
 1

 
 
 
 
 
 

 
M
A 
R 
E 
T 
 
-- 
 
2 
0 
0 
5 

Pendekatan Mata Pencaharian 
dalam Perikanan dan Akuakultur

Mengenai apa? Menganalisa dan 
mendukung masyarakat yang mata 
pencahariannya meliputi perikanan dan 
akuakultur. 
 

 
Silahkan baca ini bila …  
.. Anda ingin lebih memahami tentang 
sasaran, ketidakmampuan, sumberdaya dan 
keadaan dimana masyarkat tinggal.  
 
Uraian ini meliputi: 
 

 Menerima sebuah peran yang 
bertambah penting untuk pengelolaan 
perikanan nasional dalam pengurangan 
kemiskinan.  

 Membangun kapasitas untuk memahami 
analisa mata pencaharian dan 
pendekatan mata pencaharian untuk 
pembangunan.  

 Mempertimbangkan pilihan yang dibuat 
oleh masyarakat, sumberdaya yang 
dapat mereka kuasai dan keadaan 
dimana mereka dapat diarahkan pada 
pendukungan mata pencaharian.  

 Mengarahkan pada Strategi 
Pengembangan Tingkat Negara (seperti 
NSSDs, CDFs dan PRSPs) mengenai 
keadaan mata pencaharian masyarakat, 
dimana pelayanan dan kebijakan 
dibuatkan untuk mereka.  

 Memperkuat hubungan antara penyebab 
kemiskinan antara petani dan nelayan 
dan akibat tanggapan kebijakan.  

 
Analisa mata pencaharian menggunakan 
perangkat partisipasi, yang sering 
diaplikasikan oleh kelompok dalam 
masyarakat.  
 
Pendekatan dan analisa mata pencaharian 
merupakan cara kerja praktis yang secara 
jelas menempatkan masyarakat sebagai 
pusat dari pengaturan kegiatan, bukan 
pengelolaan sumberdaya perairan.   
 
Kita dapat menerjemahkan maksud dari mata 
pencaharian masyarakat menjadi pilihan 
berguna untuk perubahan dan pemantauan 
dan evaluasi cara kerja kita dalam 
menghadapi sasaran mata pencaharian 
orang-orang miskin. 

Nomor  2

Uraiannya adalah … 
 
Penyampaian kebijakan dan pelayanan yang baik yang secara efektif mendukung 
sasaran masyarakat tergantung pada beberapa hal yang telah direncanakan, 
yang terkadang memiliki konflik. Tiga komponen yang sangat penting adalah: 
kemampuan untuk menganalisa dan mengerti mata pencaharian masyarakat, 
pertimbangan cara pandang secara nasional, dan ide dari masyarakat 
internasional, yang semakin mengajak untuk Strategi Pengembangan Tingkat 
Negara.  
 

 Di Asia Pasifik, pemerintah nasional mendukung pengelolaan sumberdaya 
perairan yang cenderung memfokuskan pada penelitian dan teknologi 
pembangunan. Namun, sebagaimana kita menerima sebuah peran yang 
semakin penting untuk pengelolaan perikanan nasional dalam 
pengurangan kemiskinan, kita perlu memahami peran perikanan dalam 
mata pencaharian orang-orang miskin.   

 Untuk melakukan ini, kemampuan harus dibangun untuk memahami 
analisa mata pencaharian dan pendekatan mata pencaharian untuk 
pembangunan.  

 Analisa mata pencaharian adalah sebuah pendekatan fleksibel yang 
masih sistematik untuk pemahaman, situasi, akses kepada sumberdaya, 
ketidakmampuan, pilihan, yang membuat pendekatan partisipasi berguna 
untuk pembelajaran dari individu and kelompok dalam masyarakat. Hal ini 
tidaklah rumit tapi sering melibatkan masyarakat yang memegang peranan 
yang mungkin baru untuk mereka.  

 Melakukan pendekatan mata pencaharian melibatkan pertimbangan pilihan 
yang dibuat oleh masyarakat, sumberdaya yang mereka kuasai, dan 
keadaan dimana mereka mereka dapat diarahkan pada pendukungan 
mata pencaharian. Ini berarti secara jelas menempatkan masyarakat 
sebagai pusat dari pengaturan kegiatan, bukan pengelolaan sumberdaya 
perairan.   

 Hal ini sangatlah membantu untuk memperluas fokus kita pada 
pengelolaan sumberdaya perairan, sebaliknya dengan akuakultur, karena 
ini membantu kita untuk mencegah memaksakan rencana kita pada satu sub 
sektor, ketika kita mengetahui bahwa kehidupan masyarakat sangat rumit. 
Kita mengetahui dengan baik bahwa mereka yang tidak mampu secara 
rasional akan memilih beragam campuran pilihan mata pencaharian, yang 
mungkin melibatkan banyak keterkaitan kegiatan dengan pengelolaan 
sumberdaya perairan, seperti pertanian, penangkapan, akuakultur, buruh, 
manufaktur, dan penyediaan jasa.  

 
 → Banyak masyarakat dalam pengelolaan perikanan terlatih 
secara teknis tapi mungkin membutuhkan dukungan pengembangan 
kapasitas untuk menjalankan analisa mata pencaharian dan untuk menerapkan 
pendekatan mata pencaharian. 

