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BAB II 

GAMBARAN UMUM DESA MORODEMAK  

2.1 Kondisi Umum Desa Morodemak  

2.1.1 Kondisi Geografis 

Desa Morodemak merupakan salah satu desa pesisir diwilayah Kecamatan 

Bonang, Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah yang berhadapan langsung 

dengan laut jawa. Posisi geografis Desa Morodemak berada pada 110032'40'' 

Bujur Timur dan 6049'30'' Lintang Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut: 

Sebelah Utara : Desa Purworejo Kecamatan Bonang 

Sebelah Timur : Desa Margolinduk Kecamatan Bonang 

Sebelah Selatan : Desa Tambak Bulusan Kecamatan Karang Tengah 

Sebelah Barat : Laut Jawa 

Secara Administratif luas wilayah Desa Morodemak adalah: 428.362 Ha 

yang terdiri dari 32 RT, dan 5 RW, meliputi 5 dukuh yaitu Dukuh Krajan 1,  

Dukuh Krajan 2, Dukuh Loji, Dukuh Gendero serta Dukuh Tambak. Adapun 

pembagian administratifnya sebagai berikut: 

Tabel 2.1  

Pembagian Administratif Desa Morodemak 

 

No Nama Dukuh Nama RW Jumlah RT 

1 Dukuh Krajan 1 1 4 

2 Dukuh Krajan 2 2 7 

3 Dukuh Loji 3 6 

4 Dukuh Gendero 4 10 

5 Dukuh Tambak 5 5 

Jumlah 5 RW 32 RT 

 Sumber: Profil Desa Morodemak, Juni 2018 
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Secara Topografi, Desa Morodemak termasuk desa padat pemukiman 

dengan sebagian besar wilayahnya merupakan hamparan rawa pesisir maupun 

pertambakan dan sebagian lainnya  wilayah pemukiman. Jenis tanahnya nampak 

sangat gersang dikarenakan tidak ada sama sekali hijaunya dedaunan yang 

menghiasai jalan sebagaimana umumnya desa-desa lain. Jenis pepohonan yang 

ada hanya jenis tanaman bakau yang tumbuh di daerah pertambakan dan rawa-

rawa pesisir. Tumbuhan bakau ini berfungsi untuk menjaga tanggul tambak dari 

gerusan air sungai atau laut. 

2.1.2 Kondisi Demografis 

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk Desa 

Morodemak yang tercatat yaitu 6.376 jiwa terdiri  dari penduduk laki-laki dengan 

jumlah 3.270 jiwa  dengan presentase 51,29% dan penduduk perempuan dengan 

jumlah 3.106 jiwa  dengan presentase 48,71% sementara itu jika jumlah penduduk 

dilihat berdasarkan Kepala Keluarga (KK) sejumlah 1.835 jiwa.  

Tabel 2.2  

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1 Laki-Laki 3.270 

2 Perempuan 3.106 

 6.376 

 Sumber: Profil Desa Morodemak, Juni 2018 

Tabel 2.3  

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepala Keluarga (KK) 

 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1 Laki-Laki 1481 

2 Perempuan 354 

 1835 

 Sumber: Profil Desa Morodemak, Juni 2018 
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2.1.3 Kondisi Sosial ekonomi 

2.1.3.1. Pendidikan 

Permasalahan dalam bidang pendidikan secara umum antara lain masih 

rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat tentang 

pentingnya pendidikan, terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, rendahnya 

kualitas tenaga pengajar dan tingginya angka putus sekolah. Pendidikan 

merupakan aspek penting untuk kemajuan bangsa. Seiring majunya pendidikan 

diikuti juga dengan kemajuan pola pikir masyarakat yang dapat mempengaruhi 

kondisi sosial, politik maupun ekonomi. Namun hal tersebut belum sepenuhnya 

dimiliki oleh masyarakat Desa Morodemak, pola pikir untuk mengenyam 

pendidikan yang tinggi belum diterapkan. Faktor ekonomi masyarakat yang masih 

rendah juga menjadi pendukung banyaknya penduduk dengan hanya 

menyelesaikan pendidikan sampai pada sekolah dasar bahkan juga banyak yang 

tidak tamat SD.  Adapun jumlah tingkat pendidikan masyarakat  Desa 

Morodemak dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut : 

