikannya. Pertama, tingkat

pendidikan suatu desa masih dikatakan rendah apabila jumlah penduduk yang

tamat dari sekolah tingkat dasar kurang dari 30 persen. Kedua, kalau jumlah

penduduknya yang tamat sekolah tingkat dasar antara 30–60 persen, maka

tingkat pendidikan desa yang bersangkutan termasuk criteria

sedang/menengah. Ketiga, kriteria tinggi jika lebih dari 60 persen jumlah

penduduknya telah tamat pendidikan pada sekolah tingkat dasar.

Mengacu kepada kriteria Ditjen Bangdes, maka tingkat pendidikan

penduduk di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara termasuk sedang sebab
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31,0 persen penduduknya telah tamat sekolah dasar. Jumlah tamatan SD

ternyata lebih besar dari jumlah penduduk tamatan SMP ke atas. Salah satu

penyebabnya adalah tidak adanya fasilitas pendidikan tingkat SMP ke atas di

Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, kecuali sekolah tingkat dasar yang

terdiri atas 3 buah SD dan sebuah Madrasah Ibtidaiyah. Penduduk tamatan

SD yang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan diatasnya (SMP)

terdekat terpaksa harus pergi ke Kecamatan lain.

4.2 Hasil penelitian

4.2.1. Profil nelayan

Pada umumnya pendekatan yang lazim digunakan oleh para ahli untuk

menjelaskan struktur sosial suatu masyarakat adalah pendekatan kelas yang

memandang bahwa kelas tersusun secara hierarkhi berdasarkan tingkatan

kekayaan material, pekerjaan, kekuasaan politik, dan penguasaan nilai

idelogis. Masyarakat nelayan Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara tersusun

atas tiga kelas sosial, yaitu kelompok nelayan kaya (juragan darat), nelayan

sedang (juragan laut), dan nelayan miskin (nelayan buruh/pandega/jurag).

Juragan darat terdiri dari para nelayan kaya yang memiliki seluruh

peralatan melaut seperti perahu, motor tempel, jaring dan peralatan laut

lainnya, tetapi mereka tidak secara langsung ikut melaut. Juragan laut

termasuk kelompok nelayan menengah yang memilki peralatan melaut tetapi

mereka selalu melaut sebagai pimpinan perahu/nahkoda.

Kelompok nelayan miskin atau nelayan buruh yang tidak memiliki

peralatan utama melaut, sehingga mereka selalu bekerja pada juragan darat
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atau juragan laut. Berdasarkan data badan pusat statistic Kabupaten Jepara,

diketahui bahwa jumlah keseluruhan nelayan di Kecamatan Kedung

Kabupaten Jepara adalah 1.017 nelayan Juragan dan  2.227 nelayan pandega,

sedangkan  nelayan pemilik tidak ada. Sehingga jumlah keseluruhan nelayan

di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara adalah 3.244 nelayan.

4.2.2. Sistem Bagi Hasil Penangkapan Ikan

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa hasil penangkapan

ikan, pendapatan dibagi untuk alat, juragan dan buruh. Pembagian tersebut

juga didasarkan pada banyak sedikitnya jumlah hasil tangkapan dan nelayan

pandega yang menjadi Anak Buah Kapal (ABK).

Terdapat perbedaan pendapatan yang diperoleh nelayan pandega

dalam penelitian ini. Nelayan pandega merupakan pihak terakhir yang

menerima jatah tangkapan sehingga posisinya sangat lemah jika hasil

tangkapan sedikit karena pendapatan akan lebih diutamakan untuk

pembiayaan alat dan pengembalian modal nelayan juragan. Adapun

pembagian pendapatan tersebut juga tergantung pada jenis alat tangkap yang

digunakan, sehingga secara detail hasil pembagian pendapatan adalah sebagai

berikut:

a. Nelayan Arat

Hasil tangkapan dibagi 3 pihak yaitu untuk alat, juragan dan buruh.

Nelayan Arat merupakan nelayan  yang melakukan penangkapan

dengan menggunakan alat berupa pukat harimau kecil. Menurut

penuturan Ahmad yunus, nelayan arat berangkat mulai jam 5 sore
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sampai pagi. Penghasilan sewaktu tangkapan banyak antara

Rp300.000,00 – Rp 400.000,00 Modal sekali berangkat rata-rata

Rp170.000,00 hasil dibagi untuk Alat, Juragan, dan buruh. Hasil

tangkapan biasanya udang, rajungan, ikan, bahkan karang juga bisa.

Untuk menyambung hidup dikala sepi dengan mencari kepiting.

b. Nelayan Dogol

Nelayan Dogol merupakan nelayan yang menggunakan alat berupa

jaring payang. Hasil tangkapan biasanya dibagi untuk 8 bagian yaitu

alat, perahu, dan 6 orang nelayan pandega. Berdasarkan penuturan

Nurul Hakim, dogol menjaring ikan dengan alat payang.

Penangkapan biasanya dilakukan antara subuh sampai waktu

menjelang asar. Hasil tangkapan nelayan dogol biasanya ramai pada

bulan agustus sampai oktober. Pendapatan nelayan dogol berkisar

antara Rp 400.000,00 – Rp 500.000,00 Modal yang digunakan untuk

sekali melaut kurang lebih Rp 100.000,00

c. Nelayan Jaring

Nelayan Jaring merupakan nelayan yang melakukan penangkapan

dengan menggunakan alat berupa jarring. Berdasarkan penuturan

Hafidzin, nelayan jarring berangkat antara jam 6 pagi sampai jam 9

malam. Pendapatan rata-rata Rp 500.000,00. Menggunakan 2 perahu

dengan setiap perahu memiliki 3 orang nelayan pandega sebagai

anak buah kapalnya. Penghasilan tiap kapal di bagi 5 yaitu untuk

jaring/alat, kapal dan 3 orang nelayan pandega sebagai ABK. Hasil
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tangkapan berupa udang biasanya banyak pada bulan Maret sampai

pada bulan Mei.

Adapun pendapatan nelayan pandega dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

Tabel 4.2 Pendapatan Nelayan Pandega di Kecamatan Kedung

Kabupaten Jepara

No Nama
Responden

Golongan
Nelayan

Rata-rata
Pendapatan (Rp)

Rata-rata
Pengeluaran Pokok (Rp)

1 Fatkhurahman Nelayan Dogol 30.000 25.000
2 Ahmad Yunus Nelayan Jaring 25.000 25.000
3 Nurul Hakim Nelayan Jaring 25.000 25.000
4 Hafidzin Nelayan Dogol 30.000 25.000
5 Slamet Nelayan Arat 30.000 20.000
6 Abdullah Nelayan Arat 50.000 40.000
7 Galih Nelayan Arat 50.000 35.000
8 Supardi Nelayan Dogol 35.000 30.000
9 Daryanto Nelayan Arat 30.000 30.000
10 Prapto Nelayan Arat 40.000 30.000
11 Gunawan Nelayan Jaring 30.000 30.000
12 Riyadi Solikhin Nelayan Dogol 25.000 25.000
13 Munawar Nelayan Dogol 30.000 30.000
14 Giman Nelayan Arat 50.000 40.000
15 Lilik P Nelayan Arat 50.000 45.000
16 Slamet Nelayan Arat 30.000 30.000
17 Giman Nelayan Arat 30.000 30.000
18 Budi triyanto Nelayan Dogol 25.000 25.000
19 Bambang Nelayan Dogol 30.000 25.000
20 Mulyono Nelayan Jaring 30.000 30.000
21 Giyanto Nelayan Jaring 25.000 25.000
22 Kukuh Nelayan Dogol 25.000 25.000
23 Supriyadi Nelayan Arat 25.000 30.000
24 Luluk lukito Nelayan Arat 30.000 25.000
25 Sukarjo Nelayan Arat 30.000 30.000
26 Ismayana Nelayan Jaring 35.000 30.000
27 Nuryanto Nelayan Arat 50.000 40.000
28 Sudirman Nelayan Jaring 25.000 25.000
29 Eko Nelayan Jaring 25.000 25.000
30 Sunyoto Nelayan Dogol 30.000 30.000
31 Agus W Nelayan Dogol 45.000 35.000
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32 Suroso Nelayan Arat 30.000 30.000
33 Maryadi Nelayan Jaring 30.000 30.000
34 Dayat Nelayan Jaring 25.000 25.000
35 Ali Nelayan Arat 30.000 25.000
36 Suhadi Nelayan Jaring 25.000 25.000
37 Sukarman Nelayan Dogol 25.000 25.000
38 Badi Nelayan Dogol 30.000 30.000
39 Mukarom Nelayan Jaring 25.000 25.000
40 Nurul huda Nelayan Dogol 30.000 25.000
Rata-rata harian 31.750 28.875
Rata-rata selama per bulan 925.500 866.250

Sumber: data hasil penelitian

Berdasarkan data pada Tabel  4.1 diketahui bahwa pendapatan

terendah yang diperoleh nelayan pandega di kecamatan Kedung Kabupaten

Jepara adalah Rp 25.000,00 dan pendapatan tertinggi sebesar Rp 30.000,00.

Rata-rata pendapatan nelayan secara keseluruhan adalah Rp 31.750,00 dalam

sekali proses penangkapan ikan. Rata-rata pendapatan nelayan pandega

tersebut jika dijumlahkan selama 1 bulan proses penangkapan yang dilkukan

setiap hari, maka rata-rata pendapatan nelayan selama 1 bulan adalah Rp

925.500,00.

Ditinjau dari rendahnya jumlah pendapatan nelayan pandega dalam

satu bulan tersebut terlihat bahwa nelayan selama ini memiliki keterbatasan

yang sangat besar dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini diperparah lagi

kaerna pendapatan yang diperoleh nelayan sangat tergantung pada musim

ikan yang berarti bahwa tidak selamanya nelayan mendapatkan pendapatan

sebesar itu setiap bulannya. Pada musim-musim ikan sepi, seorang nelayan

pandega dapat pula tidak memiliki pendapatan sama sekali karena mencari

ikan merupakan pekerjaan mereka satu-satunya. Oleh karena itulah

dibutuhkan pengelolaan keuangan yang baik agar nelayan tidak mengalami



44

kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ketika mereka tidak memiliki

pendapatan dari hasil menangkap ikan.

