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ABSTRACT 

 Life as a coastal society certainly can not be separated by the ocean. They 

rely on the sea as the main source of income. Work as a fisherman is a job that can 

not be ascertained the size of income every day, all depending on the natural 

conditions. With uncertain income, the wife of fishermen laborers can not stay at 

home relying on the income of their erratic husband every day. Therefore, this 

research is done to get an idea of the socio-economic condition of the fishermen's 

family, then to find out how the survival mechanism and the role of wife in helping 

the family economic income, and lastly to show the diversification of work occupied 

by the fishermen's wife today 

To analyze this reality, researchers used descriptive research method using 

qualitative data with the help of survival theory from James Scotttheory and 

supporting theory from fisherman woman role in helping family economy. From the 

results of the discussion based on the findings of data in the field that has been 

analyzed, it can be concluded that the socio-economic condition of fisherman's family 

families is in a marginal economy close to the subsistence line, which is due to low 

level of education and lack of skills. In this research, it is known that the wife of 

fisherman labor has an important role in helping the family economy especially when 

the famine season arrives. One of the survival mechanisms used by the fishermen's 

wives' wives to help the family's economic inclination tend to be with self-help 

businesses opening shops and food stalls. Based on the findings of field data obtained 

the result that the diversification of the work of the wives of fishermen workers have 

been developed and not only in the fisheries and marine sector. 
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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. 

Kata kunci: Mekanisme ,Istri, Perekonomian  

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN  

Indonesia merupakan negara dengan wilayah perairan dengan luas  3,1 juta 

kilometer,1 oleh sebab itulah Indonesia disebut sebagai negara maritim. Kabupaten 

Banyuwangi merupakan daerah kawasan hutan yang mencapai 183.396,34 ha secara 

geografis Banyuwangi berada di wilayah ujung timur Pulau Jawa yang memiliki 

bentangan garis pantai yang cukup panjang dan menjadi daerah penghasil berbagai 

biota laut .2 perairan laut di Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang 

luasnya mencapai 960 mil² memiliki potensi laut 36.000 ton per tahun. Perairan laut 

di pesisir selatan Kabupaten Banyuwangi yang luasnya mencapai 2.000 mil² memiliki 

potensi lestari 212.500 ton per tahun dan baru dimanfaatkan sekitar 30%. Menurut 

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Ir Pujo Hartanto, produksi ikan di 

Banyuwangi cukup tinggi dan merupakan penghasil ikan laut terbesar di Jawa timur. 

Tahun 2012 ini, produksi ikan di Banyuwangi telah mencapai 66 ribu ton per tahun.3 

Kawasan pesisir selatan Banyuwangi tidak hanya memiliki potensi sumber daya 

perikanan yang cukup besar, teteapi juga memiliki potensi alam yang indah.Dusun 

Muncar merupakan bagian dari wilayah Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar 

Kabupaten  Banyuwangi. Dusun Muncar memiliki pantai dan laut yang potensial dan 

menjadi sumber kehidupan pertama bagi masyarakat. Dengan sumber kekayaan  laut 

yang begitu melimpah tentu akan sangat mencukupi kebutuhan nelayan dalam 

mencari keuntungan sebesar-besarnya atau untuk mencapai kesejahteraan  melalui 

                                                           
1 Kompasiana.com/agungharyoyudanto/wilayah-perairan-indonesia  
2 www.banyuwangikab.go.id./profil/gambaranumum.html 
3 www.banyuwangi.go.id/berita-daerah/produksi-ikan.html 



eksplorasi kekayaan laut. Namun hal ini jauh dari realitas, hanya segelintir orang saja 

yang dapat mendapatkan keuntungan besar akan kekayaan laut. Segilintir orang 

tersebut ialah mereka yang menempati lapisan atas dalam masyarakat nelayan yaitu 

para pemilik perahu, sebab mereka menguasai alat-alat produksi perikanan, akses 

modal, dan akses pasar yang dimana hal itu hanya akan menjadi milik sebagian kecil 