Tabel 2.4 

Jumlah Tingkat Pendidikan Penduduk 

 

No Tingkat Pendidikan Jumlah (Jiwa) 

1 Tidak/Belum Sekolah 1064 

2 Belum Tamat SD/Sederajat 979 

3 Tamat SD/Sederajat 2559 

4 Tamat SLTP/Sederajat 1077 

5 Tamat SLTA/Sederajat 599 

6 Tamat Perguruan Tinggi 97 

 Sumber: Profil Desa Morodemak, Juni 2018 
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Tingkat pendidikan penduduk salah satunya didukung dengan adanya 

fasilitas yang dimiliki lembaga atau pemerintahan untuk menunjang proses 

pendidikan terutama dalam proses belajar mengajar seperti gedung sekolah 

maupun tenaga pendidik. Adapun rincian jumlah banyaknya sekolah, murid 

maupun tenaga (pendidik) di Desa Morodemak dapat dilihat pada tabel 2.5 

sebagai berikut: 

 Tabel 2.5  

Jumlah Sekolah, Murid dan Tenaga Pendidik (Guru) 

 

No Nama Sekolah Jumlah Sekolah Jumlah Murid Jumlah Guru 

1 TK 4 164 9 

2 SD 1 180 10 

3 RA 2 126 9 

4 MI 2 832 23 

5 MTS 1 297 19 

Sumber: Kecamatan Bonang dalam Angka, 2018 

2.1.3.2. Pekerjaan Penduduk 

 Desa Morodemak merupakan salah satu desa pesisir yang terletak di 

Kecamatan Bonang Kabupaten Demak berbatasan dengan laut jawa dan banyak 

pertambakan. Letak desa tersebut berpengaruh pada jenis pekerjaan yang di tekuni 

oleh masyarakat setempat. Berdasarkan data profil Desa Morodemak, tidak 

mengherankan jika mayoritas pekerjaan penduduk di Desa Morodemak sebagai 

nelayan yang melakukan aktifitas sosial ekonomi berkaitan dengan sumber daya 

wilayah pesisir. Pekerjaan nelayan yang dilajani masyarakat merupakan turun 

temurun dari nenek moyang mereka namun seiring dengan berkembangnya zaman 

dengan hadirnya banyak industri dan diikuti meningkatnya kualitas pendidikan 

masyarakat di desa tersebut banyak juga dari pemuda memilih pekerjaan sebagai 
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buruh pabrik di sekitar Kabupaten Demak dan Kota Semarang. Jenis dan jumlah 

pekerjaan penduduk dapat dilihat pada tabel 2.6 dibawah ini: 

Tabel 2.6 

Jumlah Jenis Pekerjaan Penduduk 

 

No Jenis Pekerjaan Jumlah (Jiwa) 

1 Belum/Tidak Bekerja 259 

2 Bidan 2 

3 Buruh Harian Lepas 3 

4 Buruh Nelayan 63 

5 Buruh Tani 5 

6 Guru 10 

7 Karyawan 244 

8 Nelayan 895 

9 Pensiunan 2 

10 Petani/Pekebun 15 

11 PNS 3 

12 Peternak  1 

13 Wiraswasta 194 

14 Pedagang 24 

15 Pekerjaan Lainnya 309 

Sumber: Profil Desa Morodemak, Juni 2018 

2.1.3.3. Perekonomian Masyarakat Pesisir 

 Kondisi perekonomian di suatu tempat dapat ditentukan dari jenis 

pekerjaan penduduk, tak terkecuali Desa Morodemak. Desa di wilayah pesisir 

Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dengan mayoritas pekerjaan masyarakat 

setempat sebagai nelayan. Dari segi penghasilan yang diperoleh nelayan, kondisi 

ekonominya dapat dikategorikan ekonomi menengah kebawah. Jumlah uang yang 

di dapat nelayan setiap harinya ketika hendak pergi ke laut atau istilah daerah 

setempat menyebutnya dengan ‘miyang’ tidak pasti.  
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada salah 

