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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Pembangunan Daerah 

Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat 

ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah 

pertumbuhan pendapatan masyarakat secara keseluruhan sebagai cerminan 

kenaikan seluruh nilai tambah (value added) yang tercipta di suatu wilayah. 

Sedangkan menurut Todaro (1994) pembangunan harus dipahami sebagai 

suatu proses multidimensi yang melibatkan perubahan-perubahan dalam 

struktur, sikap dan faktor kelembagaan, juga percepatan pertumbuhan 

ekonomi, pengurangan ketidakadilan dan penghapusan kemiskinan absolut. 

Tujuan pembangunan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat daerah tersebut dan kualitas hidup manusia serta 

penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, 

pembangunan sarana dan prasarana, membangun potensi ekonomi lokal , 

serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. 

Oleh karena itu, pada periode tahun 2015-2019 pembangunan daerah 

diarahkan untuk penguatan daerah dan masyarakatnya, serta pengembangan 

pusat-pusat pertumbuhan di daerah untuk mendorong pengembangan daerah 

yang berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi 

serta mendorong keterkaitan antara daerah-kota.  
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B. Definisi Masyarakat Pesisir 

Menurut Suharto (2005), masyarakat dapat diartikan dalam dua 

konsep, yaitu :  

1. Masyarakat sebagai sebuah “tempat bersama”, yakni sebuah wilayah 

geografi yang sama. 

2. Masyarakat sebagai “kepentingan bersama”, yakni kesamaan 

berdasarkan kebudayaan dan identitas. 

Sedangkan wilayah pesisir menurut Soegiarto (1976) merupakan 

daerah pertemuan antara darat dan laut. Ke arah darat meliputi bagian 

daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-

sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. 

Sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh 

proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air 

tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti 

penggundulan hutan dan pencemaran 

Ditinjau dari garis pantai, suatu wilayah pesisir memiliki dua kategori 

batas, yaitu sejajar dengan garis pantai (longshore) dan batas yang tegak 

lurus dengan garis pantai (crosshore). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada 

garis batas yang nyata di wilayah pesisir. Batas tersebut hanyalah garis 

khayal yang letaknya ditentukan oleh kondisi dan situasi setempat. Di 

tempat yang landai, garis ini dapat berada jauh dari garis pantai, dan 

sebaliknya untuk daerah terjal. 
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 Maka masyarakat pesisir dapat didefinisikan masyarakat yang 

bertempat tinggal di daerah antara pertemuan laut dengan darat, baik kering 

maupun terendam yang masih dipengaruhi oleh pasang surut air laut dan 

angin laut.  

 

C. Sifat dan Karakteristik Masyarakat Pesisir 

Sifat masyarakat pesisir adalah : 

1. Sangat dipengaruhi oleh jenis kegiatan. Contohnya seperti usaha 

perikanan tangkap, usaha perikanan tambak, dan usaha pengelolaan 

hasil perikanan yang memang dominan dilakukan. 

2. Sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, musim dan juga pasar. 

3. Struktur masyarakat yang masih sederhana dan belum banyak 

dimasuki oleh pihak luar. Hal ini dikarenakan baik budaya, tatanan 

hidup, dan kegiatan masyarakat relatif homogen dan maasing-masing 

individu merasa mempunyai kepentingan yang sama dan tanggung 

jawab dalam melaksanakan dan mengawasi hukum yang sudah 

disepakati bersama. 

4. Sebagian besar masyarakan pesisir bekerja sebagai nelayan. 

Nelayan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi 

yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan 

penangkapan ikan. 
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Sedangkan karakteristik atau tipologi masyarakat pesisir yaitu : 

1. Sebagian besar penduduk daerah pesisir memiliki mata pencaharian 

sebagai nelayan. 

2. Petani menghadapi situasi ekologis yang dapat dikontrol, sedangkan 

nelayan dihadapkan pada situasi ekologis yang sulit dikontrol. 

3. Perikanan tangkap bersifat Open Acces sehingga nelayan juga harus 

berpindah-pindah dan terdapat elemen resiko yang harus dihadapi 

lebih besar dari pada yang resiko yang harus dihadapi oleh petani 

(Pollnack, 1998). 

4. Selain itu nelayan juga harus berhadapan dengan kehidupan laut yang 

sangat keras sehingga membuat mereka umumnya bersikap keras, 

tegas, dan terbuka. 