masyarakat, sedangkan mereka yang tidak memiliki modal dan alat akses hanya 

memilih bekerja sebagai buruh nelayan yang hidup dalam kondisi penuh keterbatasan 

ekonomi. Buruh nelayan merupakan kelompok masyarakat miskin dominan di desa-

desa nelayan. Factor kemiskinan ini yang membuat mereka tidak memiliki alat akses 

secara materi dan mendorong mereka terlibat kedalam jaringan utang piutang yang 

kompleks di komunitasnya. Mereka tidak hanya berhutang kepadaa pemilik perahu, 

pedagang perantara, atau kerabat, tetapi juga kepada tetangga dan teman. 

Dibandingkan dengan kelompok sosial yang lain, buruh nelayan adalah kelompok 

masyarakat yang hidup dan terpintal ke dalam jaringan utang piutang yang intensif.4 

Keterbatasan akses dalam memanfaatkan sumber kekayaan laut yang tersedia 

secara gratis merupakan salah satu penyebab yang mengakibatkan sebagian 

masyarakat Dusun Muncar memilih menjadi buruh nelayan pada pemilik pemilik 

perahu yang mebuatnya terjerat dalam hutang piutang pada pemilik perahu dimana 

semakin hari hutang-hutangnya semakin menumpuk. Penghasilan bekerja sebagai 

buruh nelayan merupakan penghasilan yang tidak dapat dipastikan setiap harinya, 

semua bergantung pada kondisi alam, jika alam sedang mendukung maka penghasilan 

                                                           
4Ibid, Hal.  33-34 



juga akan memperoleh untung. Dengan kondisi ekonomi dibawah garis kemiskinan 

masyarakat masih tetap mempertahankan pekerjaannya sebagai buruh nelayan 

dimana memberikan penghasilan dibawah angka cukup. Program-program 

pemberdayaan masyarakat nelayan atau masyaraat pesisir selama ini belum 

menyentuh keberadaan mereka sebagai prioritas kelompok sasaran (target group) 

utamanya kepada mereka keolmpok buruh nelayan. Proses penguatan buruh nelayan 

secara internal bisa saja dilakukan, namun membutuhkan waktu yang lama. Mobilitas 

vertikal buruh untuk menjadi juragan atau pemilik perahu tidak mudah dilakukan, hal 

ini biasanya akan efektif jika ditunjang oleh peran istri-istri mereka yang berhasil 

dalam kegiatan berdagang, menabung sedikit demi sedikit untuk membeli perahu.5 

Kebutuhan hidup masyarakat semakin hari semakin meningkat namun 

perolehan pendapatan tidak sebanding dengan kebutuhan hidup yang semakin hari 

semakin mahal, untuk tetap dapat bertahan hidup dalam kondisi yang serba terbatas 

menuntut  peran istri dalam upaya untuk mempertahankan kondisi ekonomi keluarga 

dan menerapkan berbagai strategi  atau cara agar mereka dapat memenuhi kebutuhan 

hidup. Ikut aktif bekerja di sektor publik seperti bekerja di pabrik pengolahan ikan, 

merupakan jalan yang ditempuh oleh sebagian istri dari buruh nelayan. 

Ketidakpastian akan pendapatan suami yang hanya bekerja sebagai buruh nelayan 

mendorong sebagian istri dari buruh nelayan untuk aktif bekerja demi kelangsungan 

hidup keluarga. Isteri nelayan berpendapat bahwa menjual ikan adalah 

                                                           
5Ibid, Hal 34 



kewajibannyasebagai isteri mengingat suami lelah sesudah melaut6. Sebagai istri 

dalam rumah tangga tentunya mereka memiliki tanggung jawab sosial sekalipun 

mereka bekerja di sektor publik. Berangkat dari permasalahan kesejahteraan 

masyarakat buruh nelayan di dusun dimana menjadikan buruh nelayan sebagai 

pekerjaan utama dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan tetap mempertahankan 

pekerjaannya  walaupun tidak sepenuhnya penghasilan dari buruh nelayan dapat 

mencukupi kebutuhan hidup, hal itu membuat peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai mekanisme survival dan peran  yang dilakukan oleh 

para istri  keluarga buruh nelayan, sehingga penelitian ini berjudul “Mekanisme 

Survival Istri Pada Keluarga Buruh Nelayan ( Studi Pada Istri Buruh Nelayan Dusun 