seorang nelayan Dukuh Tambak Desa Morodemak, Nelayan mencari ikan di laut 

berangkat mulai pukul 3 pagi  dan pulang sekitar pukul 9 pagi disesuaikan dengan 

jenis transportasi yang digunakan serta jenis ikan yang ditangkap.  Pendapatan 

dari hasil melaut yang diperoleh nelayan jika mendapat ikan banyak bisa sampai 

dengan 1 juta, namun ketika air laut sedang pasang dan gelombang tinggi mulai 

bulan November hingga Maret pendapatan nelayan turun bahkan tidak bisa melaut 

sehingga tidak ada pemasukan. Kondisi perekonomian masyarakat pesisir banyak 

bergantung pada alam berakibat pada ketidakpastian penghasilan, namun gaya 

hidup konsumtif masyarakat pesisir sangatlah tinggi ketika pendapatan dari 

‘miyang’ banyak maka saat itu juga dipakai semua. Pola pikir yang terjadi 

dimasyarakat setempat ialah nelayan besok masih bisa dapat uang lagi dari hasil 

melaut. 

Dari hasil wawancara dengan sekretasi desa, sekitar 80 % perempuan 

bekerja sebagai ibu rumah tangga sedangkan selebihnya membantu suami dengan 

berjualan dirumah untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarga. Peningkatan 

perekonomian warga di Desa Morodemak melalui usaha ekonomi produktif ibu 

rumah tangga. Gereh merupakan salah satu produk unggulan dengan beberapa 

macam ikan seperti ikan layur, ikan petek, ikan kelapan, ikan gerabah, ikan bilis 

dll. Produk lainnya adalah terasi yang dibuat dengan menggunakan bahan dasar 

rebon (udang kecil) serta produk olahan dari ikan yang dibuat menjadi krupuk. 
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2.1.4 Kondisi Keagamaan dan Kebudayaan  

2.1.4.1 Keagamaan  

Desa Morodemak identik dengan Sunan Mumbul (Sunan Barmawi) dan 

Masjid peninggalannya yaitu Masjid Jami’ Baitul Atiq (Masjid Sunan Mumbul). 

Beberapa tahun silam masjid ini sangat dikeramatkan dan menjadi simbol utama 

dikampung nelayan Morodemak. bahkan dalam buku yang diterbitkan oleh P&K 

tahun 1999 menjelaskan bahwa masjid wali songo yang berada di Demak itu 

berjumlah tiga yaitu : Masjid Sunan Mumbul Morodemak, Masjid Jetak dan 

Masjid Agung Demak. Sejarah Desa Morodemak tidak terlepas dari nuansa agama 

Islam begitu juga kehidupan keagamaan masyarakat.  

Secara keseluruhan, masyarakat Desa Morodemak adalah beragama Islam. 

Gambaran tentang suasana religius sangat nampak seperti setiap waktu shalat tiba 

di masjid ataupun di mushola-mushola senantiasa ramai dengan jama’ah baik laki-

laki, perempuan serta anak-anak. Pada saat waktu sholat Magrib jama’ah hampir 

pasti penuh sesak memenuhi sudut-sudut masjid dan mushola. Pada waktu itu 

biasanya para laki-laki yang bekerja sebagai nelayan telah kembali dari melaut. 

Pada hari Jum’at, masjid di Desa Morodemak terasa khidmat karena hampir 

seluruh nelayan muslim menjalankan shalat jum’at disebabkan sebagian besar 

nelayan di Desa Morodemak menjadikan hari jum’at sebagai hari libur untuk 

‘melaut’. Selain sebagai tempat shalat, musholla-mushola di Desa Morodemak 

difungsikan juga sebagai tempat anak-anak untuk menjalankan kegiatan 

keagamaan, seperti mengaji al-Qur'an dengan ustadz, pengajian ibu-ibu, serta 

pengajian al-Barjanji. 
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Kegiatan keagamaan lain yang menunjukan kentalnya nuansa ketaatan 

masyarakat muslim di Desa Morodemak yaitu Bentuk kegiatan keagamaan seperti 

pengajian, manaqiban, yasinan, tahlilan, barzanjen, ziarah kubur, majlis dzikir dan 

sebagainya. Kegiatan-kegiatan tersebut ada yang diikuti oleh umum, baik laki-laki 

maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa. Ada juga kegiatan yang 

khusus untuk anak-anak, khusus perempuan, atau hanya kaum laki-laki dewasa 

saja dan sebagainya 

2.1.4.2 Kebudayaan Masyarakat Pesisir 

 Kabupaten Demak merupakan kabupaten yang terletak di pesisir utara 

jawa terdiri dari 14 kecamatan salah satu diantaranya adalah Kecamatan Bonang 

yang terkenal dengan daerah pesisirnya yaitu Desa Morodemak. Penduduk desa 

Morodemak dikatan sebagai masyarakat pesisir dikarenakan letak desa tersebut 

sebelah barat berbatasan langsung dengan pulau jawa dengan mayoritas pekerjaan 

sebagai nelayan. Masyarakat pesisir memiliki tradisi, cara berkomunikasi maupun 

pola pikir tertentu yang dimiliki dengan ciri khas sebagai masyarakat yang tinggal 

berbatasan dengan laut.  

Desa Morodemak memiliki tradisi ‘syawalan’ atau disebut pesta sedekah 

laut yang biasa diadakan pada hari kedepalan bulan Syawal atau digelar seminggu 

setelah Hari Raya Idul Fitri. Tradisi pesta sedekah laut merupakan wujud rasa 

syukur nelayan atas berkah yang melimpah berupa hasil laut dan keselamatan dari 

Allah SWT sehingga terhindar bahaya ketika di laut. Acara Syawalan di 

Morodemak juga mendatangkan wisatawan baik dari Demak maupun luar daerah.  
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Kegiatan dalam perayaan Syawalan di Morodemak antara lain berupa 

acara selamatan dalam bentuk pengajian, pembacaan, tahlil, dan istighosah pada 

malam sebelum sedekah laut dilaksanakan. Pada hari H dilakukan selamatan di 

tengah laut menggunakan dua buah tumpeng. Setelah selesai pembacaan doa, satu 

tumpeng dimakan bersama-sama diatas kapal, dan satu tumpeng lainnya dilarung 

kelaut. Tradisi ini juga dimeriahkan dengan tari zippin pesisiran serta berbagai 

lomba yang diadakan masyarakat setempat.  

Gambar 2.1 

Tradisi Syawalan di Desa Morodemak 

 

          

        Sumber: Demaksumilir.com 

Masyarakat Desa Morodemak mempunyai nilai-nilai sosial tinggi dengan 

menjunjung solidaritas antar warga, gotong royong melalui berbagai kegiatan 

bersama seperti bersih-bersih desa, acara berbasis keagamaaan, acara masyarakat 

maupun solidaritas dalam bekerja ketika di laut dengan saling tolong menolong 

sesama nelayan ketika terjadi bahaya dilaut. 
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2.1.5 Kondisi dan Masalah Perempuan  

Perempuan pesisir memiliki peran yang sangat penting dalam ketahanan 

ekonomi keluarga, namun masih belum maksimal dikarenakan adanya 

permasalahan yang dialami perempuan. Kondisi tersebut terjadi pada perempuan 

di Desa Morodemak yang merupakan desa pesisir di salah satu Kecamatan 

Bonang Kabupaten Demak. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti kepada Sekretaris Desa Morodemak, Secara ekonomi perempuan hanya 

menggantungkan nasib pada suami yang mayoritas bekerja sebagai nelayan 

dengan pendapatan tidak menentu. 80% perempuan bekerja sebagai ibu rumah 

tangga selebihnya bekerja sebagai buruh maupun jualan kecil-kecilan.  

Salah satu faktor yang menyebabkan perempuan tidak bekerja diluar ialah 

karena pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa perempuan hanya 

mengurus suami dan anak dirumah atau bisa disebut budaya patriarki yang masih 

kental karena didukung juga dengan kuatnya nuansa agama Islam. Di Desa 

Morodemak terdapat 2 perempuan nelayan bekerja membantu suami sebagai 

nelayan untuk melaut mencari ikan. Ada stigma yang melekat pada perempuan 

yang melaut karena dianggap tidak sewajarnya namun hal tersebut dilakukan atas 

dasar persetujuan bersama untuk meningkatkan perekonomian keluarga. 