 

D. Dinamika Masyarakat Pesisir 

1. Konteks Masyarakat Nelayan. 

Menurut Imron (2003) dalam Mulyadi (2005), nelayan adalah 

suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung 

pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun 

budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah 

lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Seperti 

masyarakat yang lain, masyarakat nelayan menghadapi sejumlah 

masalah politik, sosial dan ekonomi yang kompleks. Masalah-masalah 

tersebut antara lain: 
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a. Kemiskinan, kesenjangan sosial dan tekanan-tekanan ekonomi 

yang datang setiap saat. 

b. Keterbatasan akses modal, teknologi dan pasar sehingga 

memengaruhi dinamika usaha. 

c. Kelemahan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang ada. 

d. Kualitas sumberdaya mayarakat yang rendah sebagai akibat 

keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. 

e. Degradasi sumberdaya lingkungan baik di kawasan pesisir, laut, 

maupun pulau-pulau kecil. 

f. Belum kuatnya kebijakan yang berorientasi pada kemaritiman 

sebagai pilar utama pembangunan nasional (Kusnadi, 2006 

dalam Kusnadi 2009). 

2. Penggolongan Nelayan. 

Ada kelompok nelayan yang memiliki beberapa perbedaan 

dalam karakteristik sosial dan kependudukan. Perbedaan tersebut 

dapat dilihat pada kelompok umur, pendidikan, status sosial dan 

kepercayaan. Menurut Charles (2001) dalam Widodo (2006) 

 kelompok nelayan dapat dibagi menjadi empat kelompok yaitu: 

a. Nelayan subsisten (subsistence fishers), yaitu nelayan yang 

menangkap ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. 

b. Nelayan asli (native/indigenous/aboriginal fishers), yaitu 

nelayan yang sedikit banyak memiliki karakter yang sama 

dengan kelompok pertama, namun memiliki juga hak untuk 
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melakukan aktivitas secara komersial walaupun dalam skala 

yang sangat kecil. 

c. Nelayan rekreasi (recreational/sport fishers), yaitu orang-orang 

yang secara prinsip melakukan kegiatan penangkapan hanya 

sekedar untuk kesenangan atau berolahraga. 

d. Nelayan komersial (commercial fishers), yaitu mereka yang 

menangkap ikan untuk tujuan komersial atau dipasarkan baik 

untuk pasar domestik maupun pasar ekspor. Kelompok nelayan 

ini dibagi dua, yaitu nelayan skala kecil dan skala besar. 

Selain pengelompokkan tersebut, terdapat beberapa terminologi 

yang sering digunakan  untuk menggambarkan kelompok nelayan, 

seperti nelayan penuh untuk mereka yang menggantungkan 

keseluruhan hidupnya dari menangkap ikan. Nelayan sambilan untuk 

mereka yang hanya sebagian dari hidupnya tergantung dari 

menangkap ikan (lainnya dari aktivitas seperti pertanian, buruh dan 

tukang). Juragan untuk mereka yang memiliki sumberdaya ekonomi 

untuk usaha perikanan seperti kapal dan alat tangkap. Anak Buah 

Kapal (ABK/pandega) untuk mereka yang mengalokasikan waktunya 

dan memperoleh pendapatan dari hasil pengoperasian alat tangkap 

ikan, seperti kapal milik juragan. 

3. Posisi Nelayan dalam Masyarakat Pesisir 

Menurut Kusnadi (2009), dalam  perspektif stratifikasi sosial 

ekonomi, masyarakat pesisir bukanlah masyarakat yang homogen. 
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Masyarakat pesisir terbentuk oleh kelompok-kelompok sosial yang 

beragam. Dilihat dari aspek interaksi masyarakat dengan sumberdaya 

ekonomi yang tersedia di kawasan pesisir, masyarakat pesisir 

terkelompok sebagai berikut: 

a. Pemanfaat langsung sumberdaya lingkungan, seperti nelayan 

(yang pokok), pembudidaya ikan di perairan pantai (dengan 

jarring apung atau karamba), pembudidaya rumput laut/mutiara, 

dan petambak. 

b. Pengolah hasil ikan atau hasil laut lainnya, seperti pemindang, 

pengering ikan, pengasap, pengusaha terasi/krupuk ikan/tepung 

ikan, dan sebagainya. 

c. Penunjang kegiatan ekonomi perikanan, seperti pemilik toko 

atau warung, pemilik bengkel (montir dan las), pengusaha 

angkutan, tukang perahu dan buruh kasar (manol). 