Besarnya pengeluaran atau biaya harian yang dibutuhkan untuk

konsumsi adalah Rp 28.875,00 dan rata-rata pengeluaran selama satu bulan

adalah Rp 866.250,00. Pengeluaran tersebut merupakan pengeluaran rutin

untuk memenuhi kebutuhan pokok (beras, lauk pauk, uang jajan atau rokok).

Jika hal ini dibandingkan dengan besarnya pendapatan, maka kemampuan

ekonomis nelayan dalam memenuhi kebutuhan sekunder sangat rendah.

Rendahnya kemampuan tersebut pada akhirnya memiliki efek jangka

panjang bahwa nelayan pandega tidak memiliki cukup kemampuan untuk

meningkatkan taraf hidupnya karena keterbatasan ekonomi serta kemampuan

produktifnya. Hal sesuai dengan pengakuan Faturahman (nelayan) yang

mengatakan bahwa pendapatan hasil melaut yang mereka peroleh selama ini

hanya mampu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja.

Sementara untuk memenuhi kebutuhan lainnya, nelayan biasanya melakukan

pinjaman ke nelayan juragan yang nantinya akan dibayar melalui pemotongan

pendapatanya.

4.2.3. Hubungan kerja

Hubungan kerja melaut antara pihak juragan dengan pihak nelayan

buruh ditandai adanya hubungan ekonomi dan sosial. Artinya, hubungan

ekonomi dan sosial ini ternyata tidak bisa dipisahkan sebab terpatrinya

hubungan sosial sehari-hari akan menentukan secara ekonomis, dan

sebaliknya. Hal ini disebabkan oleh orientasi nilai budaya masyarakat nelayan
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Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara masih dilingkupi oleh warna

kebersamaan dan ciri-ciri masyarakat egaliter masih tampak jelas.

Selain itu, hubungan antara juragan baik juragan darat maupun

juragan laut dengan pandega atau nelayan buruhnya memperlihatkan adanya

hubungan secara vertikal. Hubungan kerja antara pihak pemilik perahu

(juragan) sangat menetukan kontinuitas dan volume pekerjaan. Pihak pandega

atau nelayan buruh yang memiliki hubungan kerja secara baik dengan

nelayan pemilik secara otomatis akan mendapatkan volume kerja yang lebih

stabil, sehingga pihak nelayan buruh yang seperti ini oleh masyarakat nelayan

di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara menyebut orang kepercayan

juragannya.

Di Desa Kedung masih terdapat beberapa kriteria untuk menentukan

nelayan buruh yang dipilih menjadi orang kepercayaan juragannya. Pertama,

ia sudah bekerja pada juragan yang bersangkutan lebih dari 5 (lima) tahun

secara terus menerus, tanpa pernah ganti juragan lain. Kedua, memiliki

tingkat kedisiplinan tinggi dan tanggung jawab yang besar terhadap bekerja

dan perawatan peralatan perahu/kapal yang dibawanya.

Di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara terdapat dua tipe nelayan

juragan. Pertama, pihak juragan/pemilik perahu tidak ada kebiasaan untuk

membeda-bedakan nelayan pandega/buruhnya, tetapi pandega yang masih

ada hubungan famili akan mendapatkan volume kerja yang lebih ajeg atau

tetap. Dalam hubungan ini, salah seorang juragan/pemilik 2 (dua) motor

tempel/perahu (Fatkhurahman) mengukapkan, daripada memberikan
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pekerjaan kepada orang lain, kalau memang saudara sendiri yang

membutuhkan pekerjaan, mengapa tidak diberikan saja kepada saudaranya.

Lebih baik memberikan makan kepada kemenakan sendiri daripada orang

lain. Kedua, pihak juragan yang selalu cenderung mementingkan kedisiplinan

tinggi dan tanggung jawab kerja yang besar dari para pandeganya.

Juragan/pemilik perahu yang termasuk kelompok tipe ini beranggapan bahwa

lebih baik pekerjaan tersebut diberikan kepada pandega yang selalu

bertanggung jawab dalam bekerja sehingga hasil kerjanya selalu lebih baik

daripada yang lainnya.

Pihak nelayan buruh maupun pihak nelayan pemilik/juragan selalu

mengatakan bahwa hubungan kerja yang mereka lakukan merupakan

hubungan bekerja atas dasar kekeluargaan. Akan tetapi batasan pengertian

kekeluargaan itu sendiri sangat kabur sekali, sebab di dalamnya terdapat

unsur hubungan ekonomis yang cukup ketat. Artinya, perhitungan rasional

dan ekonomis yang didasarkan pada ekonomi uang selalu diterapkan pada

praktek ekonomi jasa. Pada kondisi yang demikian ini, pihak yang lemah

yakni para nelayan buruh akan sangat tergantung kepada sang juragan atau

pemilik perahu.

Adanya rasa ketergantungan nelayan buruh kepada juragan pada

gilirannya akan menyebabkan terjadinya eksploitasi. Hal ini menyebabkan

nelayan buruh harus menerima upah yang tidak sesuai dengan

pengorbanannya sebagai tenaga kerja. Sekalipun demikian, hubungan kerja

yang terjadi pada mereka tidak terlalu mengikat sebab pihak nelayan buruh



47

pada dasarnya tidak selalu mengikatkan diri atau hanya tergantung kepada

satu juragan tetapi juga dapat bekerja pada juragan yang lainnya.

Jika hubungan kerja antara pihak nelayan buruh dengan pihak juragan

menunjukkan hubungan yang vertical maka berbeda halnya dengan hubungan

sesama nelayan buruh itu sendiri, yang lebih memperlihatkan hubungan

horisontal. Hubungan kerja sesama nelayan buruh lebih menunjukkan

hubungan kekerabatan yang biasanya tidak terlalu menonjolkan hubungan

ekonomis tetapi lebih dicerminkan oleh hubungan sosial kekerabatan.

Hubungan ekonomis sesama pandega atau nelayan buruh di Kecamatan

Kedung Kabupaten Jepara tercermin dalam pembagian rejeki. Artinya jika

pada suatu saat ada pandega yang tidak bekerja karena perahu juragannya

sedang rusak, maka dia diajak oleh nelayan buruh tetangga dekat atau

kerabatnya setelah mendapat persetujuan dari pihak juragan. Berhubung

kondisi sosial ekonomi nelayan buruh itu cenderung sama, maka diantara

mereka merasa mempunyai kewajiban moral untuk saling membantu dan

tolong-menolong.

Kebutuhan primer nelayan sudah dapat dipenuhi dari hasil melaut,

oleh karena itu pekerjaan di luar sektor usaha laut yang mereka lakukan

terutama sekali pada musim sepi seperti misalnya bertani, tukang kayu,

tukang batu hanya semata-mata usaha sampingan. Dengan demikian,

penghasilan dari sektor usaha laut ditambah dengan pendapatan dari hasil

pekerjaan non-usaha laut, maka para nelayan di Kecamatan Kedung

Kabupaten Jepara telah mampu memenuhi sebagian kebutuhan ekonominya,
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bukan hanya memenuhi kebutuhan primer melainkan juga kebutuhan yang

sekunder ataupun tersier.

Pekerjaan nelayan yang ditopang dengan beragam pekerjaan di luar

usaha laut, cukup bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi

rumah tangga nelayan, ternyata masyarakat nelayan di sana akan semakin

terdorong untuk menekuni sumber pendapatan sebagai nelayan. Dalam

kehidupan sehari-hari masyarakat nelayan di daerah penelitian rupanya cukup

tekun dalam melaksanakan pekerjaan nelayan.

Indikator yang demikian ini menunjukkan bahwa nelayan di

Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara ternyata cukup optimis dalam

menjalankan pekerjaannya di bidang usaha penangkapan hasil laut. Sekalipun

demikian masalahnya sekarang adalah apakah keoptimisan mereka untuk

tetap eksis menekuni pekerjaannya sebagai nelayan serta meningkatnya

jumlah warga masyarakat setempat untuk ikut serta ke dalam pekerjaan

nelayan itu dapat dijadikan suatu parameter tentang usaha laut yang dilakukan

masyarakat nelayan dari generasi ke generasi itu benar-benar telah sesuai

dengan motivasi mereka.

Menurut Ahmad Rosikin (bakul ikan), sebagian besar nelayan di desa

penelitian cenderung memilih pekerjaan nelayan sebagai sumber pendapatan

pokok mereka. Dengan demikian mereka menekuni pekerjaan nelayan

bukanlah merupakan suatu pilihan mencari nafkah keluarga secara terpaksa.

Ada beberapa alasan mengapa mereka memilih pekerjaan pokoknya dibidang
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usaha laut, yakni menangkap ikan sebagai suatu strategis dalam

mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Pertama, mereka menyadari bahwa adanya keterbatasan-keterbatasan

yang telah melekat pada dirinya, seperti tingkat pendidikan dan ketrampilan

yang sangat rendah atau terbatas, sehingga mereka merasa mengalami

kesulitan untuk bersaing dalam memperoleh peluang kerja di luar bidang

usaha laut. Kedua, pendapatan dari hasil usaha laut lebih dapat terjamin

daripada bekerja di sektor pertanian yang sangat bersifat musiman. Ketiga,

resiko bekerja sebagai nelayan lebih ringan dibandingkan dengan usaha di

darat, seperti bakulan/pedagang yang modalnya bisa habis untuk menutupi

kebutuhan konsumtifnya.

Pekerjaan di darat yang diidolakan oleh masyarakat nelayan di

Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara ternyata sangat beragam. Pertama,

menjadi pegawai kantor seperti menjadi pegawai bank dan guru. Sulit sekali

dilacak atas pengakuan mereka itu mengapa profesi sebagai pegawai bank

dan guru menarik di dalam masyarakat nelayan seperti ini. Sekalipun

demikian harus diingat bahwa aspirasi mereka itu sangat dipengaruhi oleh

kondisi lingkungannya. Hal ini tentunya dapat dipahami bahwa kebetulan

penduduk asal daerah itu ada yang menjadi pegawai bank di Jepara dan guru

SD yang pendapatannya lebih mapan daripada sebagai nelayan. Menurut

penuturan beberapa informan bahwa menjadi pegawai bank itu uangnya

banyak, sehingga semua keinganannya bisa dibeli atau diwujudkan. Kedua,
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bekerja di sektor mebeler dan ukiran kayu yang dikembangkan dengan padat

karya.

