
ALLPPT.com _ Free PowerPoint Templates, Diagrams and Charts

FINAL PROJECT 

RP141501

ARAHAN OPTIMASI PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA BANDENG MELALUI KONSEP 

COMMUNITY BASED NATURAL 
RESOURCE MANAGEMENT (CBNRM) 
PADA KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK

Ariska Ciptaning Wisda Anggraini
NRP 3612 100 022

Dosen Pembimbing
Dr. Ing. Ir. Haryo Sulistyarso

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/free-powerpoint-templates-design


BAB 1 

PENDAHULUAN



LATAR BELAKANG
1. Sektor pertanian merupakan sektor primer  PDRB namun paling sedikit memberikan kontribusi

2. Produksi perikanan Kecamatan Manyar pada tahun 2014 menurun dibandingkan tahun 2013

3. Tahun 2014 produksi perikanan di Kabupaten Gresik mencapai lebih dari 113 ribu ton dan lebih dari 

84% berasal dari budidaya
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SEKTOR INDUSTRI

Pada tahun 2014 jumlah industri yang berada pada Kecamatan Manyar adalah 

409 industri kecil, 24 industri sedang, serta 14 industri besar. Hal ini 

akan terus bertambah hingga tahun 2030 karena terjadi konversi tambak menjadi kawasan 

industri pada kecamatan Manyar (RTRW Kab Gresik)



Terdapat 25 Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) pada Kecamatan Manyar 

yang gotong royong dan memiliki inisiatif tinggi
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SISTEM BUDIDAYA

Sistem budidaya yang tradisional dan 

belum meggunakan teknologi

Kecamatan Manyar merupakan salah satu kecamatan 

yang memiliki potensi tambak paling besar :

Kecamatan Luas

Kecamatan Manyar 5.833,11 Ha (895 ha)

Kecamatan Sidayu 1.850,91 Ha

Kecamatan Bungah 3.507,96 Ha

Kecamatan 
Ujungpangkah

3.964,46 Ha (2.384 ha)
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Konversi Lahan

Kesiapan 
Masyarakat

Pengetahuan 
Masyarakat

Dengan adanya potensi kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) pada 

setiap kelurahan Kecamatan Manyar yang gotong royong dan memiliki 

inisiatif tinggi

Kondisi Kelompok Budidaya Ikan

1. Kelompok pembudidaya ikan tiap desa hanya sebagai

wadah untuk menerima bantuan dari pemerintah

2. Masyakarat belum siap mengelola perikanan budidaya

dengan lahan yang semakin terbatas

3. Masyarakat belum memiliki inovasi pengolahan perikanan

budidaya tambak sehingga berdampak dengan adanya

disparitas yang mencolok antara satu tambak dengan

tambak yang lain



Sebelah Utara = Kecamatan Bungah

Sebelah Selatan = Selat Madura dan Kecamatan Gresik

Sebelah Barat = Kecamatan Kebomas

Sebelah Timur = Kecamatan Duduksampeyan

Kecamatan Manyar memiliki 23 desa. Batasan desa yang akan 

diteliti adalah desa yang tetap menjadi tanah tambak pada tahun 

2030, yaitu sejumlah 11 desa.

Tujuan dan Sasaran
Menentukan arahan optimasi produksi perikanan budida
ya  bandeng melalui konsep Community Based Natural 
Resource Management (CBNRM) pada Kecamatan 
Manyar Kabupaten Gresik

1) Identifikasi potensi dan masalah usaha budidaya

tambak ikan bandeng pada Kecamatan Manyar

2) Menganalisis variabel kinerja penting dalam optimasi

produksi perikanan budidaya bandeng melalui konsep

Community Based Natural Resource Management

(CBNRM)

3) Menentukan arahan optimasi produksi perikanan

budidaya bandeng melalui konsep Community Based

Natural Resource Management (CBNRM) pada

Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA



Teori Masyarakat Nelayan Pesisir

Kusnadi, 2009 | Kusnadi, 2003 | Fidelys Lolobua (1985 : 105-110) | DKP, 2002

Masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di kawasan pesisir,yakni suatu kawasan transisi
antara wilayah darat dan wilayah laut. Sebagian besar masyarakat pesisir, baik langsung maupun tidak langsung, menggantung
kan kelangsungan hidupnya dari mengelola potensi sumberdaya perikanan. Mereka menjadi komponen utama konstruksi
masyarakat maritim Indonesia (Kusnadi, 2009)

Teori Perikanan Budidaya

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2010-2014 | Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 | 
Ahmad dalam Kaunang, 2006 | Martosudarmo dan Ranoemihardjo (1992)

Bandeng merupakan jenis ikan yang relatif tidak rentan dengan kondisi alam, artinya bandeng dapat hidup di air asin 
maupun air payau. Sampai saat ini sebagian besar budidaya bandeng masih dikelola dengan teknologi yang relatif 
sederhana dengan tingkat produktivitas yang relatif rendah. 