Muncar Desa Kedungrejo Banyuwangi)”. 

FOKUS PENELITIAN  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, penelitian 

ini bermaksud menggambarkan bagaimana kondisi sosial ekonomi keluarga buruh 

nelayan dan ingin menunjukkan bagaimana mekanisme survival istri dalam 

membantu pemasukan ekonomi keluarga nelayan di Dusun Muncar Desa Kedungrejo 

Banyuwangi dengan menggunakan pemikiran james C. Scott mengenai mekanisme 

survival untuk mengkaji secara dalam fenomena istri tersebut, maka dirumuskan 

suatu fokus penelitian, yaitu:  

 

                                                           
6Peranan wanita dalam pengembangan perekonomian rumah tangganelayan pantai di 

Surabaya.Diambil darihttp://lib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=81966&lokasi=lokal.  

http://lib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=81966&lokasi=lokal


1. Bagaimana kondisi ekonomi rumah tangga  keluarga buruh nelayan? 

2. Bagaimana mekanisme survival yang dilakukan oleh istri untuk membantu 

pemasukan ekonomi keluarga buruh nelayan ? 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penelitian dibedakan menjadi dua, yakni: 

 Tujuan umum  

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh jawaban 

dari fokus penelitian yang telah disusun oleh peneliti yakni kondisi sosial ekonomi 

rumah tangga  keluarga buruh nelayan dan bagaimana mekanisme survival istri dalam 

membantu pemasukan ekonomi keluarga buruh nelayan. 

Tujuan Khusus 

a. Memperoleh gambaran mengenai kondisi sosial ekonomi rumah  

 tangga keluarga buruh nelayan di Dusun Muncar DesaKedungrejo 

b.  Mengetahui mekanisme survival yang dilakukan istri  

 buruh nelayan dalam membantu pemasukan ekonomi keluarga.  

Manfaat Penelitian  

Manfaat Akademik  

 1. Untuk mengembangkan wawasan dan disiplin ilmu, baik secara teori 

maupun praktek dalam penelitian. 



2.Untuk mengetahui kajian ilmu yang telah diperoleh di dalam bangku 

perkuliahan. 

3. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan terkait dengan 

kondisi atau keadan sosial ekonomi rumah tangga keluarga buruh nelayan, dan 

memahami mekanisme survival dan peran istri dalam membantu pemasukan 

ekonomi pada keluarga buruh nelayan di Dusun Muncar Desa Kedungrejo 

Banyuwangi. 

Manfaat Praktis 

1. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk penelitian yang sejenis 

yang akan dilakukan selanjutnya. 

 2. Dapat memberikan informasibagaimana kondisi ekonomi rumah tangga 

buruh nelayan di Dusun Muncar Desa Kedungrejo Banyuwangi sehingga dapat 

sebagai bahan pertimbangan ketika akan membuat kebijakan baru untuk 

masyarakat Banyuwangi. 