Melihat gambaran mengenai motivasi kerja masyarakat nelayan di

desa penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan di darat cukup menyenangkan

tetapi pekerjaan sebagai nelayan juga tidak membosankan. Dalam kaitannya,

memang ada di antara nelayan setempat terutama sekali generasi mudanya

yang berpendidikan cukup ternyata lebih tertarik untuk bekerja di luar usaha

laut. Artinya pekerjaan sebagai nelayan hanyalah merupakan persinggahan

sementara sebelum mereka berhasil mendapatkan pekerjaan yang

diinginkannya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sebagian besar

warga masyarakat nelayan Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara masih

menginginkan untuk meneruskan pekerjaan di bidang usaha laut yang telah

dirintis dan dilanjutkan secara kontinyu dari masa ke masa.

Di antara generasi muda nelayan di desa penelitian ada yang

selamanya tetap berkeinginan untuk menekuni pekerjan sebagi nelayan. Akan

tetapi setelah dicermati ternyata keinginan mereka itu bukan disebabkan oleh

rasa kecintaannya pada pekerjaan nelayan, melainkan lebih disebabkan oleh

rasa frustrasi karena mereka merasa sudah tertutup peluang untuk memasauki

pekerjaan di luar usaha laut itu sendiri terutama kerja sebagai pegawai negeri.

Walaupun ada sekelompok generasi muda yang lebih tertarik pada

pekerjaan di luar usaha laut, tetapi tidak berarti mereka selamanya ingin

meninggalkan pekerjaan sebagai nelayan. Hal ini terbukti dengan adanya

beberapa informan yang sekali-sekali masih tetap melakukan pekerjaan
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melaut sekalipun sebenarnya mereka ini sudah mempunyai pekerjaan tetap di

darat. Salah seorang yang mau pergi melaut sekalipun sudah mempunyai

tetap di darat adalah Sukarjo. Sebagai pegawai negeri yang bertugas di kantor

Kecamatan Keling, sesekali dia masih tetap melaut terutama pada hari-hari

libur kantor. Dengan kemauan yang dimiliki untuk tetap melaut, walaupun

sudah mempunyai pekerjan tetap, Sukarjo tidak mau melepaskan sama sekali

mata pencahaarian nelayan sebab pekerjaan melaut merupakan mata

pencaharian pokok yang bisa menghantarkan untuk kehidupan rumah tangga

8 tahun yang lalu.

Berdasarkan kasus Sukarjo ini pada dasarnya dapat dikatakan bahwa

keinginan masyarakat nelayan di daerah penelitian untuk menekuni profesi

diluar usaha laut sebenarnya bukanlah karena mereka ingin meninggalkan

pekerjaan nelayan melainkan semata-mata inin menjadikan pekerjaan melaut

itu sebagai kegiatan sampingan bukan sebagai mata pencaharian pokok.

Memang sebagian besar nelayan pandega sebagai pihak orang tua

yang cenderung mengharapkan anak-anaknya untuk bekerja sebagai nelayan.

Akan tetapi itupun bukan berarti bahwa anak-anak nelayan pandega tersebut

tidak diberikan kebebasan dalam menentukan pilihan pekerjaan pokoknya

kelak, melainkan semata-mata karena keadaan sosial ekonomi orang tua yang

sangat pas-pasan sehingga dirasakan sudah tidak mampu lagi untuk

menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Menurut

para nelayan pandega yang diwawancari menjelaskan bahwa tugas orang tua

hanyalah memberikan nasehat dan pengarahan kepada anak, yang pada
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akhirnya anak-anak itu sendirilah yang akan menentukan pilihannya sesuai

dengan tingkat kemampuan dan ketrampilan yang dimilikinya

4.2.4. Strategi pemenuhan kebutuhan nelayan pandega

Dari hasil wawancara dengan sebagian besar informan (88%)

masyarakat nelayan di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara menunjukkan

bahwa jenis pekerjaan yang paling menyenangkan adalah yang dipandang

paling menguntungkan bagi individu, sehingga sifatnya sangat subyektif

sekali.

Adapun keuntungan dari jenis pekerjaan yang paling menyenangkan

itu ternyata lebih didasarkan pada perbandingan antara hasil yang diperoleh

dengan tenaga yang dikeluarkan. Pada umunya mereka lebih cenderung

beranggapan bahwa pekerjaan nelayan merupakan kegiatan ekonomi yang

relatif berat dibandingkan usaha tani, pegawai negeri, berdagang atau

bakulan, industri, dan sebagainya, akan tetapi tingkat penghasilan yang

diperolehnya dari usaha laut ini ternyata lebih cepat dapat menikmati. Artinya

setiap hari hasil tangkapan ikan/udang langsung bisa diuangkan. Oleh karena

itu, lebih lanjut mereka menambahkan bahwa pemenuhan kebutuhan dan

pengeliuran anggota rumah tangga masyarakat nelayan setiap harinya agak

lebih bisa terjamin. Seluruh hasil usaha menangkap ikan atau udang setelah

sampai di darat dapat segera dipasarkan kepada konsumen (pedagang) di

bawah koordinasi pihak Tempat Pelelangan Ikan (TPI) setempat. Sementara

itu, disisi lain pekerjaan nelayan ini digambarkan sebagai suatu kegiatan

mencari nafkah yang relatif berat. Hal ini dilukiskan oleh seorang nelayan
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penangkap ikan yang bernama Ngasiman yang lebih kurang selam 30 tahun

menekuni pekerjaan sebagai nelayan.

Sebagai nelayan, mereka harus meninggalkan rumah pada saat

penduduk yang bukan nelayan sedang menikmati istirahatnya. Mereka harus

berada di tengah laut pada malam hari, sementara mereka yang bukan nelayan

sedang tidur nyenyak di malam hari. Belum lagi adanya badai yang datang

secara tiba-tiba, perahu dan jaringnya tersangkut karang, serta tidak jarang

terguyur air hujan yang sangat lebat, sehingga mereka selalu diliputi dengan

kedinginan, kekawatiran dan kewaspadan ketika bekerja di tengah laut. Pagi

hari, ketika mereka sudah berada ditengah-tengah keluarganya kembali

dengan keadaan capek karena kurang tidur, sementara itu warga masyarakat

yang bukan nelayan kondisinya lebih sehat karena istirahat yang cukup pada

waktu malam harinya. Dengan demikian, dapat dipahami jika nelayan di desa

penelitian ini memandang bahwa bekerja sebagai nelayan memerlukan kerja

keras agar mereka dapat mempertahankan kelangsungan hidup rumah

tangganya.

Sebenarnya para nelayan di daerah penelitian ini bukan berarti tidak

mau melakukan kerja keras. Hal ini terbukti dengan adanya rutinitas kerja

yang mereka lakukan hampir setiap harinya, seperti pergi ke tambak, pasar,

dan sebagainya pada siang harinya sekalipun semalam suntuk mereka telah

melakukan kerja keras menangkap ikan di laut.

Setiap anggota keluarga mempunyai kegiatan sendiri-sendiri dalam

keluarganya. Secara ideal seorang suami sebagai kepala keluarga mempunyai
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tanggungjawab penuh dalam memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk dalam

memasok pendapatan keluarga. Namun demikian kondisi kerja nelayan yang

cukup berat itu dikerjakan sendiri, tanpa bantuan si istri, ataupun anggota

keluarga yang lain. Hal ini tampak lebih kentara pada keluarga-keluarga

nelayan pemilik atau nelayan-nelayan yang memiliki perahu sendiri.

Perahu dan segala perlengkapannya termasuk juga alat tangkapnya

memerlukan penanganan yang baik agar tidak cepat rusak dan terpelihara.

Penanganan yang cermat harus dilakukan agar kegiatan kenelayanan tidak

terganggu. Kerusakan mesin di tengah laut akan menyebabkan usaha

penangkapan ikan terganggu, bahkan akan mengancam keselamatan jiwa

nelayan itu sendiri. Peralatan yang kurang cermat pada geladak juga dapat

menyebabkan perahu bocor dan tenggelam. Oleh karena itu pekerjaan suami

begitu berat dalam memperoleh pendapatannya. Selain mereka harus bergulat

dengan lautan yang kadang-kadang ganas dan tidak bersahabat serta dapat

mengancam jiwanya. Mereka masih disibukkan oleh perawatan-perawatan

guna kelancaran pekerjaannya. Perolehan pendapatan secara ideal menjadi

tanggung jawab suami, namun pada kenyataannya para isteri dan anggota

keluarga lainnya juga ikut membantu, sesuai dengan kemampuan masing-

masing. Bentuk partisipasi para wanita nelayan tersebut ada tiga hal, yaitu

mengelola ikan hasil tangkapan suami, bekerja di sektor perikanan tetapi di

luar kegiatan kenelayanan, dan bekerja di luar sektor perikanan.
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4.2.4.1. Pengelolaan Ikan Hasil Tangkapan

Pengelolaan hasil ikan tangkapan suami atau ayah dilakukan oleh para

isteri/ibu atau anak-anak wanita keluarga nelayan pemilik perahu. Dalam

pengelolaan ikan dimulai pada saat perahu merapat di dermaga setelah

penangkapan ikan di laut hingga menjualnya Adapun langkah-langkah

kegiatan yang dilakukan oleh isteri serta anggota keluarga adalah setelah

mengetahui perahu memasuki muara, maka isteri mulai bersiap-siap

menyambut kedatangannya. Berbagai peralatan seperti ember plastik dan

keranjang tempat ikan dibawa isteri atau anak-anak untuk menyongsong

kedatangan suami atau ayahnya. Kemudian pada saat perahu merapat di

pinggir, suami ataupun buruh perahu kalau ada yang ikut dalam kegiatan

penangkapan ikan mengeluarkan ikan-ikan hasil tangkapan dari peti

pendingin. Selanjutnya, isteri maupun anak-anaknya yang sudah bisa

membantu pekerjaan tersebut ikut memilah-milah menurut jenis ikan yang

didapatnya, kemudian langsung dimasukkan dalam ember plastik atau

keranjang yang telah dipersiapkan. Setelah ember-ember plastik atau

keranjang penuh ikan, suami atau anak laki-laki, selanjutnya menurunkannya

dari perahu untuk kemudian dijual oleh si isteri yakni di tempat pelelangan

ikan (TPI), ke pembeli langsung, pedagang atau ke pasar terdekat.