Teori Community Based Natural Resource Management

Isyaku, Chindo& Ibrahim, 2011 | Nhantumbo, Norfolk & Pereira, 2003 | Child & Lyman, 2005 | Wahyudin,2004| Adhikari, 2001 | 
Gibbs dan Bromley, 1989 | Keller, 2000 | Pomeroy, 2001

CBNRM yaitu suatu aktifitas yang menekanakan kepada manajemen sumberdaya   alam oleh, untuk, dan dengan komunitas lokal.
Keberhasilan pendekatan CBNRM dalam mendukung pengelolaan pada skala yang lebih besar membutuhkan beberapa prasyarat 
seperti didukung legalitas yang kuat, organisasi yang sudah berkembang, dan pendanaan yang mendukung infrastruktur 
(Keller, 2000)



No Indikator (1) Variabel (2) Sub Variabel (3)

1. Aspek Ekologi
Kondisi sumberdaya 

lokal

a. Produksi perikanan budidaya

2.
Optimasi Aspek 

Ekonomi

Penunjang optimasi 

produksi

a. Sistem pemasaran hasil perikanan oleh 

masyarakat

b. Sistem pembenihan oleh masyarakat

c. Sistem kesehatan ikan dan lingkungan 

oleh masyarakat

d. Sistem keamanan pangan ikan oleh 

masyarakat

e. Ketergantungan masyarakat akan 

permodalan

3.
Aspek Sosial 

Budaya

Kondisi sosial 

masyarakat nelayan 

budidaya

a. Jumlah tenaga kerja pembudidaya

b. Adanya pelatihan, penyuluhan, dan 

keterampilan

c. Tingkat partisipasi dan solidaritas 

masyarakat lokal

d. Hubungan nelayan tambak dengan 

tengkulak

e. Masyarakat yang menggunakan 

teknologi

f. Masyarakat yang siap mengelola

perikanan budidaya dengan lahan yang 

semakin terbatas

g. Masyarakat tambak yang bergantung 

dengan komunitas

Sintesa 
Pustaka



BAB 3

METODE PENELITIAN



PENDEKATAN PENELITIAN

Pendekatan rasionalistik
Ilmu yang dibangun berasal dari pengamatan
indera yang kemudian didukung oleh landasan teori

JENIS PENELITIAN

Pendekatan kualitatif

POPULASI DAN SAMPEL

Terdapat 11 desa yang akan diteliti dengan jumlah populasi 34.405 jiwa

Masyarakat pesisir Kecamatan Manyar dengan kategori sebagai berikut

(purposive sampling)

 Masyarakat yang terdiri atas :

a. Pembudidaya ikan bandeng

b. Pengolah ikan budidaya

c. Pedagang ikan budidaya

 Merupakan perwakilan pihak pemerintahan yang berkaitan langsung

dengan perikanan tambak budidaya bandeng

 Subjek telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan khas

pesisir khususnya budidaya perikanan sehingga mampu memberikan informa

si tentang pertanyaan yang diajukan (Lebih dari 10 tahun)

 Subjek masih terlibat secara aktif dalam kegiatan khas pesisir khususnya

budidaya

Sasaran 1

(13 responden )

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2

Jumlah responden yang akan diambil adalah 99,85 

atau dibulatkan menjadi 100 responden (Random Sampling

)

Sasaran 2
(100 responden )

1. Perangkat desa masing – masing 1 responden (17 desa)

= 17 responden

2. Masyarakat desa masing – masing ± 5 responden

(17 desa) = 80 responden

3. Pemerintah (Dinas Perikanan, Bappeda, Kecamatan)

= 3 responden



METODE ANALISIS DATA
No Sasaran (1) Tahapan Analisis (2) Input Data (3) Alat Analisis (4) Output (5)

1. 

Identifikasi potensi dan 

masalah usaha budidaya 

tambak ikan bandeng pada 

Kecamatan Manyar

Identifikasi Potensi dan 

Masalah usaha budidaya 

tambak ikan bandeng

Kondisi teknis, 

ekologi, ekonomi, 

sosial budaya, 

kebijakan, dan 

kelembagaan

content analysis

Potensi dan 

masalah usaha 

budidaya tambak 

ikan bandeng

2.

Menganalisis variabel 

kinerja penting dalam 

optimasi produksi perikanan 

budidaya bandeng melalui 

konsep Community Based 

Natural Resource 

Management (CBNRM)

Analisis variabel kinerja 

penting optimasi 

produksi (analisis kinerja 

dan harapan)

Kondisi teknis, 

ekologi, ekonomi, 

sosial budaya, 

kebijakan, dan 

kelembagaan

Important 

Performance Analysis 

(IPA)

Variabel kinerja 

penting serta 

diagram kartesius

3.