Pengetahuan perempuan mengenai sosial politik masih biasa saja karena bisa 

dilihat dari tingkat pendidikan yang rendah yaitu Tamat SMA, bahkan sebagaian 

besar ibu-ibu ada yang tidak tamat SD.   
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Seiring dengan perkembangan zaman, tingkat kekerasan dalam rumah 

tangga yang dialami perempuan semakin menurun karena masyarakat melek 

dengan hukum karena melihat dari kasus KDRT yang dialami oleh salah satu 

perempuan desa Morodemak yang dapat dijadikan pembelajaran. 

2.2 Organisasi Berbasis Komunitas Perempuan Nelayan Desa Morodemak 

2.2.1 Sejarah Berdirinya Puspita Bahari 

Puspita Bahari adalah sebuah organisasi berbasis komunitas perempuan 

nelayan yang didirikan bersama-sama oleh 30 perempuan nelayan sejak 25 

Desember tahun 2005 bertempat di Desa Morodemak RT 04 RW 02 Kecamatan 

Bonang Kabupaten Demak yang memiliki arti Puspita itu bunga yang identik 

dengan perempuan dan bahari itu laut. Dapat diartikan puspita bahari adalah 

perempuan yang mempunyai kekuatan dahsyat seperti lautan yang memberi 

kehidupan kepada nelayan. Puspita Bahari lahir di lingkungan masyarakat yang 

religius serta patriakal. Dalam suasana yang kental dominasi kaum laki-laki ini 

ada anggapan jika perempuan nelayan terlibat dalam organisasi dan tampil di 

depan publik dianggap sebagai perempuan yang kurang baik dan tidak mau 

mengurus rumah tangga, karena perempuan tempatnya di wilayah domestik saja 

seperti dapur sumur kasur.  

Melihat kondisi perempuan nelayan pada saat itu hidup dibawah garis 

kemiskinan yang tidak memiliki keberdayaan baik dari segi ekonomi maupun 

sosial, terkungkung budaya bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi dan tidak 

perlu membentuk organisasi yang dapat mengganggu sifat kodrati perempuan 

sebagai konco wingking (teman belakang), Jauh dari akses pendidikan informasi 
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dan pengambilan keputusan. Rata-rata pendidikan perempuan nelayan hanya 

lulusan Sekolah Dasar, bahkan ada yang tidak sekolah.  

Secara ekonomi, Pendapatan keluarga nelayan tidak menentu karena hanya 

menggangtungkan penghasilan dari suami kerap membuat perempuan nelayan 

menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) akibat dari faktor 

ekonomi dan karakter lingkungan nelayan yang sangat keras yang berdampak 

terhadap beban perempuan serta anak-anak nelayan. Menghadapai tantangan 

situasi seperti itu Puspita Bahari hadir dengan berbagai kegiatan pemberdayaan 

perempuan nelayan serta merambah pada kegiatan sosial pendampingan untuk 

kaum marginal lain seperti lansia, disabilitas, anak terlantar dsb.  

2.2.2 Visi dan Misi Puspita Bahari 

Visi: Mewujudkan Perempuan Mandiri, Berdaulat dan Sejahtera 

Misi: Untuk mewujudkan visi tersebut Organisasi Puspita Bahari 

mempunyai beberapa misi yaitu : 

1. Pendidikan penyadaran hak-hak dasar perempuan   

2. Pemberdayaan ekonomi perempuan nelayan  

3. Advokasi pengakuan perempuan nelayan 

4. Pelayanan, perlindungan dan pendampingan terhadap perempuan  

Tujuan 

1. Membentuk perempuan yang cerdas, aktif dan penuh percaya diri 

2. Penurunan angka kekerasan terhadap perempuan  

3. Mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi perempuan 

nelayan. 
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2.2.3 Makna Nama dan Logo Puspita Bahari  

Makna Nama Puspita Bahari sebagai organisasi berbasis komunitas 

perempuan nelayan adalah puspita itu bunga yang identik dengan perempuan dan 

bahari itu laut. Dapat diartikan puspita bahari adalah perempuan yang mempunyai 

kekuatan dahsyat seperti lautan yang memberi kehidupan kepada nelayan 

Gambar 2.2 

Logo Organisasi Puspita Bahari 

 

 

 