Pemilahan-pemilahan jenis ikan ini dilakukan dengan maksud untuk

memudahkan dalam penjualan. Oleh karena jenis-jenis ikan tersebut dapat

dibedakan menurut kualitas dan harganya, dan diklasifikasi jenis ikan yang

bernilai tinggi dengan yang bernilai rendah. Menurut salah satu istri nelayan
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di daerah penelitian, terdapat beberapa jenis ikan yang bernilai tinggi seperti

kerapu, bambangan, tenggiri, cumi-cumi dan bandeng serta jenis udang

seperti udang windu, rebon, udang keto, dan udang SB. Untuk jenis ikan

dengan nilai rendah yang biasanya oleh ibu-ibu nelayan di buat ikan asing

seperti pethek, layur, lemuru, selar, udang barung dan masih banyak lagi.

Biasanya jenis ikan yang bernilai tinggi oleh para isteri nelayan dijual

langsung kepada bakul atau pedagang langganannya di mana mereka biasa

meminjam uang. Begitu juga jenis-jenis ikan dengan nilai atau harga rendah

(biasanya dijual ke pedagang tertentu yang menerimanya). Baru kalau tidak

laku atau musik ikan/panen ikan, dibuat ikan asin. Hampir semua nelayan di

daerah penelitian mempunyai bakul langganan tempat mereka menjua ikan

dan meminjam uang mereka pada saat memerlukan. Penjualan ikan yang

dilakukan oleh para isteri serta anak perempuan nelayan harus cepat

dilakukan, artinya makin cepat makin baik. Kecuali mereka merapat pada

sore hari, pembongkaran dilakukan pada pagi hari atau keesokan harinya.

Cepat dijual, hal ini karena apabila ada yang ikut (sebagai buruh) dalam

proses penangkapan ikan di laut menunggu hasil upah bagiannya atau sebagai

jerih payahnya dalam menangkap ikan. Selain itu penjualan secara cepat juga

harus dilakukan untuk menjaga kesegaran ikan hasil tangkapan agar tidak

cepat busuk.

Berkaitan dengan aktivitas atau pekerjaan suami yakni menangkap

ikan di laut, peranan ibu di dalam rumah tangga boleh dikatakan cukup besar.

Hal ini karena para ibu rumah tangga nelayan beraktivitas atau berperan juga
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dalam mempersiapkan dan memperbaiki jaring sebagai peralatannya bahkan

ada juga yang membuat alat tangkap ikan sebagai “senjata” suami dalam

berburu ikan di laut. Alat-alat tangkap ikan yang rusak seperti jaring yang

robek terkena geleparan ikan besar atau menyangkut alat tangkap ikan yang

lainnya (sodo) selain merupakan tugas suami ada ibu rumah tangga yang ikut

juga memperbaikinya. Pekerjaan tersebut mereka lakukan pada waktu

senggang selagi suami pergi melaut. Aktivitas ibu sebagai isteri seorang

nelayan juga mempersiapkan segala perlengkapan atau perbekalan suami

apabila mau berangkat kerja seperti alat yang dipergunakan, solar dan oli

sebagai bahan bakar, makan, minum, buah-buahan, es dan tempat ikan.

Pekerjaan isteri nelayan lainnya adalah mencari pinjaman atau ngebon

bila tidak punya uang terutama musim kemarai, baik untuk kebutuhan makan

sehari-hari, pengadaan uang untuk keperluan biaya produksi yang utama

yakni dalam hal perbaikan perahu maupun alat tangkap dan juga berkaitan

dengan pengadaan bekal selama penangkapan atau biaya operasional. Semua

keperluan tersebut oleh si isteri diperoleh dari warung terdekat yang biasanya

sudah menjadi langganannya. Adapun cara pembayarannya setelah suami

pulang dari menjalankan pekerjaannya serta setelah ikan-ikan hasil

tangkapannya terjual.

Berhutang kepada tetangga ataupun kerabat dekat memang

dimungkinkan, hal ini karena hampir semua penduduk yang berdekatan sudah

kenal baik dan sudah seperti keluarganya sendiri. Oleh karena itu, pinjam-

meminjam tidak menjadi masalah hanya kadang mempunyai perasaan
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sungkan. Seorang isteri informan mengatakan lebih baik pinjam saja ke

tempat juragan atau warung yang biasa dijadikan langganan daripada hutang

tetangga. Namun bagi mereka isteri yang tidak merasa sungkan, ada

anggapan bahwa memberi pinjaman pada tetangga, kerabat yang sedang

membutuhkan sepanjang masih ada persediaan menurut sejumlah isteri yang

diwawancarai tampaknya juga menjadi dorongan dalam pinjam meminjam

uang. Mengingat kondisi seperti ini merupakan suatu hal yang biasa dan

dapat menimpa siapa saja dari keluarga nelayan, termasuk keluarga isteri

informan sendiri.

4.2.4.2. Sektor Perikanan (Di Luar Kenelayanan)

Kegiatan di dalam sektor perikanan tetapi di luar kegiatan

kenelayanan dilakukan isteri dan anak-anak rumah tangga nelayan tidak lain

karena untuk memperoleh tambahan pendapatan keluarga, mengingat hasil

tangkapan ikan dari suami tidak mencukupi kebutuhan keluarganya. Adapun

yang dilakukan isteri dan anak perempuannya ada yang berjualan kebutuhan

sehari-hari atau buka warung, ada juga yang kegiatannya sebagai pedagang

ikan, dan ada yang kegiatannya melakukan “gesek” atau membuat pengasinan

ikan dan teri nasi, baik itu dilakukan di rumah sendiri maupun di rumah

tangga lain (buruh). Untuk kegiatan atau kativitas gesek tidak hanya

dilakukan isteri atau ibu saja akan tetapi juga anak-anak. Hal tersebut

dilakukan selain untuk mendapatkan tambahan pendapatan juga untuk

mengantisipasi pada saat permintaan ikan segar rendah karena sedang musim

ikan sehingga penjualannya dengan nilai/harga rendah dan kadang sulit
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dilakukan. Selain itu, harga ikan asin lebih tinggi bila dibandingkan dengan

sebelum diasin. Sebagai contoh harga ikan basah sebelum diasin pada saat

penelitian dilakukan hanya mencapai Rp. 3.000/ember plastik kecil kurang

lebih 3 kg ikan basah, tetapi setelah diasin harganya mencapai Rp. 8.000/kg.

Namun demikian pengasinan ini hanya jenis ikan yang bernilai ekonomis

rendah, sedang untuk jenis ikan yang memiliki nilai ekonomis tinggi lebih

menguntungkan dijual secara basah.

Tahap-tahap kegiatan gesek atau pengasinan meliputi beberapa tahap

seperti mencuci ikan, membeteti atau membelah ikan dan mengeluarkan

jerohan ikan, memberi garam, menatanya di ember plastik, dan menjemurnya

di terik panas matahari. Semua rangkaian aktivitas tersebut dilakukan oleh

isteri dan anak-anak perempuannya yang sudah bisa membantu. Adapun

proses pembuatan pengasinan setelah ikan diambil oleh isteri dari perahu

sang suami, ikan-ikan tersebut dicuci, yang dilakukan di air laut. Setelah

bersih, ikan tersebut dibeteti atau dibuang isi jerohannya, kemudian diberi

garam, dan selanjutnya ditata di ember plastik selama seharian. Setelah garam

diperkirakan sudah merasuk pada ikan, dilanjutkan dengan aktivitas

penjemuran dengan panas matahari. Dalam penjemuran ikan asin

menggunakan tempat pengeringan yang terbuat dari bambu yang diseset-seset

kemudian dianyam. Pada musim kemarau penjemuran memakan waktu

kurang lebih 2 hari, sedangkan di musim penghujan hingga 5 hari. Agar

keringnya bisa merata maka setiap beberapa saat aktivitas yang dilakukannya

adalah membalik-balikkan. Setelah kering, keesokan harinya di jual ke pasar
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atau ke pedagang pengumpul yang membelinya sendiri di rumah. Menurut

para ibu nelayan musim penghujan merupakan kendala bagi keluarga nelayan

dalam proses pengeringan ikan asin ini, padahal musim penghujan biasanya

banyak tangkapan oleh suaminya. Proses pengeringan ikan asin saat

penghujan merupakan masalah dalam bagi ibu-ibu nelayan ketika melakukan

proses pengeringan. Ketika hasil ikan tangkapan melimpah, satu-satunya cara

agar ikan dapat dimanfaatkan harus dijemur untuk dijadikan ikan asin. Rata-

rata nelayan belum mampu membeli alat pengering seperti yang telah

dilakukan di daerah lain.

Selain membantu suami dan mengurus anggota keluarganya, seorang

isteri ada juga yang melakukan kegiatan sebagai bakul/pedagang ikan. Secara

umum dari hasil wawancara dengan informan faktor yang mendorong

memilih pekerjaan bakul ikan karena pendapatan rumah tangga bila hanya

mengandalkan pendapatan suami sebagai buruh nelayan tidak mencukupi,

misalnya untuk kepentingan bermasyarakat, menyekolahkan anak, membeli

pakaian dan untuk kepentingan primer. Selain itu memilih pekerjaan bakul

ikan karena pekerjaan ini relatif mudah yakni dapat dilakukan setiap saat serta

modal relatif kecil dan penghasilan langsung dapat digunakan untuk

mencukupi keperluan rumah tangga sehari-harinya.

4.2.4.3. Pengelolaan Keuangan

Selain membantu mencari penghasilan bagi kebutuhan hidup

keluarga, para ibu nelayan di daerah Kecamatan Kedung juga berperan dalam

pengaturan keuangan rumah tangga. Pekerjaan ini hampir tidak pernah
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dilakukan oleh para suami. Kondisi kerja yang sangat menyita waktu

menyebabkan para suami sulit mengkonsentrasikan fikiran untuk mengelola

keuangan keluarga. Segala rekayasa keuangan rumah tangga cenderung

dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga yang hampir semua waktunya

dihabiskan di rumah. Namun demikian peranan suami sebagai kepala rumah

tangga tentunya akan diajak berkonsultasi dan harus mengetahui pengeluaran

uang, terutama yang menyangkut persoalan keuangan yang jumlahnya besar.