Menentukan Arahan 

Optimasi Produksi 

Perikanan Budidaya 

Bandeng Melalui konsep 

Community Based Natural 

Resource Management 

(CBNRM)

Perumusan arahan 

optimasi produksi 

perikanan budidaya

Potensi dan masalah 

pada sasaran 

pertama

Variabel kinerja 

penting

Kebijakan

Analisis Stakeholder

Analisis Deskriptif

Arahan optimasi 

produksi perikanan 

budidaya dalam 

bentuk deskriptif



BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN



IDENTIFIKASI POTENSI DAN MASALAH USAHA 

BUDIDAYA TAMBAK IKAN BANDENG PADA 

KECAMATAN MANYAR

Sasaran 1

No Potensi Masalah

Desa Manyarrejo, Desa Manyar Sidorukun, Desa Manyar Sidomukti, Desa Banyuwangi (Rencana menjadi kawasan industri)

1. Kondisi jalan yang bagus dan lancar Saluran pembuangan yang kotor

2. Kondisi saluran air yang lancar ketika 

musim hujan

Hujan deras menyebabkan saluran banjir

3. Tersedianya pompa dari pemerintah desa Belum adanya jaringan listrik dalam tambak

4. Saluran lancar dengan menggunakan deisel Belum ada koperasi tingkat desa

5. Adanya koperasi pada Kecamatan Manyar Banyaknya tambak yang sudah dijual untuk industri

6. Kebutuhan ikan bandeng Kecamatan 

Manyar mencapai nasional

Terdampak polusi udara oleh industri

7. Adanya toko khusus nener di Betoyo Limbah pabrik menyebabkan air menjadi hitam

8. Nener didapat dari Bali, Situbondo, 

Banyuwangi dan Jombang

Petani mengejar harga

9. Pemberian obat pada hama bandeng Bandeng membutuhkan waktu lama untuk menjadi besar

10. Pengontrolan bandeng dengan warna air Pembudidayaan tradisional yang tidak menggunakan teknologi

11. Kondisi masyarakat yang rukun Petani tambak hanya memasarkan di lokal selanjutnya dipasarkan sendiri oleh tengkulak

12. Adanya dana swadaya Penjualan langsung pasca panen

13. Komunitas aktif kumpul - kumpul Masalah pupuk yang masih kurang dan tidak dapat diprediksi kapan datangnya

Sudah tidak adanya modal biaya dari pemerintah

Untuk desa yang tambaknya telah dikonversi measa kesulitan mencari kerjaan karena 

tidak memiliki keterampilan

Sudah tidak ada lagi pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah

Sudah mengajukan gugatan namun belum ada keberlanjutan dari pemerintah

Belum ada kerjasama antar pemerintah dan masyarakat

Potensi dan Masalah berdasarkan Ren
cana Lokasi

Beberapa sarana prasarana
belum memadai (belum 

memadai : saluran pembuang
an, listrik, koperasi); 

banyaknya pengalihfungsian 
lahan; tambak terdampak 

oleh industri; budidaya yang 
tradisional; tengkulak; tidak 
adanya modal dan pelatihan 

pasca alihfungsi oleh
pemerintah



Desa Tebalo, Desa Banjarsari (Rencana menjadi kawasan permukiman)

14. Adanya koperasi pada Kecamatan 

Manyar

Pematang setiap tahun mengalami kerusakan

15. Bandeng hampir 99,9% tahan akan 

penyakit

Jalanan becek dan tidak dapat dilalui ketika musim penghujan

16. Pengontrolan bandeng dengan 

warna air

Sulitnya mendapat air ketika musim kemarau

17. Kondisi masyarakat yang rukun Beberapa titik air tercemar

18. Adanya pengetahuan komunitas 

akan perikanan budidaya

Belum adanya jaringan listrik dalam tambak

19. Petani berkarya sendiri bermodal 

pengalaman

Tidak terdapat TPI pada Kecamatan Manyar

Tambak yang berdekatan dengan industri yang menghasilkan limbah

Bandeng membutuhkan waktu lama untuk menjadi besar

Pada beberapa desa produksi mengalami penurunan

Petani tambak hanya memasarkan di lokal selanjutnya dipasarkan sendiri 

oleh tengkulak

Penjualan langsung pasca panen

Masalah pupuk yang masih kurang dan tidak dapat diprediksi kapan 

datangnya

Sudah tidak adanya modal biaya dari pemerintah

Bandeng sering tekena hama oleh hewan parasit lain

Sudah tidak ada lagi pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah

Adanya konflik tentang penggalian tambak

Pemasaran yang bergantung pada tengkulak

Belum ada kerjasama antar pemerintah dan masyarakat

Jalanan becek dan pematang 
rusak; sulitnya air pada 

kemarau; belum ada jaringan 
listrik dan  TPI; tambak 

terdampak oleh industri; 
Tengkulak; tidak adanya 

modal dan pelatihan dari 
pemerintah



Desa Leran, Desa Betoyo Guci, Desa Betoyo Kauman, Desa Tanggulrejo, Desa Sumberrejo, Desa Gumeno, Desa Sembayat, Desa Karangrejo, Desa 

Pejangganan, Desa Ngampel, Desa Morobakung (kawasan budidaya perikanan)