KERANGKA TEORI  

Bekerja sebagai buruh nelayan adalah pilihan bagi mereka masyarakat nelayan 

lapisan bawah yang tidak menguasai alat produksi perikanan, akses modal dan akses 

pasar. Upah yang diterima sebagai buruh nelayan bukanlah upah yang dapat 

dipastikan besarannya setiap hari, sebab besar kecilnya upah mereka bergantung pada 

hasil tangkapan ikan di laut. Jika alam sedang mendukung tangkapan ikan pun 



banyak maka upah yang mereka terima dari pemilik perahu juga akan banyak namun 

lain halnya ketika alam sedang tidak mendukung dan cuaca sedang rusak angin 

kencang dan gelombang tinggi mereka buruh nelayan pulang dengan tangan kosong 

satu rupiah pun mereka tidak membawa uang. Semakin hari kebutuhan hidup 

semakin meningkat namun tidak berbanding lurus dengan penghasilan yang diterima 

oleh mereka para buruh nelayan.  

Kusnadi dalam bukunya tentang akar kemiskinan nelayan  menjelaskan 

mengenai rekruitmen buruh nelayan dalam organisasi penangkaan yang dilakukan 

dengan menggunakan pinjaman ikatan. Pinjaman ikatan ini sejenis dengan uang 

kontrak kerja sebagian atau keseluruhan dana  pinjaman ikatan diperoleh buruh 

nelayan dari pemilik perahu atau juragan. Jika nelayan bermaksud pindah kerja 

kepemilikan perahu yang lain ia harus melunasi hutang buruh terlebih dahulu 

pinjaman ikatanya, pinjaman ikatan solah olah menjadi kewajiban untuk diterma oleh 

seoarang buruh nelayan.walaupun misalnya ia tidak membutuhkan pinjaman.sehingga 

masyarakat nelayan itu dapat lepas dengan yang namanya hutang piutang dengan alur 

seperti menjadikan masyarakat nelayan terutama pada buruh nelayan semakin 

terjerums pada perangkap kemiskinan atau poverty trap. 

Sehubungan dengan kondisi ekonomi rumah tangga buruh nelayan berada di 

posisi ekonomi marginal atau dekat dengan batas subsistensi, untuk dapat bertahan 

memenuhi kebutuhan hidup keluarganya mereka memanfaatkan tenaga kerja yang 

ada dalam keluarganya, seperti yang disampaikan oleh Cg. Ester Boserup dalam 

bukunya Scott yang berjudul Moral Ekonomi Petani dijelaskan bahwasannya satu-



satunya factor produksi  yang mereka miliki dan tersedia melimpah adalah tenaga 

kerja dalam keluarganya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang memerlukan 

banyak kerja dengan hasil yang sangat kecil, sampai kebutuhan-kebutuhan 

subsistensinya terpenuhi. Hal itu dapat berupa pemanfaatan waktu senggang dengan 

membuat barang-barang kerajinan, menjadi tukang, atau berjualan di pasar, yang 

mendatangkan hasil yang kecil sekali, akan tetapi boleh dikatakan hanya dengan cara-

cara itu mereka dapat memanfaatkan kelebihan tenaga kerja7. 

Scott dalam etika subsistensi memaparkan bahwasannya seorang petani 

penanam  padi selalu mendapati dirinya tergantung kepada belas kasihan  alam yang 

banyak ulahnya,8 sama halnya dengan buruh nelayan yang bekerja dilaut selalu 

bergantung pada kondisi alam yang menentukan besar kecilnya penghasilan yang 

diterimanya setiap hari. Setelah menerapkan beberapa strategi yang digunakannya 

untuk mempertahankan kehidupan ekonomi keluarga buruh nelayan harus tetap dapat 

bertahan melalui masa-masa dimana sedang musim paceklik tiba, cuaca buruk 

sehingga tidak dapat bekerja dilaut hingga berbulan-bulan dan tidak dapat mencukupi 