Jika Anda hanya dapat melakukan satu hal dengan uraian 
kebijakan ini, silahkan lakukan ini … 
 
Membangun keterampilan dan merancang cara kerja dalam organisasi 
yang memberikan para professional perikanan kemampuan untuk 
mengerti dan mendukung pengelolaan sumberdaya perairan dalam 
mata pencaharian masyarakat, khususnya masyarakat dengan 
sumberdaya yang terbatas.

 
Uraian 

Kebijakan 
www.streaminitiative.org 

Sebuah uraian mengenai … 

… dalam dua halaman atau lebih

Ringkasan 



 2

 
 

Sebuah uraian mengenai… pendekatan mata pencaharian  
 

 Pendekatan mata pencaharian adalah mengenai pengembangan sebuah pemahaman yang dalam, menempatkan 
masyarakat pada pusat pembangunan dan berbagi informasi dengan yang lain mengenai hubungan masyarakat dengan 
sumberdaya mereka.  

 
 Melakukan Pendekatan Mata Pencaharian membantu kita untuk menyadari dan mengusahakan hubungan kekuatan yang tidak 

seimbang, untuk mencoba tidak menangkap hanya satu pandangan tapi melainkan sebuah jangkauan pandangan dan untuk 
meyakinkan bahwa pengetahuan dan pemahaman masyarakat dapat membentuk suatu perencanaan, kerangka waktu, 
anggaran dan cara kerja.   

 
 Dua hasil yang memungkinkan pada peningkatan penggunaan pendekatan mata pencaharian pada sector perikanan adalah : 

untuk memperkuat hubungan antara penyebab kemiskinan antara petani dan nelayan dan akibat tanggapan kebijakan
dan untuk memunculkan peranan besar yang lebih jelas dimana sumberdaya perairan berperan dalam mata 
pencaharian orang-orang miskin.  

 
 Melalui penggunaan pendekatan mata pencaharian kita dapat menerjemahkan maksud dari mata pencaharian masyarakat 

menjadi pilihan berguna untuk perubahan dan pemantauan  dan evaluasi cara kerja kita dalam menghadapi sasaran mata 
pencaharian orang-orang miskin. 

 
 Jika pendekatan mata pencaharian dapat berguna untuk meningkatkan penyampaian pelayanan lokal dan pengembangan 

kebijakan, mereka juga dapat menyumbang kepada gambaran nasional yang lebih luas juga, dan memiliki sebuah peranan 
penting yang bermain di pengembangan Strategi Pengembangan Tingkat Nasional (seperti NSSDs, CDFs dan PRSPs – lihat 
kotak di bawah).  

Hubungan dengan dokumen dan sumber informasi lain mengenai topik ini:
 
- Sebuah catatan panduan 18 halaman mengenai perbandingan pendekatan pengembangan dari UK Department untuk 

pengembangan Internasional http://www.livelihoods.org/info/guidance_sheets_pdfs/section6.pdf  
- Sebuah Panduan Kerja Lebih Baik 4 halaman mengenai Pendekatan Mata Pencaharian – Analisa dan P engembangan 

kapasitas http://www.streaminitiative.org/Library/bpg/index.html  
- Mata pencaharian dan Perikanan di Lembah Sungai Mekong yang Lebih Rendah: Memahami konsep pendekatan mata 

pencaharian. Rangkaian pengembangan Mekong No. 5 http://www.streaminitiative.org/Library/pdf/pdf-
india/FisheriesLivelihoodsStudy.pdf  

Dari mana Uraian Kebijakan ini berasal? 
 
Rangkaian uraian kebijakan disusun oleh Support to Regional Aquatic Resources Management (STREAM) Initiative pada Network 
of Aquaculture Centres in Asia-Pacific (NACA). 
 
Uraian Kebijakan Nomor 2 mengikuti Uraian Kebijakan Nomor 1 yang mengenai persetujuan tentang perubahan kebijakan dan 
melibatkan masyarakat. Menggambarkan tentang pengalaman dari Proyek Kerjasama Teknis FAO “Bantuan pada Pengurangan 
Kemiskinan melalui Perbaikan Pengelolaan Sumberdaya Perairan di Asia-Pasifik’, pada pembagian pemahaman tentang analisa 
mata pencaharian dan pendekatan mata pencaharian.  
 
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan lihat di  www.streaminitiative.org/Library/India/india.html atau hubungi: 
 
STREAM, NACA, Suraswadi Bldg, DOF Complex, Kasetsart University, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900 THAILAND, Fax (662) 

Kewajiban Internasional dan pendekatan mata pencaharian: 
 
• Agenda 21, rencana kerja Rio Earth Summit tahun 1992, mengajak 

Negara-negara untuk membuat Strategi Nasional untuk 
Pembangunan Berkelanjutan, untuk menjamin perkenomian, 
lingkungan dan keberlangsungan sosial. 

• World Bank menganjurkan Kerangka Pembangunan Keseluruhan 
• World Bank dan IMF menggunakan Rencana Strategi Pengurangan 

Kemiskinan sebagai maksud untuk menghubungkan pengurangan 
hutang dengan hasil pengurangan kemiskinan (saat ini perundingan 
untuk diskusi kebijakan di semua Negara menerima kelonggaran 
hutang dari World Bank dan IMF) 

• NSSDs, CDFs dan PRSPs merupakan masing-masing versi dari 
Strategi Pembangunan Tingkat Negara yang melibatkan pendekatan 
mata pencaharian 

• Pada mata pencaharian orang-orang miskin di Asia-Pasifik, 
pengelolaan sumberdaya perairan harus memainkan peran kunci 
dalam Strategi Pembangunan Tingkat Negara.  