20. Kondisi jalan yang bagus dan lancar Jalanan becek dan tidak dapat dilalui ketika musim penghujan

21. Kondisi saluran air yang lancar ketika musim hujan Biaya transportasi dobel ketika musim hujan

22. Tersedianya pompa dari pemerintah desa Sulitnya mendapat air ketika musim kemarau

23. Adanya air yang melimpah dari Bengawan Solo Adanya dam yang jarang berfungsi sehingga seringnya kekurangan air

24. Saluran lancar dengan menggunakan deisel Biaya dobel pada musim kemarau karena harus membeli air

25. Adanya aturan pembuangan limbah rumah tangga dan usaha Beberapa titik air tercemar

26. Adanya koperasi pada Kecamatan Manyar Adanya konflik tentang jaringan air dengan Lamongan

27. Ada desa yang belum ada konversi lahan tambak Saluran pembuangan yang kotor

28. Pemerintah menggalakkan penghijauan untuk menyerap 

polusi industri

Hujan deras menyebabkan saluran banjir

29. Desa yang berada jauh dari pusat industri Kecamatan Manyar 

tidak terdampak langsung oleh industri

Tanggul pada beberapa desa kurang kuat menahan banjir

30. Produksi 1 Ha mencapai 1 ton Belum adanya jaringan listrik dalam tambak

31. Produksi meningkat pada musim hujan Panen malam hari hanya menggunakan senter dan jenset

32. Ada penggunaan teknologi untuk panen dan perlu membayar 

2,5juta semalam

Belum ada koperasi tingkat desa

33. Kebutuhan ikan bandeng Kecamatan Manyar mencapai 

nasional

Tidak terdapat TPI pada Kecamatan Manyar

34. Adanya toko khusus nener di Betoyo Banyaknya tambak yang sudah dijual untuk industri

35. Nener didapat dari Bali, Situbondo, Banyuwangi dan Jombang Terdampak polusi udara oleh industri

36. Dibedakannya peletakan nener dan ikan bandeng yang telah 

besar

Limbah pabrik menyebabkan air menjadi hitam

37. Bandeng hampir 99,9% tahan akan penyakit Tambak yang berdekatan dengan industri yang menghasilkan limbah

38. Pemberian obat pada hama bandeng Menurunnya produksi karena banyaknya air asin

39. Kematian bandeng yang gampang terlihat Menurunnya harga bandeng ketika musim hujan

40. Pengontrolan bandeng dengan warna air Bandeng membutuhkan waktu lama untuk menjadi besar

41. Penggunaan pakan alami Pada beberapa desa produksi mengalami penurunan

42. Adanya pelatihan dari mahasiswa UMU Pembudidayaan tradisional yang tidak menggunakan teknologi

43. Adanya pelatihan dari Malang dan Surabaya Petani tambak hanya memasarkan di lokal selanjutnya dipasarkan sendiri oleh 

tengkulak

44. Kondisi masyarakat yang rukun Penjualan langsung pasca panen

45. Masyarakat antusias dengan adanya program atau penyuluhan Masalah pupuk yang masih kurang dan tidak dapat diprediksi kapan datangnya

Jalanan becek; Saluran 
pembuangan kotor; Sulit air 

ketika kemarau; Terdapat konflik 
dengan Lamongan masalah air; 
Tanggul kurang kuat; Belum ada

listrik; Tidak ada koperasi dan 
TPI; beberapa dijual untuk 

industri; tambak tradisional; 
tengkulak; tidak ada modal dan 

pelatihan



Sasaran 2

MENGANALISIS VARIABEL KINERJA PENTING DALAM 

OPTIMASI PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA BANDENG 

MELALUI KONSEP COMMUNITY BASED NATURAL 
RESOURCE MANAGEMENT (CBNRM)

Uji Validitas Daerah kritis : Tolak Ho jika r hitung > r(α , n-2)