Dalam kehidupannya, keluarga nelayan yang berada di wilayah

Kecamatan Kedung ada tiga hal yang harus diperhatikan oleh seorang ibu

nelayan dalam mengelola keuangan. Pertama pengadaan uang untuk

kebutuhan hidup sehari-hari termasuk beli bahan pokok kebutuhan sehari-

hari, beli pakaian dan kebutuhan yang tidak terduga seperti sakit. Kedua,

uang untuk perbekalan selama penangkapan ikan di laut, perbaikan alat

tangkap bagi kegiatan kenelayanan. Ketiga, pengadaan uang bagi kepentingan

kehidupan bermasyarakat, termasuk kepentingan hajatan. Di samping ketiga

hal tersebut, sebenarnya ada hal lain yang juga perlu diperhatikan oleh setiap

wanita nelayan yang berada di daerah Kecamatan Kedung terutama ibu

rumah tangga dalam mengelola keuangannya seperti pengadaan perabot

rumah tangga, radio, TV dan perabot rumah tangga lain. Akan tetapi bentuk-

bentuk pengeluaran yang terakhir ini umumnya tidak terlalu dipikirkan secara

khusus.

Hasil wawancara menunjukkan kondisi pas-pasan menyebabkan

mereka sulit untuk mengalokasikan keuangan. Hal itu keadaan dan kondisi
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para keluarga nelayan yang pernah dikunjungi. Rumah-rumah nelayan sudah

tua dan kurang terawat. Selain itu, kondisi ekonomi yang rendah dan

pekerjaan sebagai nelayan yang banyak menyita waktu serta tenaga, sehingga

mereka kurang memperhatikan kondisi rumahnya.

Penduduk di daerah Kedung kehidupan sebuah keluarga dapat

berlangsung bila kebutuhan sehari-hari telah terpenuhi. Kebutuhan makan

merupakan jenis kebutuhan yang sangat primer. Jenis kebutuhan ini

pengadaan dan pengelolaannya dipenuhi oleh para wanita, khususnya ibu

rumah tangga. Untuk keperluan ini para wanita dapat memenuhinya dari

warung-warung yang ada di desa. Hampir segala kebutuhan yang biasa

dikonsumsi terdapat di warung-warung tersebut.

Secara khusus tidak ada alokasi dana khusus untuk keperluan hidup

sehari-hari. Namun demikian para wanita, terutama para ibu rumah tangga

secara rutin harus memikirkan pengadaan keuangan bagi keperluan keluarga.

Sumber dana utama bagi keperluan hidup sehari-hari didapat para ibu rumah

tangga dari hasil penjualan ikan para suami atau hasil kerjanya menjadi buruh

gesek. Sedapat mungkin uang penghasilan harus cukup untuk memenuhi

keperluan sehari-hari. Walaupun sebenarnya untuk kebutuhan sehari-hari

pengeluaran utama digunakan untuk membeli beras bagi keperluan makan

tetapi dalam pengelolaan, memerlukan kepandaian tersendiri, karena

pendapatan mereka sangat tergantung dari musim, yang kadang-kadang tidak

menentu. Pada saat-saat along atau musim ikan tinggi para ibu rumah tangga

lebih mudah mengelolanya. Akan tetapi pada saat musim ikan sedang rendah
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atau sedang sulit mencari ikan, para ibu rumah tangga memerlukan kiat-kiat

tersendiri bagi keberlangsungan kehidupan sehari-hari keluarga terutama

dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Hasil wawancara menunjukkan ternyata pada saat “paila” atau sedang

sulit ikan, merupakan saat-saat yang paling tidak menyenangkan bagi para ibu

rumah tangga. Hal itu karena ibu harus tetap menyediakan uang untuk makan

bagi keluarga, namun dana untuk keperluan tersebut sangat terbatas dan

bahkan tidak ada sama sekali. Saat-saat seperti ini banyak di antara keluarga

nelayan yang tidak mempunyai uang sama sekali. Selain itu, sering pula

dalam penangkapan ikan tidaklah membawa hasil, malahan merugi. Kerugian

ini karena tidak seimbangnya harga jual ikan dengan biaya operasional yang

dikeluarkan untuk penangkapan, atau bahkan tidak mandapatkan ikan sama

sekali. Pada saat seperti inilah warung-warung yang berada di daerah Kedung

seolah menjadi penyelamat bagi keluarga nelayan. Untuk memenuhi

kebutuhan makan keluarganya para ibu rumah tangga ngebon di warung

terlebih dahulu. Pembayaran dilakukan setelah para suami mendapatkan uang

dari hasil tangkapan. Kondisi semakin sulit bila musim “paila”

berkepanjangan dan bersamaan dengan kebutuhan biaya untuk membayar

pendidikan anak, maupun ada keluarga yang sakit. Mereka harus menyiapkan

dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Setelah hutang di

warung menumpuk dan suami belum mendapat hasil dari kegiatannya, maka

mereka terpaksa berhutang kepada tetangga ataupun kerabat dekat.
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Jika usaha untuk mencari pinjaman uang kepada tetangga dan kerabat

tidak berhasil, maka upaya selanjutnya adalah meminjam di Koperasi. Bila

ternyata kondisi keuangan mereka semakin sulit, maka upaya selanjutnya

adalah menjual alat-alat rumah tangga yang dimiliki, seperti gelas, piring,

radiso maupun almari. Menurut informan barang-barang seperti itu yang

sering di jual nelayan, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup keluarga.

Barang-barang untuk pengganti dibeli lagi pada saat musim ikan sedang

tinggi. Pada saat musim ikan, ibu rumah tangga mudah mengelolanya dan

musim yang paling membahagiakan para ibu-ibu nelayan di daerah

Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara.

4.2.4.4. Pengelolaan Rumah Tangga

Pengaturan atau pengelolaan rumah tangga merupakan tugas utama

para wanita, khususnya para ibu rumah tangga. Kegiatan ini seolah-olah tidak

mengenal waktu dalam penanganannya/ Tugas itu antara lain berkaitan

dengan penyiapan pangan bagi segenap anggota keluarga juga mengasuh,

mendidik, menjaga dan mengarahkan anak-anak terutama bagi yang belum

dewasa serta membereskan keseluruhan urusan rumah tangga. Melihat tugas

kerumahtanggaan yang harus dipikul para ibu sehingga tidak mempunyai lagi

waktu untuk kegiatan lain. Tugas seorang ibu nelayan diperberat lagi dengan

rendahnya tingkat bantuan para suami mereka dalam pekerjaan sehari-hari.

Pekerjaan suami sebagai nelayan sangat menyita waktu dan tenaga, sehingga

bila kebetulan suami di rumah karena tidak melaut, maka waktunya habis

untuk beristirahat atau mempersiapkan segala peralatan untuk melaut esok
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harinya. Sementara waktu suami melaut berarti selama masa itu ibu rumah

tangga harus mengelola kehidupan rumah tangganya sendiri dan juga

merangkap sebagai kepala rumah tangga yang memiliki tugas menyiapkan

bahan makanan bagi seluruh anggota rumah tangga termasuk bekal suami

dalam mencari ikan merupakan tugas utama para isteri nelayan sehari-hari.

Penyiapan kebutuhan tersebut dilakukan secara sederhana dan lauk

seadanya, kecuali pada hari-hari tertentu seperti akan mengadakan hajatan,

selamatan ataupun pada saat menghadapi hari raya lebaran. Telah disinggung

dalam uraian sebelumnya bahwa bahan-bahan yang dioleh diperoleh dari

warung-warung yang ada di daerah setempat, sehingga ibu-ibu dapat membeli

untuk makanan keluarga pada hari itu. Bila sedang ada uang biasanya mereka

membeli khususnya beras untuk sekitar 2-3 hari sekaligus, sedang kebetulan

persediaan uang menipis dan musim “paila” biasanya mereka membeli untuk

keperluan satu hari saja. Untuk lauk pauk bagi masyarakat nelayan di daerah

penelitian umumnya sederhana yakni yang kualitas rendah seperti pethek,

kembung dan teri begitu juga cara pengolahannya sangat sederhana. Lauk

pauk itulah yang sering mereka santap beserta sambal dan kecap bahkan

hampir setiap hari. Sementara sayur-mayur jarang dimasak.

Sementara untuk memasak nasi dan air minum masyarakat nelayan

umumnya dilakukan pada pagi hari sambil menyiapkan bekal suami melaut,

sedangkan lauk pauk ikan biasanya memasaknya tergantung dari kapan

mereka peroleh. Hal ini karena dalam pendaratan ikan yang dilakukan tidak

menentu dan tergantung musim. Pada saat nelayan menggunakan alat
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pancing, pendaratan biasanya pada siang hingga sore, alat tangkap berupa

jaring plastik pendaratan pada sore hari, dan saat nelayan menggunakan jaring

bondes atau cantrang pendaratan pagi hari. Untuk kegiatan memasak para ibu

rumah tangga sering dibantu oleh anak-anak wanita mereka yang sudah besar

dan kebetulan berada di rumah. Anak pria sangat kecil peranannya dalam

menyiapkan makanan ini. Keterlibatan mereka biasanya hanya terbatas bila si

ibu membutuhkannya, misalnya membeli bahan bakar yang masih kecil (7-9

tahun). Namun anak pria yang sudah dewasa (10 tahun ke atas) sudah ikut

membantu ayahnya pergi melaut. Kemudian pencucian peralatan dapur dan

makan yang kotor setelah dipergunakan juga merupakan tugas ibu begitu juga

mencuci pakaian. Menjaga anak yang masih balita dalam permainan,

pendidikan, kebersihan dan keteraturan rumah tangga juga merupakan

pekerjaan yang sebagian besar harus dilakukan oleh ibu rumah tangga.

Walaupun dalam kenyataannya ibu rumah tangga dibantu oleh anak-

anak yang sudah dewasa terutama anak-anak wanita, kesibukan suami dalam

mencari ikan di luat seolah sudah tidak dapat lagi membantu pekerjaan

rumah, hal ini karena suami mencari ikan selama 4-5 hari. Oleh karena itu,

kegiatan-kegiatan seperti memasak, mencuci, pendidikan, permainan,

kebersihan dalam rumah tangga berada di tangan ibu dan dibantu oleh anak-

anak yang sudah dewasa.

Kegiatan wanita masyarakat nelayan di daerah penelitian sangatlah

nyata. Baik secara langsung maupun tidak langsung, wanita nelayan di daerah

ini telah ikut ambil bagian dalam menambah pendapatan keluarga. Walaupun
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pendapatan bagi keperluan hidup keluarga merupakan tanggung jawab

sepenuhnya seorang ayah. Kondisi kerja dan ekonomi masyarakat nelayan

tampaknya juga yang mempengaruhi tingginya wanita nelayan ikut

menambah penghasilan keluarga.