Selanjutnya Kusnadi (2009) mengatakan, di desa-desa pesisir 

yang memiliki potensi perikanan laut cukup besar dan memberi 

peluang mata pencarian bagi sebagian besar masyarakat pesisir 

melakukan kegiatan penangkapan, masyarakat atau kelompok sosial 

nelayan merupakan pilar sosial, ekonomi dan budaya masyarakat 

pesisir. Karena masyarakat nelayan berposisi sebagai produsen 

perikanan laut, maka kontribusi mereka terhadap dinamika sosial 

ekonomi lokal sangatlah besar. Peluang kerja di sektor perikanan laut 

ini tidak hanya memberi manfaat secara sosial ekonomi kepada 
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masyarakat lokal, tetapi juga kepada masyarakat-desa-desa lain di 

daerah hulu yang berbatasan dengan desa nelayan tersebut. 

Masyarakat nelayan merupakan unsur sosial yang sangat penting 

dalam struktur masyarakat pesisir, maka kebudayaan yang mereka 

miliki mewarnai karakteristik kebudayaan atau perilaku sosial budaya 

masyarakat pesisir secara umum. Karakteristik yang menjadi ciri-ciri 

sosial budaya masyarakat nelayan adalah sebagai berikut: memiliki 

struktur relasi patron-klien yang sangat kuat, etos kerja tinggi, 

memanfaatkan kemampuan diri dan adaptasi optimal, kompetitif dan 

berorientasi prestasi, apresiatif terhadap keahlian, kekayaan dan 

kesuksesan hidup, terbuka dan ekspresif, solidaritas sosial tinggi, 

sistem pembagian kerja berbasis seks (laut menjadi ranah laki-laki dan 

darat adalah ranah kaum perempuan), dan berperilaku “konsumtif” 

(Kusnadi, 2009). 

4. Nelayan dan Kemiskinan 

Menurut Mulyadi (2007), kemiskinan merupakan masalah yang 

bersifat kompleks dan multidimensional, baik dilihat dari aspek 

kultural maupun aspek struktural. Ada empat masalah pokok yang 

menjadi penyebab dari kemiskinan, yaitu kurangnya kesempatan (lack 

of opportunity), rendahnya kemampuan (low of capabilities), 

kurangnya jaminan (low level-security) dan keterbatasan hak-hak 

sosial, ekonomi dan politik sehingga menyebabkan kerentanan 
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(vulnerability), keterpurukan (voicelessness), dan ketidakberdayaan 

(powerlessness) dalam segala bidang. 

Jika dilihat dari lingkupnya, kemiskinan nelayan terdiri dari 

kemiskinan prasarana dan kemiskinan keluarga. Kemiskinan 

prasarana dapat dilihat pada ada tidaknya ketersediaan prasarana fisik 

di desa-desa nelayan, yang pada umumnya masih sangat minim, 

seperti tidak tersedianya air bersih, jauh dari pasar, dan tidak adanya 

akses untuk mendapatkan bahan bakar yang sesuai dengan harga 

standar. Kemiskinan prasarana secara tidak langsung juga memiliki 

andil bagi munculnya kemiskinan keluarga, kemiskinan prasarana 

dapat mengakibatkan keluarga yang berada garis kemiskinan bisa 

merosot ke dalam kelompok keluarga miskin (Mulyadi, 2007). 

Menurut Soetrisno (1995) dalam Mulyadi 2007, hal utama yang 

terkandung dalam kemiskinan adalah kerentanan dan 

ketidakberdayaan. Dengan kerentanan yang dialami, orang miskin 

akan mengalami kesulitan untuk menghadapi situasi darurat. Ini dapat 

dilihat pada nelayan perorangan misalnya, mengalami kesulitan untuk 

membeli bahan bakar untuk keperluan melaut. Hal ini disebabkan 

sebelumnya tidak ada hasil tangkapan yang bisa dijual, dan tidak ada 

dana cadangan yang dapat digunakan untuk keperluan yang 

mendesak. Hal yang sama juga dialami oleh nelayan buruh, mereka 

merasa tidak berdaya di hadapan para juragan yang telah 
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mempekerjakannya, meskipun bagi hasil yang diterimanya dirasakan 

tidak adil. 