Uji reabilitas instrumen 
0,00 - 0,20 Kurang  reliabel

0,21 – 0,40 Agak reliabel

0,41 – 0,60 Cukup  reliabel

0,61 – 0,80 Reliabel

0,81 – 1,00 Sangat reliabel

Berdasarkan tabel r dengan menggunakan alfa 10%, 

maka dihasilkan nilai signifikan adalah 0.1638

No
Variab

el

Harapan Kenyataan

Korelasi Uji Korelasi Uji

1. V1
0,3408815 VALID 0,375399425 VALID

2. V2
0,3462194 VALID 0,291799266 VALID

3. V3
0,2608131 VALID 0,269166852 VALID

4. V4
0,3037014 VALID 0,321045587 VALID

5. V5
0,5130593 VALID 0,516375998 VALID

6. V6
0,2745776 VALID 0,368328167 VALID

7. V7
0,3703377 VALID 0,470038462 VALID

8. V8
0,4641918 VALID 0,34743213 VALID

9. V9
0,2703138 VALID 0,377080918 VALID

10. V10
0,3886838 VALID 0,477964824 VALID

11. V11
0,4727283 VALID 0,491057961 VALID

12. V12
0,4079992 VALID 0,314378375 VALID

13. V13
0,5376231 VALID 0,257877287 VALID

Uji 

Reliabilitas
0,8029127

Reliab

el
0,81229708

Sangat 

Reliabel



Concentrate Here

Keep Up The Good Work

Possible OverskillLow Priority

Kuadran Kepentingan Variabel Kinerja Penting menggunakan Importance

Performance Analysis dengan SPSS



Concentrate Here

1. Ketergantungan masyarakat akan 
permodalan

2. Adanya pelatihan, penyuluhan, 
dan keterampilan

3. Tingkat partisipasi dan solidaritas 
masyarakat lokal

Keep Up The Good Work

 Produksi perikanan budidaya
Sistem pembenihan oleh masyar
akat

 Sistem keamanan pangan ikan 
oleh masyarakat

 Hubungan nelayan tambak deng
an tengkulak

Low Priority

 Sistem pemasaran hasil perikanan 
oleh masyarakat

 Sistem kesehatan ikan dan 
lingkungan oleh masyarakat

 Jumlah tenaga kerja pembudidaya
 Masyarakat tambak yang 

bergantung dengan komunitas

Possible Overkill

 Masyarakat yang menggunakan 
teknologi

 Masyarakat yang siap
mengelola perikanan budidaya
dengan lahan yang semakin
terbatas



No Desa Kondisi Eksisting Peta PM 1 Peta PM 2 Rencana (Elaborasi)

1.
Kecamatan 

Manyar

Petani tambak tergabung dengan 

Pokdakan Pasar ikan modern baru 

diresmikan 

Maret 2016 pada 

Kecamatan Duduk 

Sampeyan

-

1.Terdapat KUD desa sebagai tempat pembelian 

pupuk dan pemberian modal

2.Pengarahan tambak tradisional menjadi tambak 

semi intensif (50% tambak intensif-50% tambak 

tradisional)

3.Pengaktifan kembali kegiatan dan inisiatif 

komunitas dengan cara pelatihan dan kontrol

Petani menggunakan tengkulak dan 

merasa diuntungkan

Belum ada permodalan dari 

pemerintah

Tambak tradisional

2. Morobakung

Tambak Tawar (dekat dengan Bengawan Solo)

Diperuntukan 

untuk tambak

tawar

Merupakan 

pusat 

agrobisnis 

perikanan

1. Diperuntukan untuk tambak tawar

2. Terdapat industri non polutan dan RTH sebagai 

buffer industri polutan

3. Penguatan tanggul pada tambak

4. Terdapat pusat agrobisnis perikanan

Terdapat polusi udara oleh industri

Belum ada perubahan lahan

Nener didapat dari Jombang dan 

Situbondo

Ada hubungan baik dengan pemerintah

Terdapat pelatihan

Produksi membutuhkan 3-5 bulan dan 1 Ha<1 ton

3. Pejangganan

Tambak Tawar (dekat dengan Bengawan Solo) dengan 

menggunakan deisel

Diperuntukan 

untuk tambak 

tawar

Merupakan 

pusat 

agrobisnis 

perikanan

1. Diperuntukan untuk tambak tawar

2. Terdapat industri non polutan dan RTH sebagai 

buffer industri polutan

3. Penguatan tanggul pada tambak

4. Terdapat pusat agrobisnis perikanan

Pengarahan ke minapadi

Adanya kerusakan jalan ketika hujan

Terdapat polusi udara oleh industri

Belum ada perubahan lahan

Produksi membutuhkan 3-5 bulan

Sasaran 3 MENENTUKAN ARAHAN OPTIMASI PRODUKSI PERIKANAN 

BUDIDAYA BANDENG MELALUI PEMETAAN VARIABEL KINERJA 

PENTING PADA KECAMATAN MANYAR



Sasaran 3 MENENTUKAN ARAHAN OPTIMASI PRODUKSI PERIKANAN 

BUDIDAYA BANDENG MELALUI PEMETAAN VARIABEL KINERJA 

PENTING PADA KECAMATAN MANYAR

4. Ngampel

Tambak Tawar (dekat dengan Bengawan  Solo) dengan 

menggunakan deisel

Diperuntukan 

untuk tambak 

tawar

Terdapat pasar 

tradisional

1. Diperuntukan untuk tambak tawar

2. Terdapat industri non polutan dan RTH sebagai buffer 

industri polutan

3. Penguatan tanggul pada tambak

4. Terdapat pasar tradisional

Nener didapat dari Bali

Terdapat polusi udara oleh industri

Sudah tidak ada pelatihan

Produksi membutuhkan 3-5 bulan dan 1 Ha≥1 ton

5. Sembayat

Terdapat KUD

1. Terdapat DAM pada Kali 

Corong

2. Terdapat Pasar Umum, 

Kios Obat, serta TPS

3. Diperuntukan untuk 

tambak tawar

Terdapat penanganan 

limbah dan sampah 

lokal hasil 

tambak

1. Diperuntukan untuk tambak tawar

2. Terdapat industri non polutan dan RTH sebagai buffer 

industri polutan

3. Penguatan tanggul pada tambak

4. Terdapat penanganan limbah dan sampah lokal hasil 

tambak

5. Terdapat DAM serta adanya bantuan dari pemerintah 

untuk pompa pada musim kemarau

Tambak Tawar (dekat dengan Bengawan Solo dan Kali Corong) 