Kehidupan nelayan merupakan permasalahan yang cukup serius untuk

diperhatikan dan kemudian dicarikan jalan keluarnya. Hal ini perlu

diperhatikan mengingat jumlah masyarakat nelayan di Indonesia cukup

banyak. Selain itu, kelompok masyarakat nelayan merupakan kelompok

masyarakat penghasil komoditi yang cukup penting, bagi masyarakat

Indonesia umumnya dan Jawa Tengah khususnya.

Telah lama kelompok masyarakat ini terbelenggu oleh lingkungan

kemiskinan yang disebabkan oleh keterbatasan dalam mengatasi kendala

alam melalui peralatan yang digunakan. Dalam pada itu kondisi ekonomi

nelayan diperlemah karena sistem tata niaga perikanan laut yang

keberadaannya tidak memihak pada nelayan. Sebagai penghasil ikan laut,

karena senantiasa terlihat hutang bagi modal kerjanya mereka tidak dapat

menentukan harga jual ikannya sendiri. Tengkulak yang seolah-olah berperan

sebagai katup penyelamat dalam sistem keuangan mereka berada pada fihak

yang sangat menentukan dalam penentuan harga jual produksinya.

Sadar akan kondisi kerja suami yang cukup berat dan berbahaya, serta

penghasilan yang senantiasa kurang mencukupi, wanita nelayan ikut terjun

dalam menopang kebutuhan hidup keluarga. Dalam kehidupan ekonomi

aktivitas wanita cukup besar. Selain harus menyelesaikan segala tugas



68

kerumahtanggaan yang memang secara kodrati telah menjadi tanggung

jawabnya, wanita juga ikut membantu baik langsung maupun tidak langsung

proses produksi yang dilakukan oleh para pria. Dalam kegiatan penangkapan

ikan, mereka terlibat pada masa persiapan menjelang kegiatan tersebut

dilakukan, misalnya menyediakan dan merawat alat tangkap yang digunakan,

serta menyediakan bekal bagi keperluan melaut. Kemudian penjualan sebagai

penyelesaian akhir dari satu rangkaian proses produksi sepenuhnya ditangani

oleh para wanita ibu rumah tangga. Mengingat ikan sebagai komoditi yang

cepat rusak, pekerjaan ini harus dilakukan dengan cepat.

Untuk menambah penghasilan keluarga banyak di antara wanita yang

ikut bekerja secara langsung, baik hasil tangkapan ikan dari suami atau

sengaja bekerja sebagai buruh upahan pada orang lain. Bekerja sebagai buruh

umumnya wanita di pengasinan atau buruh gesek dan pabrik krupuk. Usaha

gesek merupakan suatu jenis pekerjaan yang umum dilakukan. Hal ini karena

tidak memerlukan pendidikan khusus dalam pengerjaannya dan sangat mudah

dilakukan oleh anak-anak sekalipun.

Selain terlibat secara langsung dalam proses produksi, wanita juga

mengelola keuangan keluarga. Di pundak seorang ibu pengelolaan keuangan

dibebankan. Seorang ibu rumah tangga harus dapat mengatur segala

pengeluaran yang diperlukan bagi kehidupan keluarga. Di samping itu, ia

juga dituntut agar dapat mencari penyelesaian atau jalan keluar pada saat

keluarga tersebut dalam keadaan kesulitan keuangan (musim paceklik).

Berbagai upaya termasuk meminjam uang kepada tetangga, bakul atau



69

tengkulak, dan bahkan sampai menjual barang yang dimiliki karena keadaan

memaksa.

Pengurusan berbagai kegiatan kerumahtanggaan yang secara adat

kebiasaan merupakan tugas dari pada wanita di daerah penelitian ini

dilakukannya, walaupun dalam batas-batas standar kehidupan nelayan dengan

tingkat ekonomi yang pas-pasan. Tugas yang cukup banyak menyita pikiran

dan tenaga tersebut, secara rutin ditambah dengan statusnya sebagai kepala

rumah tangga pengganti, karena suami harus mencari ikan di laut. Tugas

kepala keluarga sebagai pelindung dan pengayom harus dilaksanakan. Dalam

kondisi seperti ini, wanita nelayan harus memikirkan semua kesulitan rumah

tangga yang dialaminya

Di lihat dari kondisi sosial ekonomi rumah tangga nelayan di daerah

penelitian ini relatif makmur, sehingga secara singkat dapat dikatakan bahwa

nelayan di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara sebenarnyacukup berhasil.

Walaupun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa yang mereka

rasakan justru keberhasilan secara ekonomis itu tetap belum sebanding

dengan beratnya usaha melaut yang selama ini mereka lakukan. Oleh karena

itu, sebagian besar warga nelayan di desa ini sering dihinggapi perasaan

kurang optimismenya dalam menekuni pekerjaan nelayan, terutama bagi

kalangan pandega yang hanya bermodalkan otot untuk dapat memenuhi

kebutuhan hidup sehari-harinya.

Kekurang optimisan masyarakat nelayan untuk menekuni pekerjan

melaut itu jika dihadapkan pada realitas di luar kegiatan kenelayanan
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terutama pekerjaan sebagai pegawai negeri. Beberapa informan (kelompok

juragan darat, juragan laut, dan pandega/buruh) yang diwawancari

menyatakan bahwa pekerjaan sebagai pegawai negeri dipandang lebih

menguntungkan daripada kenelayanan. Dengan tingkat pendapatan yang

hampir seimbang antara pegawai negeri dengan nelayan, tetapi bekerja

sebagai pegawai negeri dipandang tidak seberat yang harus mereka lakukan

sebagai nelayan.

Sekalipun warga nelayan di daerah penelitian ini berpandangan bahwa

pekerjaan sebagai nelayan pada saat ini kurang menguntungkan jika dilihat

perbandingan antara beratnya pekerjaan dengan hasil yang diperolehnya,

namun rupanya mereka masih mengharapkan dari pekerjan sebagai nelayan.

Adapun harapan mereka itu berkaiatan dengan peningkatan hasil yang

maksimal dari usaha laut, sehingga minimal hasilnya mendekati

keseimbangan dengan beratnya pekerjaan yang mereka lakukan. Dari hasil

wawancara dengan informan masyarakat nelayan di Ujungwatu, ternyata

gambaran tentang peningkatan hasil laut itu hampir tidak pernah mereka

pikirkan. Dengan kata lain, mereka lebih cenderung sependapat bahwa

penghasilan yang diperolehnya dipandang telah mencapai batas maksimal.

Pandangan seperti ini menunjukkan bahwa melalui sistem kerja yang

dilakukan masyarakat nelayan Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara

cenderung pesimis, maka potensi sumber daya laut yang ada juga tidak akan

dapat digali secara maksimal.
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Pada masyarakat nelayan seperti halnya di Kecamatan Kedung

Kabupaten Jepara, laut pada dasarnya merupakan sumber kekayaan alam

yang tidak ternilai harganya bagi manusia. Hal ini berkaitan dengan

keberadaan di dalam laut senantiasa terkandung berbagai sumber alam yang

dapat digunakan sebagai sarana untuk pemenuhan kelangsungan hidupnya.

Artinya, potensi sumber daya yang ada di dalam laut itu tidak akan berarti

jika tidak ada uluran tangan manusia untuk memberi arti terhadapnya. Karena

itulah, potensi yang demikian ini hanya akan bernilai apabila manusia

berusaha untuk memanfaatkannya. Dengan demikian untuk mengembangkan

dan penggalian sumber daya laut yang tersedia itu diperlukan adanya sumber

daya manusia yang trampil.

Masalahnya sekarang adalah siapakah yang harus mengelola sumber

daya laut yang tersedia itu. Jawabannya tentu saja adalah para nelayan itu

sendiri. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa masyarakat nelayan setempat

itulah yang memiliki ketrampilan khusus di lapangan. Melalui ketrampilan

yang dimiliki itu, maka para nelayan pada akhirnya diharapkan akan dapat

menggali potensi hasil laut secara maksimal, sehingga hasilnya akan dapat

dinikmati oleh manusia secara maksimal pula. Oleh karena itu, masyarakat

nelayan itulah sebenarnya yang merupakan tulang punggung untuk menggali

potensi hasil laut di daerahnya.

Apabila masyarakat nelayan sebagai tulang punggung penggali dan

pengembang potensi hasil laut, maka idealnya kualitas mereka juga harus

meningkat, di samping jumlah mereka sendiri terus bertambah populasinya.
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Dengan langkah seperti ini diharapkan jumlah produksi yang dapat

digali dan dikembangkan melalui potensi hasil laut juga semakin besar. Kasus

di desa nelayan Kedung menunjukkan bahwa orientasi karja masyarakat

nelayan ternyata kurang mengarah pada pekerjaan di bidang usaha laut

melainkan lebih cenderung ke darat terutama di kalangan nelayan generasi

muda. Sekarang apa yang diharapkan dengan peningkatan kualitas

masyarakat nelayan rupanya sulit untuk diwujudkan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa di daerah penelitian jumlah nelayan

selalu bertambah baik karena kelahiran maupun pendatang, tetapi

pertambahan itu bukan seluruhnya karena pilihan mereka, melainkan karena

keterpaksaan. Sedangkan sesuatu yang muncul karena faktor keterpaksaan,

maka sulit bagi nelayan sendiri untuk diharapkan menjadi nelayan yang

bermutu tinggi sebab umumnya mereka dalam melakukan pekerjaannya

dengan setengahsetengah. Dengan kata lain bahwa adanya keterpaksaan itu

maka para nelayan cenderung tidak mempunyai motivasi lagi untuk

berprestasi sehingga akhirnya hasil kerja yang mereka peroleh juga sulit

untuk dapat berkembang secara maksimal (Masyarakat Indonesia,1993 :119–

129).

Selain munculnya kelangkaan sumber daya manusia untuk menggali

dan mengembangkan potensi laut di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara,

terjadinya orientasi kerja masyarakat nelayan setempat yang cenderung

memperoleh pekerjaan di darat juga akan membawa permasalahan tersendiri

di kalangan nelayan daerah penelitian. Sementara itu apabila dicermati dari
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segi ketrampilan yang mereka miliki untuk dapat melakukan pekerjaan di luar

kenelayanan ternyata masih terbatas sekali, sehingga mereka akan

menemukan kesulitan untuk dapat bersaing dalam merebut pasaran kerja yang

relatif terbatas terutama jenis pekerjaan non pemerintah. Sementara itu, untuk

bersaing dalam memperoleh pekerjaan di lingkungan pegawai negeri, mereka

harus bersaing dalam tingkat pendidikan sedangkan rata-rata pendidikan

formal yang telah ditempuhnya relatif rendah. Artinya, dilihat dari kondisi

pendidikan informan nelayan Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara

tampaknya sulit bagi mereka untuk bersaing dalam merebut pasaran kerja

sebagai pegawai pemerintah sebab jumlah pegawai negeri yang dibutuhkan

memang sangat terbatas sekali.