 

E. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir 

Pemberdayaan pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk 

mengatasi ketidakberdayaan individu dan masyarakat dalam menghadapi 

masalah dan meningkatkan kemampuan mengambil keputusan yang 

menyangkut dirinya sendiri dan memberi kesempatan untuk 

mengaktualisasikan diri. Saat ini banyak program pemberdayaan yang 

menklaim sebagai program yang berdasar kepada keinginan dan kebutuhan 

masyarakat (bottom up), tapi ironisnya masyarakat tetap saja tidak merasa 

memiliki akan program-program tersebut sehingga tidak aneh banyak 

program yang hanya seumur masa proyek dan berakhir tanpa dampak berarti 

bagi kehidupan masyarakat.   

Memberdayakan masyarakat pesisir berarti menciptakan peluang bagi 

masyarakat pesisir untuk menentukan kebutuhannya, merencanakan dan 

melaksanakan kegiatannya, yang akhirnya menciptakan kemandirian 

permanen dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Memberdayakan 

masyarakat pesisir tidaklah seperti memberdayakan kelompok-kelompok 

masyarakat lainnya, karena didalam habitat pesisir terdapat banyak 

kelompok kehidupan masayarakat diantaranya:  

1. Masyarakat nelayan tangkap, adalah kelompok masyarakat pesisir 

yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan dilaut.  
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Kelompok ini dibagi lagi dalam dua kelompok besar, yaitu nelayan 

tangkap modern dan nelayan tangkap tradisional.  Kedua kelompok ini 

dapat dibedakan dari jenis kapal/peralatan yang digunakan dan 

jangkauan wilayah tangkapannya. 

2. Masyarakat nelayan pengumpul/bakul, adalah kelompok masyarakat 

pesisir yang bekerja disekitar tempat pendaratan dan pelelangan ikan.  

Mereka akan mengumpulkan ikan-ikan hasil tangkapan baik melalui 

pelelangan maupun dari sisa ikan yang tidak terlelang yang 

selanjutnya dijual ke masyarakat sekitarnya atau dibawah ke pasar-

pasar lokal.  Umumnya yang menjadi pengumpul ini adalah kelompok 

masyarakat pesisir yang perempuan. 

3. Masyarakat nelayan buruh, adalah kelompok masyarakat nelayan yang 

paling banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat pesisir. Ciri dari 

mereka dapat terlihat dari kemiskinan yang selalu membelenggu 

kehidupan mereka, mereka tidak memiliki modal atau peralatan yang 

memadai untuk usaha produktif. Umumnya mereka bekerja sebagai 

buruh/anak buah kapal (ABK) pada kapal-kapal juragan dengan 

penghasilan yang minim. 

Banyak sudah program pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, 

salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP).  

Pada intinya program ini dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu:  

1. Kelembagaan. Bahwa untuk memperkuat posisi masyarakat, mereka 

haruslah terhimpun dalam suatu kelembagaan yang kokoh, sehingga 



25 

 

segala aspirasi dan tuntutan mereka dapat disalurkan secara baik. 

Kelembagaan ini juga dapat menjadi penghubung (intermediate) 

antara pemerintah dan swasta. 

2. Pendampingan. Keberadaan pendamping memang dirasakan sangat 

dibutuhkan dalam setiap program pemberdayaan. Peran pendamping 

sangatlah penting terutama mendapingi masyarakat menjalankan 

aktivitas usahanya. Namun yang terpenting dari pendampingan ini 

adalah menempatkan orang yang tepat pada kelompok yang tepat 

pula.  

3. Dana Usaha Produktif Bergulir. Pada program PEMP juga disediakan dana 

untuk mengembangkan usaha-usaha produktif yang menjadi pilihan dari 

masyarakat itu sendiri. Setelah kelompok pemanfaat dana tersebut berhasil, 

mereka harus menyisihkan keuntungannya untuk digulirkan kepada 

kelompok masyarakat lain yang membutuhkannya.  

Untuk dapat memberdayakan sumberdaya manusia dapat digunakan 

salah satu paradigma yang disebut dengan paradigma pembangunan yang 

bertumpu pada manusia. Paradigma pembangunan memberikan peran 

individu bukan sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek yang 

menentukan tujuan, menguasai sumber-sumber, mengarahkan proses 

menentukan hidup mereka. Karenanya paradigma pembangunan yang 

dipusatkan pada kepentingan rakyat sebagai lawan bagi pembangunan yang 

berpihak pada produksi dan akumulasi. 