dengan 

menggunakan deisel

Ada kerusakan pematang dan jalan ketika musim hujan

Sudah ada konversi lahan tambak

Terdampak polusi udara oleh industri

Sudah tidak ada pelatihan

Produksi membutuhkan 3-5 bulan

6. Karangrejo

Tambak Payau (dari Bengawan Solo dan 

Laut)
Merupakan perbatasan 

antara tambak 

tawar dengan 

tambak payau

-

1. Diperuntukan untuk tambak payau

2. Terdapat industri non polutan dan RTH sebagai buffer 

industri polutan

3. Penguatan tanggul pada tambak

Irigasi terdampak oleh industri

Nener didapat dari Bali

Ada yang tidak bergantung oleh tengkulak

Sudah tidak ada pelatihan

Produksi membutuhkan 3-5 bulan dan 1 Ha≥1 ton

No Desa Kondisi Eksisting Peta PM 1 Peta PM 2 Rencana (Elaborasi)



No Desa Kondisi Eksisting Peta PM 1 Peta PM 2 Rencana (Elaborasi)

7. Gumeno

Tambak Payau dan Tambak Tawar dapat dari Bengawan Solo 

dan Corong 1. Terdapat KUD pada desa

2. Diperuntukan untuk 

tambak tawar

3. Memiliki pokdakan yang 

paling bagus pada 

kecamatan

Merupakan 

pusat 

agrobisnis 

perikanan

1. Diperuntukan untuk tambak tawar

2. Terdapat industri non polutan dan RTH sebagai buffer 

industri polutan

3. Penguatan tanggul pada tambak

4. Merupakan pusat agrobisnis perikanan

Saluran air kotor dan jalanan becek

Belum ada perubahan lahan

Terdapat toko obat untuk ikan

Sudah tidak ada pelatihan

Produksi membutuhkan 3-5 bulan dan 1 Ha≥1 ton

8. Sumberrejo

Tambak Payau dari laut, Bengawan, dan Tanggok (pakai deisel)
1. Terdapat TPA pengolah 

limbah rumah tangga 

(dibangun saluran setiap 

desa)

2. Diperuntukan untuk 

tambak tawar

1. Terdapat pasar          

tradisional

2. Merupakan pusat 

agrobisnis perikanan

1. Diperuntukan untuk tambak tawar dan payau

2. Terdapat industri non polutan dan RTH sebagai buffer 

industri polutan

3. Penguatan tanggul pada tambak

4. Merupakan pusat agrobisnis perikanan

5. Terdapat TPA pengolah limbah rumah tangga (dibangun 

saluran setiap desa)

Ada kerusakan jalan ketika musim hujan

Terdampak polusi udara oleh industri

Banyak pemuda lari ke industri

Sudah tidak ada pelatihan

Produksi membutuhkan 3-5 bulan

9. Tanggulrejo

Penggunaan pompa (Tambak Payau)

1. Terdapat KUD pada desa

2. Diperuntukan untuk 

tambak tawar

3. Memiliki pokdakan 

yang paling bagus pada 

kecamatan

Merupakan 

pusat agrobisnis 

perikanan

1. Diperuntukan untuk tambak tawar

2. Terdapat industri non polutan dan RTH sebagai buffer 

industri polutan

3. Penguatan tanggul pada tambak

4. Merupakan pusat agrobisnis perikanan

Adanya pengambilan sampah

Terdampak polusi udara oleh industri

Sudah tidak ada pelatihan

Produksi membutuhkan 3-5 bulan dan 1 Ha≥1 ton

Sasaran 3 MENENTUKAN ARAHAN OPTIMASI PRODUKSI PERIKANAN 

BUDIDAYA BANDENG MELALUI PEMETAAN VARIABEL KINERJA 

PENTING PADA KECAMATAN MANYAR



Sasaran 3 MENENTUKAN ARAHAN OPTIMASI PRODUKSI PERIKANAN 

BUDIDAYA BANDENG MELALUI PEMETAAN VARIABEL KINERJA 

PENTING PADA KECAMATAN MANYAR

11. Betoyo Kauman

Dapat air dari Kali Tanggok, Kali Manyar, dan Bengawan Solo 

menggunakan pompa/ deisel
Diperuntukan untuk 

tambak tawar -

1. Diperuntukan untuk tambak tawar dan payau

2. Terdapat industri non polutan dan RTH sebagai buffer 

industri polutan

3. Penguatan tanggul pada tambak

4. Perbaikan jalan pematang pada tambak dari makadam 

menjadi aspal/cor

Tambak Payau dan Tambak Tawar

Kondisi tanggul yang kurang

Terdapat toko khusus nener dan koperasi

Produksi membutuhkan 3-5 bulan dan 1 Ha<1 ton

12. Betoyoguci

Tambak Payau (Dapat air dari laut)