Rendahnya kemampuan untuk dapat bersaing dalam merebut pasaran

kerja pada saat ini serta ketatnya persaingan untuk merebut peluang kerja di

masa depan, menyebabkan semakin terbatasnya kesempatan kerja bagi

nelayan di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara untuk dapat bekerja sebagai

pegawai negeri ataupun pekerjaan lain di kantor-kantor nonpemerintahan.

Dengan demikian apabila mereka tetap berorientasi kerja di darat terutama

sebagai pegawai negeri, maka yang akan terjadi pada masyarakat nelayan

adalah frustrasi. Sedangkan rasa frustrasi itu sendiri pada akhirnya

dikawatirkan akan menyebabkan timbulnya kerawanan sosial.

Permasalahan yang seringkali muncul pada nelayan terjadi katika

musim laut sepi dari ikan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat

mencari pekerjaan lain yang ada di darat. Berdasarkan hasil survey yang
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peneliti lakukan, terdapat beberapa jenis pekerjaan yang dilakukan nelayan

ketika mereka tidak bisa menjadikan laut sebagai sumber pendapatannya.

Adapun jenis pekerjaan yang dilakukan nelayan pandega yang

menjadi responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.2

Tabel 4.3 Jenis pekerjaan yang dilakukan nelayan pada saat musim sepi

No Jenis pekerjaan Jumlah Persentase
1 Dagang :

a. Makanan
b. Asongan

5
2

13%
5%

2 Buruh:
a. Pabrik
b. Bangunan

6
2

15%
5%

3 Nyadoh 14 35%
4 Menganggur 11 28%

Jumlah 40 100%
( * Nyadoh : melaut dengan berpindah lokasi penangkapan ikan)
Sumber: Analisis Data Penelitian

Berdasarkan data pada Tabel 4.3 diketahui bahwa tidak seluruh

nelayan mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Nyadoh atau melaut dengan berpindah lokasi penangkapan merupakan pilihan

paling banyak yang dilakukan oleh nelayan. Hal ini mengindikasikan bahwa

sebagian besar nelayan masih mempertahankan pekerjaan mencari ikan

sebagai pilihan utama meskipun mereka harus berpindahan lokasi

penangkapan.

Selain tetap melaut dengan berpindah lokasi penangkapan, terdapat

18% nelayan menggunakan berdagang sebagai pekerjaan alternatif. Biasanya

mereka pergi ke lain daerah untuk melaksanakan aktifitas ini. Barang yang

dijualpun sangat beragam sesuai dengan keinginan masing-masing individu.
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Menjadi buruh merupakan alternatif lain yang dilakukan oleh nelayan.

Para nelayan yang tidak ikut nyadoh ataupun tidak mampu berdagang

akhirnya menjadi buruh kasar seperti buruh pabrik maupun buruh bangunan.

Akan tetapi, ada juga nelayan pandega yang hanya menganggur dan

memenuhi kebutuhannya dengan cara mencari hutang yang nantinya akan

dikembalikan pada saat mereka sudah mulai bekerja lagi.

Menurut Ahmad Yunus (nelayan), rata-rata pendapatan yang

diperoleh dari hasil berdagang sebesar Rp 20.000,0 per hari, buruh Rp

15.000,00 dan nyadoh sebesar Rp 25.000,00. Besarnya persentase nelayan

yang menganggur dan memanfaatkan jasa peminjaman uang berpengaruh

terhadap keterikatan mereka terhadap pemberi pinjaman karena peminjaman

yang mereka lakukan tidak semuanya bekerjasama dengan lembaga resmi

penyalur kredit tetapi kepada nelayan juragan dan rente.

4.2.5. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan nelayan

Dari hasil wawancara dengan aparatur desa, diperoleh keterangan

bahwa selama ini pemerintah telah menerapkan kebijakan-kebijakan untuk

meningkatkan pendapatan nelayan baik secara langsung maupun tidak

langsung. Sutrisno (Kepala Desa) menyampaikan bahwa masyarakat nelayan

di desanya memiliki koperasi nelayan yang bergerak dalam bidang simpan

pinjam. Koperasi tersebut seringkali digunakan sebagai sarana dalam

menyalurkan setiap bantuan kepada para nelayan. Kelemahan dari setia

program bantuan yang disalurkan rata-rata nelayan tidak memanfaatkannya

untuk kegiatan produktif seperti memperbaiki jaring, perahu dan peralatan
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melaut lainnya ataupun untuk kegiatan yang lebih produktif, tetapi mereka

memanfaatkan untuk kegiatan konsumtif.

Kebiasaan konsumtif nelayan yang ada di desa Kedung sangat tinggi.

Hal ini dapat diketahui pula dari kebiasaan-kebiasaan nelayan ketika musim

ikan banyak dan nelayan mendapatkan hasil yang relative banyak. Nelayan

tidak memiliki kebiasaan menabung untuk menjamin masa depannya atau

untuk menyiapkan dana cadangan ketika musim ikan sepi, tetapi mereka

cenderung menggunakannya untuk membeli barang-barang elektronik.

Hal ini mereka pahami bahwa ketika musim sepi tiba, barang-barang

tersebut dapat dijual kembali. Fenomena semacam ini sudah sering diselipkan

dalam pembahasan-pembahasan ketika dilaksanakan penyuluhan kepada para

nelayan, tetapi kebiasaan sepertinya nelayan sangat sulit untuk

menghilangkan kebiasaan konsumtifnya tersebut.

Menurut Djoko Santoso (Ketua Paguyuban Nelayan), berbagai

program, proyek dan kegiatan telah dilakukan untuk mengentaskan nelayan

dari kemiskinan. Motorisasi armada nelayan skala kecil adalah program yang

dikembangkan pada awal tahun 1980-an untuk meningkatkan produktivitas.

Program motorisasi dilaksanakan di daerah padat nelayan, juga sebagai

respons atas dikeluarkannya Keppres No. 39 tahun 1980 tentang penghapusan

pukat harimau. Program ini semacam kompensasi untuk meningkatkan

produksi udang nasional. Namun ternyata motorisasi armada ini banyak gagal

karena tidak tepat sasaran yaitu bias melawan nelayan kecil, dimanipulasi
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oleh aparat dan elit demi untuk kepentingan mereka dan bukannya untuk

kepentingan nelayan.

Akan tetapi program motorisasi ini juga membawa dampak positip,

dilihat dari bertambahnya jumlah perahu. Saat ini bila ada program

pemerintah untuk mengadakan armada kapal/perahu nelayan, atau bila ada

rencana investasi oleh nelayan, selalu pengadaan motor penggerak perahu

menjadi permintaan nelayan.

Program lain yang dikembangkan untuk mengentaskan kemiskinan

adalah pengembangan nilai tambah melalui penerapan sistem rantai dingin

(cold chain system). Sistem rantai dingin adalah penerapan cara-cara

penanganan ikan dengan menggunakan es guna menghindari kemunduran

mutu ikan. Dikatakan sistem rantai dingin karena esensinya yaitu

menggunakan es di sepanjang rantai pemasaran dan transportasi ikan, yaitu

sejak ditangkap atau diangkat dari laut hingga ikan tiba di pasar eceran atau di

tangan konsumen.

Sistem rantai dingin dikembangkan di seluruh daerah di Indonesia

pada awal tahun 1980-an. Namun demikian masalah yang dihadapi adalah

sosialisasi sistem ini yang tidak begitu baik sehingga akhirnya kurang

mendapat tempat di hati masyarakat. Ada pendapat bahwa ikan yang

menggunakan es adalah ikan yang rendah kualitasnya. Bagi masyarakat di

kedua daerah ini, meskipun ikan sudah sangat turun mutunya namun tetap

dikonsumsi bila tidak memakasi es. Sebaliknya meskipun masih baik
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mutunya namun apabila menggunakan es maka ikan tersebut tidak akan dibeli

oleh masyarakat.

Alasan lain kurang berhasilnya sistem rantai dingin adalah fasilitas

dan prasarana pabrik es yang tidak tersedia secara baik. Umumnya pabrik es

dibangun oleh swasta, kecuali di pelabuhan perikanan milik pemerintah

dimana pabrik es tersedia. Namun demikian apa yang disediakan oleh

pemerintah masih sedikit dan terkonsentrasi di daerah tertentu saja, bila

dibandingkan dengan kebutuhan yang begitu besar dan tersebar merata di

seluruh Indonesia

Program besar lain yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskan

kemiskinan adalah pembangunan prasarana perikanan. Akan tetapi

pembangunan pelabuhan belum dimanfaatkan secara optimal. Selain ketiga

program di atas, dan banyak program pembangunan lainnya yang secara tidak

langsung berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Salah satu program yang

dilakukan pada masa pemerintahan Habibie adalah Protekan 2003 yaitu

Gerakan Peningkatan Eskpor Perikanan hingga menjelang tahun 2003.

Gerakan ini sebenarnya sangat baik, tetapi berhenti karena berhentinya era

pemerintahan Habibie.

Dari sisi kelembagaan dikembangkan juga pola-pola usaha perikanan

yang mampu meningkatkan pendapatan nelayan. Untuk itu dikembangkan

koperasi perikanan, KUD Mina, kelompok usaha bersama perikanan,

kelompok nelayan, kelompok wanita nelayan, dan organisasi profesi nelayan.
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Kelembagaan ini belum juga memberikan hasil yang jelas menguntungkan

nelayan.

Menurut Djoko, kebutuhan lain yang selama ini tidak dipenuhi yaitu

kurang dilibatkannya masyarakat pesisir dalam pembangunan. Keterlibatan

yang dimaksudkan di sini adalah keterlibatan secara total dalam semua aspek

program pembangunan yang menyangkut diri mereka, yaitu sejak

perencanaan program, pelaksanaannya, evaluasinya, serta perelevansiannya.

Dengan kata lain, kekurangan yang dimiliki selama ini yaitu tidak atau

kurang partisipasi masyarakat dalam pembangunan diri mereka sendiri.