2.2.4 Struktur Kepengurusan Puspita Bahari  

1. Penasehat/Pendamping     : Karman  

2. Ketua        : Masnu’ah 

3. Sekretaris      : Dewi Rahmawati 

4. Penanggung Jawab Divisi Pelayanan Publik  : Uminatus Sholikah 

5. Penanggung Jawab Divisi Pelayanan Hukum : Hidayah 

6. Penanggung Jawab Divisi Pendidikan  : Naning Safitri 
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2.2.5 Sumber Pendanaan 

Sumber pendanaan di Organisasi Puspita Bahari berasal dari swadaya 

anggota, dana ketika mendapat penghargaan dan dari jejaring Puspita Bahari.  

2.2.6 Program Kerja dan Kegiatan 

2.2.6.1 Program kerja divisi pelayanan publik 

Fasilitasi pelayanan publik untuk perubahan status pekerjaan pada KTP 

perempuan nelayan dari ibu rumah tangga menjadi nelayan. Perubahan status KTP 

ini terjadi pada perempuan nelayan yang melaut pada Desa Morodemak dan Desa 

Purworejo. Proses fasilitasi dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kecamatan Bonang yang sebelumnya juga melewati proses administrasi 

pada pemerintah desa 

Fasilitasi pembuatan akta kelahiran dan Kartu Keluarga pada masyarakat 

setempat. Sistem yang dilakukan yaitu dengan jembut bola atau masyarakat yang 

datang sendiri. Adanya program ini dikarenakan minimnya pengetahuan 

masyarakat mengenai prosedur administrasi sehingga menyebabkan mereka 

mengunakan calo maupun dengan perangkat desa dengan patokan harga yang 

tinggi sedangkan bila melalui Puspita Bahari masyarakat tidak dikenakan harga 

namun adanya kesadaran dari warga yang dibantu dalam proses pembuatan 

dengan memberikan uang bensin namun terkadang diterima atau menolak dengan 

pertimbangan kondisi ekonomi masyarakat tersebut. 

2.2.6.2 Program kerja Divisi Pelayanan Hukum 

Mengakseskan bantuan hukum untuk korban kekerasan dalam rumah tangga 

pada perempuan maupun korban anak melalui kerjasama dengan LBH APIK 
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Semarang secara gratis didampingi sampai proses hukum tersebut tuntas. 

Kerjasama dengan LBH APIK dilakukan apabila Puspita Bahari sudah tidak dapat 

melakukan sendiri karena adanya kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam 

proses penyelesaian kasus.  

2.2.6.3 Program kerja Divisi Pendidikan 

Pada divisi pendidikan terdapat kegiatan sekolah pelopor keadilan dengan 

berbagai materi yang diberikan seperti mengenai kesetaraan gender. Melalui 

kegiatan ini perempuan diberikan pemahaman yang benar mengenai arti kodrat 

perempuan, karena selama ini terjadi kesalahpahaman dimasyarakat bahwa kodrat 

perempuan itu diartikan pada urusan domestik. Materi lain yang menunjang 

seperti advokasi hak hak dasar perempuan sebagai warga Negara Indonesia 

maupun penyuluhan hukum bekerjasama dengan LBH APIK Semarang yang 

berpengaruh pada kapasitas perempuan di Puspita Bahari 

Kegiatan berbasis pendidikan lainnya yaitu S3 yang merupakan 

kepanjangan dari sekolah sadar sosial yang diikuti anak-anak nelayan setempat. 

Tema kegiatan sekolah sadar sosial tiap minggu berbeda-beda dengan materi yang 

tidak atau belum diajarkan di sekolah formal agar tidak bosan. Tema yang pernah 

diberikan seperti tema bulan kemerdekaan dengan kegiatan didalam dan diluar 

kantor sekretariat Puspita Bahari, dilanjutkan dengan tema lingkungan bersih dan 

bulan berikutnya tema tanggap bencana sejak dini. Materi juga bisa datang dari 

permintaan anak-anak sesuai keinginan mereka sendiri. Kegiatan S3 bertujuan 

untuk mengajari anak tentang cara menghargai lingkungan sekitar tempat tinggal, 

sesama teman dan yang terpenting bagaimana bersikap dengan orang tua masing-
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masing. Pada kegiatan ini juga dibantu oleh Jejaring Puspita Bahari sesuai dengan 

substansi materi yang diberikan.  