Diperuntukan untuk 

tambak tawar
-

1. Diperuntukan untuk tambak tawar dan payau

2. Terdapat industri non polutan dan RTH sebagai buffer 

industri polutan

3. Penguatan tanggul pada tambak

Terdampak polusi udara oleh industri

Beli nener di Manyar dan Bali

Tambak banyak dikonversi untuk permukiman

Sudah tidak ada pelatihan

Produksi membutuhkan 3-5 bulan dan 1 Ha≥1 ton

13. Leran

Ada kerusakan pematang dan jalan ketika musim hujan

1. Terdapat pengolahan skala 

rumah tangga

2. Tambak Payau dari Kali 

Manyar

Sebagian diperuntukan 

menjadi permukiman

1. Diperuntukan untuk tambak tawar dan payau

2. Terdapat industri non polutan dan RTH sebagai buffer 

industri polutan

3. Penguatan tanggul pada tambak

4. Sebagian diperuntukan menjadi permukiman

Dapat air dari Bengawan Solo menggunakan deisel

Nener didapat dari Bali

Terdampak polusi udara oleh industri

Produksi membutuhkan 3-5 bulan dan 1 Ha≥1 ton

No Desa Kondisi Eksisting Peta PM 1 Peta PM 2 Rencana (Elaborasi)



Jumlah produksi
perikanan budidaya

1. Adanya pengolahan atau penyimpanan pasca 

panen oleh masyarakat budidaya sembari 

menunggu harga stabil

2. Adanya pusat agrobisnis perikanan untuk 

menjualkan dan mengolah perikanan menjadi 

satu sehingga semakin sedikit pembudidaya yang 

bergantung dengan tengkulak

Sistem pemasaran
hasil perikanan oleh
masyarakat

1. Adanya sistem eskport perikanan ke luar 

Kabupaten Gresik dengan memberdayakan 

pelabuhan internasional yang didukung oleh 

pemerintah

2. Adanya pengolahan pasca panen ikan menjadi 

snack atapun ikan beku agar pendapatan optimal

3. Pemasaran yang di handle oleh kelompok 

budidaya ikan

Pengembangan
sistem pembenihan
oleh masyarakat

Pemerintah memberikan bantuan nener pada setiap
koperasi pada desa – desa di Kecamatan Manyar. 
Nener didapat dari Bali, Situbondo, Banyuwangi, serta
Jombang. Nener dijatah dan digilir setiap desa
mendapat bantuan yang dikoordinasi oleh kelompok
pembudidaya ikan

Pengembangan
sistem kesehatan
ikan dan lingkungan
oleh masyarakat

1. Terdapat bantuan obat serta terdapat koordinasi 

dan pengontrolan dari kelompok budidaya ikan

2. Pengembangan kios obat pada Tanggulrejo serta 

pada Manyarrejo

Pengembangan
sistem keamanan
pangan ikan oleh
masyarakat

1. Pabrik pakan pada Kecamatan Manyar 

memberikan harga khusus untuk masyarakat 

pembudidaya lokal 

2. Kelompok budidaya ikan mendiskusikan dan 

mencoba pakan ikan alami untuk bandeng

Ketergantungan masyarakat
akan permodalan

1. Adanya bantuan berupa biaya, pupuk, pakan, serta obat dalam budidaya 

selama 1 tahun sekali dari pemerintah (setiap desa digilir berdasarkan 

kesepakatan)

2. Terdapat sistem simpan pinjam oleh anggota kelompok budidaya agar 

dapat digunakan apabila dalam keadaan mendesak

Jumlah tenaga kerja 
pembudidaya

1. Pemerintah lebih mensejahterakan petani tambak agar lebih menarik 

minat pemuda disana, serta adanya keterampilan tentang budidaya ikan 

yang diberikan oleh pemerintah secara berkala dan menyentuh segala 

desa

2. Pemerintah memberikan pelatihan budidaya berupa cara mengelola 

tambak dari saluran air, teknologi penangkapan, hingga pemasaran 

tambak tawar dan tambak payau baik ketika musim kemarau maupun 

penghujan

Adanya pelatihan, 
penyuluhan, dan
keterampilan

Tingkat partisipasi dan 
solidaritas masyarakat lokal

1. Pemerintah menyelenggarakan kegiatan yang dapat lebih merekatkan 

masyarakat

2. Masyarakat diarahkan menjadi petani tambak yang mengolah sama –

sama hingga panen bersama, sehingga dapat meningkatkan nilai jual 

pada Kecamatan Manyar
Hubungan nelayan tambak
dengan tengkulak

Masyarakat diarahkan mandiri dalam ekspor perikanan dengan 
mengandalkan pelabuhan internasional