Padahal partisipasi itu begitu perlu karena bagaimanapun juga, dengan

dengan segala jenis upaya, tidak ada seorang miskinpun yang bisa keluar dari

kemiskinannya dengan bantuan orang lain, bila dia tidak membantu dirinya

sendiri.

Banyak juga lembaga-lembaga nelayan yang perlahan-lahan mati dan

tidak berfungsi. Demikian juga banyak kemitraan nelayan dan perusahaan

besar tidak berlanjut karena ketidakadilan dalam pembagian hasil, resiko dan

biaya.  pola hubungan kemitraan antara nelayan dan swasta menjadi sesuatu

yang dinilai negatif oleh nelayan dan konsep yang bagus ini ditolak oleh

nelayan.

4.3 Pembahasan

Pendapatan nelayan di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara masih

rendah dengan rata-rata pendapatan harian sebesar Rp 31.750,00 jika

pendapatan tersebut dibandingkan dengan besarnya pengeluaran sehari-hari
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yang memiliki rata-rata pengeluaran sebesar Rp 28.875,00 maka dapat

diketahui bahwa masayarakat nelayan hanya memiliki sisa dari rata-rata

pendapatan hariannya sebesar Rp 2.875,00 yang dapat dialokasikan untuk

memenuhi kebutuhan bulanan dan kebutuhan insidental lainnya. Pengeluaran

harian sebesar Rp 28.875,00 tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan

makan sebanyak 3 (tiga) kali sehari dengan makanan seadanya berupa nasi,

sayuran dan untuk lauk biasanya mereka lebih sering memanfaatkan sisa hasil

tangkapan yang dibawa pulang.

Pemenuhan kebutuhan kesehatan dan kebutuhan lainnya merupakan

jenis kebutuhan yang sangat dikesampingkan oleh keluarga nelayan karena

pendapatan mereka yang rekatif kecil meskipun para nelayan sudah berusaha

agar memperoleh hasil tangkapan.yang maksimal. Motivasi dan persepsi

kerja nelayan Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara terhadap pekerjaan

melaut terpecah menjadi dua kelompok. Pertama, sebagian besar juragan

darat dan juragan laut mempunyai aspirasi yang tinggi untuk bekerja keras

dan tekun terhadap pekerjaan sebagai nelayan. Sementara itu, pihak kedua

yang terdiri atas nelayan buruh dan generasi mudanya lebih cenderung untuk

mencari nafkah di darat. Pada umumnya mereka yang masuk kelompok kedua

ini mengaku bahwa bekerja sebagai nelayan merupakan keterpaksaan.

Mereka terang-terangan mengakui adanya keterbatasan-keterbatasan

yang telah melekat pada dirinya seperti tingkat pendidikan rendah dan tidak

memiliki ketrampilan yang cukup untuk berusaha di luar bidang usaha laut.
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Jelasnya mereka menganggap tidak mampu lagi untuk bersaing di pasaran

angkatan kerja yang semakin kompleks dewasa ini.

Keinginan bekerja di darat di kalangan generasi muda nelayan di

Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara tentunya akan mengakibatkan

timbulnya berbagai masalah baru dalam kehidupan di masa datang. Salah satu

masalah yang cukup mencolok adalah semakin langkanya sumberdaya

manusia untuk menggali potensi laut yang sangat melimpah.

Apabila hal seperti ini terjadi maka kerugian dan hambatan-hambatan

yang tentunya akan semakin hebat bagi kepentingan pembangunan daerah

maupun nasional. Problematika lainnya yang akan terjadi berkaitan dengan

adanya orientasi ke darat adalah kemampuan mereka untuk bersaing

dipasaran kerja yang semakin ketat dan terbatas. Sehubungan dengan itu,

memang ada beberapa orang dari Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara yang

telah berhasil menyelesaikan pendidikannya di tingkat SLTA, bahkan ada

yang sampai ke Perguruan Tinggi tetapi jumlahnya sedikit sekali, sedangkan

bagian terbesar dari pendidikan penduduk di desa ini hanyalah tamatan SD.

Dalam proses memenuhi kebutuhan hidupnya, kebiasaan yang

dilakukan oleh nelayan pandega di Kecamatan Kedung Jepara sangat

bertentangan dengan pendapat jhingan mengenai pembentukan modal.

Jinghan (2008: 337) menyampaikan bahwa masyarakat tidak menggunakan

seluruh aktifitas produktifnya saat ini untuk kebutuhan dan keinginan

konsumsi, tetapi menggunakan sebagian saja untuk pembuatan barang modal

misalkan perkakas dan alat-alat, mesin dan fasilitas, serta segala macam
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bentuk modal nyata yang data dengan cepat meningkatkan manfaat upaya

produktif. Fenomena yang terjadi pada masyarakat nelayan pandega di

Kecamatan Kedung Jepara adalah menggunakan barang-barang yang mereka

miliki sebagai tabungan untuk memenuhi kebutuhan pada masa mendatang

dan tidak bersifat produktif. Oleh karena itu barang-barang tersebut tidak

dapat mendatangkan penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan karena

bukan merupakan barang produktif yang bisa menghasilkan pendapatan

melebihi nilai barnag itu sendiri.
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BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Kesimpulan  yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Pendapatan masyarakat nelayan pandega di Kecamatan Kedung Kabupaten

Jepara selama ini masih sangat tergantung dengan musim ikan. Pendapatan

masyarakat nelayan pandega Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara

dibedakan menjadi 2 musim yaitu musim ramai dan musim sepi (laep).

Pada musim ramai nelayan cenderung mendapatkan pendapatan lebih, akan

tetapi pengeluaran mereka cenderung boros. Sedangkan pada saat musim

sepi, pendapatan menurun atau bahkan tidak ada.

2. Sistem pembagian pendapatan masyarakat nelayan pandega Kecamatan

Kedung Kabupaten Jepara dilakukan berdasarkan jenis alat tangkapnya.

Adapun pembagian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Nelayan Arat

Hasil tangkapan dibagi 3 pihak yaitu untuk alat, juragan dan buruh.

Rata-rata penghasilan sewaktu tangkapan banyak antara

Rp300.000,00 – Rp 400.000,00 Modal sekali berangkat rata-rata

Rp170.000,00.

b. Nelayan Dogol

Hasil tangkapan dibagi 8 (alat, perahu, buruh 6). Penangkapan

biasanya dilakukan antara subuh sampai waktu menjelang asar. Hasil
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tangkapan nelayan dogol biasanya ramai pada bulan agustus sampai

oktober. Pendapatan nelayan dogol berkisar antara Rp 400.000,00 –

Rp 500.000,00 Modal yang digunakan untuk sekali melaut kurang

lebih Rp 100.000,00.

c. Nelayan Jaring

Penghasilan tiap kapal di bagi 5 (jaring, kapal, buruh 3). Pendapatan

rata-rata Rp 500.000,00. Menggunakan 2 perahu dengan setiap

perahu memiliki 3 orang nelayan pandega sebagai anak buah

kapalnya.

3. Upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi yang dilakukan masyarakat nelayan

pandega di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara ketika mereka tidak dapat

melaut adalah berdagang, menjadi buruh dan nyadoh. Besarnya pendapatan

rata-rata harian nelayan adalah Rp 31.750,00 dengan pengeluaran atau biaya

harian konsumsi sebesar Rp 28.875,00 sehingga sisa pendapatan harian

yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lain adalah Rp 2.875,00,

sedangkan rata-rata pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan sampingan

hasil berdagang sebesar Rp 20.000,0 per hari, buruh Rp 15.000,00 dan

nyadoh sebesar Rp 25.000,00.

5.2. Saran

Saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah:

1. Untuk meningkatkan hasil tangkapan dan tidak menggantungkan pada

musim, diharapkan nelayan juragan meningkatkan teknologi penangkapan

yang digunakan sehingga hasil tangkapan lebih maksimal
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2. Diharapkan nelayan juragan meningkatkan persentase hasil tangkapan yang

diberikan kepada nelayan pandega sehingga mampu memenuhi kebutuhan

hidup mereka.

3. Diharapkan adanya pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat di

bidang kelautan dengan cara mengembangkan usaha-usaha mikro produktif

(UMKM) seperti pengolahan ikan yang lebih modern dan terpadu guna

meningkatkan pendapatan keluarga nelayan.



Pedoman Wawancara Penelitian Skripsi
“Analisis Pendapatan dan Strategi Pemenuhan Kebutuhan

Ekonomi Masyarakat Nelayan Pandega di Kecamatan Kedung
Kabupaten Jepara”

Beberapa item pertanyaan penting :

1. Berapakah rata-rata penghasilan dalam sekali melaut ?

2. Berapakah kali rata-rata melaut dalam sebulan?

3. Ada berapa anak buah kapal (abk) dalam satu kapal ?

4. Berapa persen pembagian hasil untuk pribadi (nelayan pandega) dan

juragan ?

5. Apakah nelayan pandega biasanya juga melakukan budaya kresekan?

6. Dimana dan kepada siapa hasil laut dijual?

7. Kapan hasil melaut banyak?

8. Kapan hasil melaut sedikit?

9. Dalam satu tahun berapa lama masa paceklik terjadi dan biasanya pada

bulan apa?

10. Berapa penghasilan tertinggi yang diperoleh?

11. Berapa rata-rata penghasilan pada masa paceklik?

12. Apakah ada kebijakan khusus dari juragan pada masa paceklik ?

13. Apakah ada kebijakan pemerintah untuk nelayan pada masa paceklik ?

14. Apa saja upaya untuk memenuhi kebutuhan saat masa paceklik ?

15. Untuk apa saja penghasilan melaut dibelanjakan?

16. Apakah dalam untuk kebutuhan makan telah memenuhi syarat 4 sehat

(nasi, lauk, sayur dan buah) ?

17. Bagaimanakah kondisi rumah nelayan pandega (semi

permanen/permanen) dan perabotan yang digunakan?

18. Apakah memiliki dana cadangan untuk anggota keluarga yang sakit?

19. Bagaimanakah memenuhi kebutuhan pakaian?

a. Apakah menyisihkan pendapatan secara khusus untuk memenuhi

kebutuhan pakaian?



b. Apakah melakukan pembelian pakaian pada waktu-waktu tertentu

(lebaran)?

c. Bagaimanakah akses untuk memenuhi kebutuhan pakaian?

20. Jenjang pendidikan terakhir apa yang ditempuh nelayan pandega pada

umumnya?

21. Apakah nelayan memanfaatkan teknologi transportasi, komunikasi dan

informasi modern (motor, HP, dan televisi)?
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