2.2.6.4 Kegiatan internal Puspita Bahari 

Kegiatan internal di Organisasi Puspita Bahari yaitu Rapat untuk membahas 

agenda kedepan. Rapat yang dilakukan tidak terjadwal baik tempat maupun waktu 

menyesuaikan dengan kondisi perempuan nelayan.  

2.2.6.5 Kegiatan rutin tahunan 

Kegiatan rutin juga dilaksanakan satu tahun sekali dalam rangka 

memperingati hari lahir Organisasi Puspita Bahari setiap tanggal 25 Desember 

dengan tema yang berbeda setiap tahunnya. Peneliti mempunyai kesempatan ikut 

dalam kegiatan perayaan hari ulang tahun Puspita Bahari yang ke 13 dengan 

mengusung tema “Puspita Bahari Terus Berkaya” yang dilaksanakan pada tanggal 

30 Desember 2018 bertempat di Sekretariat Puspita Bahari Desa Morodemak 

yang dihadiri jaringan Puspita Bahari yaitu LBH APIK, Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAZ) serta berbagai komunitas yang ada di Kabupaten Demak.  

Gambar 2.3 

      Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Puspita Bahari Ke 13 

 

     

        Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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Kegiatan dimulai pada pukul 09.00 WIB yang dibuka oleh MC kemudian 

sambutan dari Ketua Puspita Bahari yaitu Ibu Masnu’ah dan Bapak Faizol dari 

Baznas Kabupaten Demak dan pemotongan tumpeng yang kemudian dilanjutkan 

dengan pemutaran kilas balik Organisasi Puspita Bahari selama 13 tahun 

mengabdi sebagai organisasi berbasis komunitas dalam melakukan pemberdayaan 

perempuan nelayan. Pada kesempatan ini, para anak nelayan yang tergabung pada 

S3 (Sekolah Sadar Sosial) juga antusias menampilkan karya dalam bentuk puisi 

yang ditulis bertemakan kehidupan anak nelayan dipesisir.  

Selanjutnya, penyerahan bantuan sosial dari BAZNAZ Kabupaten Demak 

yang diwakili oleh Bapak Faizol kepada para perempuan nelayan. Beliau 

menyambut baik dengan adanya organisasi Puspita Bahari dan berharap akan ada 

kerjasama selanjutnya untuk memberdayakan perempuan nelayan terutama pada 

bidang ekonomi. Para perempuan nelayan pada kegiatan ini sangat antusias dan 

kompak memakai seragam Puspita Bahari dan menyampaikan kesan dan pesannya 

serta ucapan terima kasih sudah menjadi bagian dari Puspita Bahari. Kegiatan 

ditutup dengan makan siang dan ramah tamah dengan jaringan yang hadir diacara 

tersebut dan bisa membeli bazar produk dari perempuan nelayan.  

Kegiatan rutin berikutnya yang dilaksanakan oleh Organisasi Puspita Bahari 

yaitu peringatan hari nelayan nasional pada tanggal 6 April 2019 yang 

dilaksanakan di Sekretariat Puspita Bahari dan dihadiri perempuan nelayan dari 

tiga Desa yaitu Morodemak, Purworejo, dan Margolinduk beserta jaringan 

organisasi dari pemerintah meliputi Bidang kenelayanan Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Tim Gubernur Jawa Tengah, BPJS 
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Ketenagakerjaan Semarang serta dari organisasi non pemerintah yaitu Coalition 

Anti Tafficking In Women - Asia Pasific. 

    Gambar 2.4 

         Kegiatan Peringatan Hari Nelayan Nasional Tahun 2019 

          

         Sumber: Dokumentasi Puspita Bahari 

Pada kegiatan ini dilakukan diskusi rembuk pesisir dengan tema 

“Perempuan nelayan bangkit, berdaulat, mandiri, sejahtera” dan penyerahan kartu 

asuransi 31 perempuan nelayan yang sudah bisa digunakan dari BPJS 

Ketenegakerjaan Semarang oleh Pak Semedi yang juga memberikan sosialisasi 

bagaimana akses dan penggunaan kartu asuransi.  

 

 

 

 

 

  


