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ABSTRAK 

Hidup sebagai masyarakat pesisir tentu tidak dapat dipisahkan dengan 

lautan. Mereka mengandalkan laut sebagai sumber pendapatan utama. Pekerjaan 

sebagai buruh nelayan adalah pekerjaan yang tidak dapat dipastikan besar 

kecilnya pendapatan setiap harinya, semua bergantung pada kondisi alam. Dengan 

pendapatan yang tidak menentu membuat para istri buruh nelayan tidak dapat 

tinggal diam di rumah mengandalkan pendapatan dari suaminya yang tidak 

menentu setiap harinya. Oleh karena itu dilakukannya penelitian ini guna untuk 

memperoleh gambaran bagaimana kondisi sosial ekonomi keluarga buruh 

nelayan, kemudian untuk mengetahui bagaimana mekanisme survival dan peran 

istri dalam membantu pemasukan ekonomi keluarga, dan yang terakhir untuk 

menunjukkan perkembangan diversifikasi pekerjaan yang ditekuni oleh para istri 

nelayan saat ini. 

 Untuk menganalisa realitas ini peneliti menggukan metode bertipekan 

penelitian deskriptif yang menggunakan data kualitatif dengan bantuan teori 

mekanisme survival dari James Scott serta teori pendukung dari peranan wanita 

nelayan dalam membantu perekonomian keluarga. Dari hasil pembahasan 

berdasarkan temuan data di lapangan yang telah di analisa diperoleh kesimpulan 

bahwakondisi sosial ekonomi keluarga buruh nelayan berada pada ekonomi 

marginal yang dekat dengan garis subsistensi, dimana hal itu disebabkan karena 

tingkat pendidikan yang rendah dan tidak memiliki ketrampilan. Dalam penelitian 

ini diketahui bahwa istri buruh nelayan memiliki peran yang penting dalam 

membantu perekonomian keluarga terutama saat musim paceklik tiba. Salah satu 

bentuk mekanisme survival yang digunakan para istri buruh nelayan untuk 

membantu pemasukan ekonomi keluarga kecenderungannya yakni dengan 

swadaya usaha membuka toko dan warung-warung makan. Berdasarkan temuan 

data dilapangan diperoleh hasil bahwa diversifikasi pekerjaan para istri buruh 

nelayan telah mengalami perkembangan dan tidak hanya berda di sektor 

perikanan dan kelautan. 
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