 

 



26 

 

F. Sasaran Pembangunan Wilayah Pesisir 

Sasaran pembangunan wilayah pesisir dan lautan dalam Pembangunan 

Jangka Panjang II adalah terwujudnya kedaulatan atas wilayah perairan 

Indonesia dan yurisdiksi nasional dalam wawasan nusantara, terciptanya 

industri kelautan yang kukuh dan maju yang didorong oleh kemitraan usaha 

yang erat antara badan usaha koperasi, negara, dan swasta serta 

pendayagunaan sumber daya laut yang didukung oleh sumber daya manusia 

yang berkualitas, maju dan profesional dengan iklim usaha yang sehat, serta 

pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga terwujud 

kemampuan untuk mendayagunakan potensi laut guna meningkatkan 

kesejahteraan rakyat secara optimal, serta terpeliharanya kelestarian fungsi 

lingkungan hidup. 

Secara umum, tujuan jangka panjang pembangunan wilayah pesisir 

dan lautan di Indonesia antara lain adalah : 

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan 

kerja dan kesempatan usaha.  

2. Pembangunan program dan kegiatan yang mengarah kepada 

peningkatan pemanfaatan secara optimal dan lestari sumber daya di 

wilayah pesisir dan lautan. 

3. Peningkatan kemampuan peran serta masyarakat pantai dalam 

pelestarian lingkungan. 

4. Peningkatan pendidikan, latihan, riset dan pembangunan di wilayah 

pesisir dan lautan 
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Dari segi arahan, ditegaskan bahwa pembangunan kelautan dalam PJP 

II yang dimulai pada Repelita VI dan program pembangunan Nasional 

(Propensi) diarahkan pada pendayagunaan sumber daya laut dan dasar laut 

serta pemanfaatan fungsi wilayah laut termasuk ZEE secara serasi dan 

seimbang dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian, yang 

ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperluas 

kesempatan usaha dan lapangan kerja, dan mendukung penegakan 

kedaulatan, yurisdiski nasional dan perwujudan wawasan nusantara. Dalam 

rangka pendayagunaan sumber daya laut, sasaran PJP II yang menyangkut 

berbagai industri kelautan adalah terwujudnya industri perikanan yang 

mandiri didukung oleh usaha yang mantap dalam pengelolaan, dan 

pemasyarakatan hasilnya sesuai dengan potensi lestari dan sekaligus 

peningkatan taraf hidup nelayan. Sasaran industri maritim dan perkapalan 

adalah terwujudnya kemampuan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan dalam 

negeri dan untuk ekspor. Sasaran industri transportasi adalah terwujudnya 

pelayanan angkutan laut yang andal dalam suatu sistem transportasi nasional 

yang didukung oleh fasilitas pelabuhan, industri maritim dan fasilitas 

keselamatan maritim yang andal serta ditunjang oleh tenaga kerja dan 

manajemen bermutu. Sedangkan sasaran industri pariwisata bahari adalah 

terwujudnya kondisi dan pelayanan pariwisata yang andal dalam 

keseluruhan sistem dan pola pembangunan wilayah pesisir dan laut yang 

didukung oleh seluruh sektor terkait. 
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G. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang terkait dengan pembangunan masyarakat 

pesisir pantai adalah penelitian dengan judul “Potensi Pembangunan 

Masyarakat Pesisir Selatan : Masalah dan Tantangannya” yang dilakukan 

oleh Imamudin Yuliadi (2013). Penelitian ini menggunakan metode 

Location Quotion (LQ), Shift-Share dan Typologi Klassen. Dari penelitian 

menunjukkan bahwa di provinsi DIY pengembangan sektor perikanan 

masih perlu membutuhkan perencanaan dan pengembangan yang 

komprehensif dari semua stakeholders baik pemerintah, nelayan, 

masyarakat dan dunia usaha.  

Maxthasen Tampilang, Rosalina Koleangan dan Patrick Wauran 

(2009) telah meneliti tentang “Analisis Potensi Perekonomian Daerah 

Kabupaten Kepulauan Talaud”. Teknik analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis Typologi Klassen, Shift Share, Location 

Quotient (LQ), Model Rasio Pertumbuhan (MRP), Overlay, dan analisis 

Rasio Penduduk Pengerjaan (RPP). Berdasarkan hasil penelitian dapat 

diketahui bahwa di Kabupaten Kepulauan Talaud selama periode tahun 

2008-2012, menurut analisis Typologi Klassen tidak ada sektor yang masuk 

dalam klasifikasi kuadran I (sektor maju dan tumbuh cepat). Berdasarkan  

hasil analisis Shift Share kesembilan sektor perekonomian mengalami 

pertumbuhan dari tahun ke tahun walaupun nilainya tidak konstan. Hasil 

analisis Location Quotient (LQ) sektor yang merupakan sektor basis yaitu 

sektor pertanian. Hasil analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) sektor 
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dominan pertumbuhan adalah sektor listrik, gas dan air bersih, sektor 

konstruksi, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan real estat 

dan jasa perusahaan. Hasil analisis Overlay tidak ada sektor potensial untuk 

dikembangkan berdasarkan kriteria pertumbuhan (+) dan kriteria kontribusi 

(+). Nilai RPP tertinggi adalah sektor pertanian. 