Masyarakat yang 
menggunakan teknologi

Pengelolaan tambak secara intensif oleh pembudidaya menggunakan
kincir serta genset

Masyarakat yang siap
mengelola perikanan
budidaya dengan lahan
yang semakin terbatas

1. Adanya proteksi konversi lahan khusus perikanan berkelanjutan 

oleh pemerintah

2. Terdapat pemetaan yang jelas antara lokasi industri polutan dan 

industri non polutan pada Kecamatan Manyar oleh pemerintah

3. Desa Manyarrejo, Leran, Betoyoguci merupakan tambak payau 

sedangkan sisanya merupakan tambak air tawar karena bantuan 

air dari Bengawan Solo serta Kali Corong.

Masyarakat tambak yang 
bergantung dengan
komunitas

1. Kelompok budidaya sebagai wadah anggota untuk mencari 

bantuan, serta perkumpulan anggota untuk melakukan kegiatan 

dan inovasi perikanan budidaya tambak bandeng

2. Dibentuknya kelompok budidaya perikanan yang memiliki badan 

hukum yang jelas



Arahan berdasarkan faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan CBNRM (Pomeroy, 2001) 

supra community level (Tingkat diluar masyarakat)

1. Pemerintah lebih terbuka dalam mendengar keluh kesah    masyarak
at

2. memberikan kegiatan – kegiatan yang mendukung optimasi produks
i perikanan budidaya bandeng

3. Adanya lokasi yang jelas mana tambak yang dikonversi,     mana tam
bak yang dipertahankan

4. Proses perijinan industri yang benar – benar diperketat       (Perijinan 
hanya diberikan kepada industri yang memberikan pengolahan limb
ah terpadu)

5. Pemerintah mengirimkan pelatih perikanan budidaya

Individual and household level (Tingkat individu dan rumah tangga)

1. Perencanaan wajib dipahami dengan benar oleh pihak yang akan me
laksanakannya

2. Seluruh warga berpartisipasi baik secara langsung maupun  tidak lan
gsung

3. Masyarakat memperoleh manfaat finansial dari pengelolaan sumber
daya alam dan memberikan kontribusi positif          terhadap peningk
atan kesejahteraan desa

Concentrate Here

Keep Up The Good Work

Low Priority

Possible Overkill



community level

Tingkat masyarakat

Perencanaan detail pengelolaan sumberdaya alam difasilitasi oleh Pokdakan dengan tata cara :

Warga desa berkumpul → rembug warga → menyusun tata cara dan kebutuhan usaha budida
ya tambak ikan bandeng (tahap    persiapan, tahap pemupukan dan pemberantasan hama, 
tahap pemungutan hasil dan pengolahan). Rembug warga terdiri atas   perwakilan dari tokoh 
masyarakat, tokoh pemuda, dan perangkat  desa.

Perencanaan pada tingkat desa : 
daya dukung lingkungan, pemanfaatan sumberdaya maksimal, kegiatan – kegiatan yang jelas b
erdasarkan modal yang dimiliki, dan  model monitoring sumberdaya

Pengorganisasian
struktur organisasi pengelola sumberdaya alam terdiri atas 

ketua, bendahara, sekretaris, pemasaran, anggota

Setiap bulan, pengurus mengadakan rapat evaluasi yang dalam rapat tersebut dilakukan evaluasi untuk melihat 

pencapaian – pencapaian maupun kendala yang dihadapi selama satu bulan. Selanjutnya direncanakan target –

target kegiatan yang dapat dilakukan 

seperti bersih – bersih tambak, bersih – bersih saluran air, dsb.



BAB 5

KESIMPULAN



1. Terdapat variabel – variabel yang masih harus ditingkatkan lagi karena memiliki harapan yang tinggi

namun kinerja yang sangat rendah. Variabel tersebut adalah ketergantungan masyarakat akan permodalan,

adanya pelatihan, penyuluhan, dan keterampilan, serta tingkat partisipasi dan solidaritas masyarakat lokal.

2. Arahan optimasi produksi perikanan budidaya adalah dibentuknya kelompok budidaya perikanan yang

memiliki badan hukum yang jelas, adanya pengolahan atau penyimpanan pasca panen oleh masyarakat

budidaya sembari menunggu harga stabil, kelompok budidaya ikan mendiskusikan dan mencoba pakan

ikan alami untuk bandeng, sistem simpan pinjam oleh anggota kelompok budidaya agar dapat digunakan

apabila dalam keadaan mendesak, diadakan pelatihan untuk petani tambak payau maupun tambak tawar,

serta masyarakat diarahkan mandiri dalam ekspor perikanan dengan mengandalkan pelabuhan

internasional.

3. Melalui CBNRM, masyarakat harus paham bahwa peningkatan kesejahteraan tidak harus mengorbankan

lingkungan. Sebaliknya, masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dengan melestarikan lingkungan dan

sumberdaya alam yang dimiliki.
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