Norma Rita Sari (2013) melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi di 

Indonesia Tahun 2004-2010”. Penelitian ini menggunakan analisis 

pertumbuhan ekonomi, Location Quotient (LQ), Shift-Share, Typologi 

Klassen, Indeks Williamson dan hipotesis U terbalik. Hasil penelitian ini 

menjelaskan bahwa sektor jasa  dan sektor pertanian termasuk sektor yang 

berpotensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tiap Provinsi di 

Indonesia. Masih ada Provinsi di Indonesia yang tergolong dalam Provinsi 

relatif tertinggal, tercatat sebanyak 14 Provinsi termasuk daerah relatif 

tertinggal. Disparitas pendapatan antar Provinsi di Indonesia tahun 2004-

2010 tergolong tinggi (>0,5) dan mengalami kecenderungan menurun. 

Sementara hipotesis “U” terbalik Kuznets yang menggambarkan hubungan 

antara pertumbuhan dengan ketimpangan berlaku di Propinsi Indonesia.   

Cholif Prasetio Wicaksono (2010) telah melakukan penelitian dengan 

judul “Analisis Disparitas Pendapatan Antar Kabupaten/Kota dan 

Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2007”. 

Metode analisis yang digunakan adalah analisis pertumbuhan ekonomi, 

Location Quotient (LQ), Shift-Share, Typologi Klassen, Indeks Williamson 
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dan Indeks Theil. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sektor industri 

pengolahan dan sektor pertanian termasuk sektor yang berpotensi untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi tiap kabupaten / kota di Propinsi Jawa 

Tengah. Masih banyak daerah di Propinsi Jawa Tengah yang tergolong 

dalam daerah relatif tertinggal, tercatat sebanyak 14 kabupaten termasuk 

daerah relatif tertinggal. Disparitas pendapatan antar daerah di Propinsi 

Jawa Tengah tahun 2003-2007 tegolong tinggi (>0,5) dan mengalami 

kecenderungan menurun. Sementara hipotesis “U” terbalik Kuznets yang 

menggambarkan hubungan antara pertumbuhan dengan ketimpangan tidak 

berlaku di Propinsi Jawa Tengah. 

Muhammad Asyiquddin (2012) melakukan penelitian dengan judul 

“Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kecamatan Wates 

Kabupaten Kulon Progo”. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu menggunakan analisis SWOT, dan wawancara yang mendalam 

kepada masyarkat. Hasil dari penelitian di desa Karangwuni dimna sebagian 

besar penduduk mempunyai mata pencharian sebgai petani,nelayan maupun 

buruh tambang pasir yang dimna mempunyai potensi sumber daya alam laut 

yang cukup besar belum mampu dan tidak sesuai yang dihapakan oleh 

Pemerintah setempat untuk meningkatankan kesejahteraan masyarakat baik 

dalam permodalan maupun melalui program pemberdayaan. 

Penelitian yang dilakukan Muh Jufri Yusuf (2013) berjudul “Studi 

Pemberdayan Masyarakat Peisir Di Kabuoateb Nunukan” menggunakan alat 

analisis yaitu deskritif kualitatuf, penelitian yang dilakukan terhadap 
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variabel mandiri tanpa melakukan perbandingan atau menghubungkan 

dengan variabel yang lain fokus dalam perencanaan, pe;aksanaan, 

pemanfaatan hasil dan evaluasi. Hasil penelitian dapat disimuplkan bahwa 

pemberdayaan masyarakat Nunukan selatan sudah berjalan sesuai dengan 

perencanaan pemerintan daerag namun didalam pemberdayaan masih 

terdapat hambatan diantaranya anggaran yang masih terbilang minim dan 

para penyuluh sosialisai Dinas Perikanan dan Kelautan yang masih kurang 

sehingga menghambbat laju pemberdayaan masyarkat yang ada di kelurahab 

Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Selatan. 

  