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya, seperti yang dijelaskan oleh Scott 

sebagian dari mereka melakukan mekanisme survival melalui: 

a. Mengikat sabuk mereka lebih kencang lagi dengan jalan makan hanya sekali 

sehari dan beralih ke makanan yang mutunya lebih rendah. Akan tetapi sabuk 

                                                           
7 James C. Scott, Moral Ekonomi Petani, Hal. 20. 
8Ibid, Hal. 39. 



mereka sudah diikat cukup kencang, dan jika krisisnya berlarut-larut maka 

dengan siasat itu ia tidak akan dapat bertahan lama.9 

b. Kemudian yang kedua pada tingkat keluarga ada pelbagai alternative 

subsistensi yang dapat digolongkan sebagai “swadaya”. Hal itu dapat mencakup 

kegiatan-kegiatan seperti berjualan kecil-kecilan, bekerja sebagai tukang, 

sebagai buruh lepas, atau malahan bermigrasi. 

c. Memanfaatkan relasi yang ada yaitu dengan meminta bantuan kepada para 

saudara atau tetangga saaat terjadi kesusahan atau muslim paceklik.10 

Melihat kenyataan kondisi ekonomi keluarga buruh nelayan yang jauh dari 

kata sejahtera membuat para istri buruh nelayan tidak dapat tinggal diam, mereka 

tergugah untuk ikut berpartisipasi aktif membantu memberi masukan ekonomi 

keluarga. Walaupun perolehan pendapatan secara idealnya adalah tanggung jawab 

suami, pada kenyataannya para istri buruh nelayan dan keluarga lainnya juga ikut 

membantu, tentunya sesuai dengan kemampuan masing-masing.11Sebagai istri dari 

buruh nelayan, perempuan memiliki peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan 

pencari nafkah dalam membantu pemasukan ekonomi keluarga sebagai bentuk 

mekanisme survival untuk keluarga. Pendapatan minim suami yang hanya bekerja 

sebagai buruh nelayan  mendorong para istri untuk ikut membantu bekerja agar dapat 

mempertahankan kehidupan ekonomi keluarga . hal itu juga di dukung karena 

                                                           
9 Ibid, Hal. 40 
10Dalam buku  James C.Scott, Moral Ekonomi Petani.(Mencari kayu bakar, membuat arang, dan 

melakukan usaha kecil-kecilan, merupakan cara-cara tradisional di Asia Tenggara untuk mencari 

nafkah di waktu-waktu senggang atau setelah panen gagal). 
11 Peranan Wanita Nelayan Dalam Kehidupan Ekonomi Keluarga Di Tegal Jawa Tengah 



penghasilan sebagai buruh nelayan tidak dapat dipastikan besar kecilnya setiap hari12, 

hal itu sama seperti yang dialami oleh perempuan  di  Lamongan, Lombok  Utara  dan  

Timur, perempuan-perempuan  tersebut  tidak  hanya  'sekedar'  merespon terhadap  

dampak  perubahan  iklim,  namun  mereka harus  berjuang  keras  untuk  mengatasi  

persoalan penurunan  pendapatan  agar  tetap  survive'. perempuan tidak menyerah, 

tapi mereka tetap bangkit, mencari  nafkah  (melakukan  diversifikasi  mata 

pencaharian)  untuk  bertahan  hidup, buat diri dan keluarganya. Perempuan mampu 

mengolah pemasukan seberapapun hasilnya  dan  menjadikannya  usaha  untuk  

bertahan hidup (melakukan diversifikasi pekerjaan). 13 

Beban tanggung jawab rumah tangga miskin yang harus disandang oleh 

perempuan pesisir sehingga mereka memiliki peran yang besar untuk memenuhi 

kebutuhan sehari hari telah semakin memperkuat kedudukan sosial mereka dalam 

rumah tangga.hal yang sama juga berlaku pada perempuan pesisir yang berhasil 

dalam usaha kegiatan sektor publik akumulasi kapital dan kekayaan rumah tangga 

yng diraih juga memperkuat kedudukan sosialnya didalam rumah tangga. 

Keberhasilan ekonomi dan kegigihan perempuan mengatasi kesulitan hidup rumah 

tangganya juga menimbulkan apresiasi positif masyarakat di sekitarnya. Sekalipun 

suami secara kultural sebagai simbol kepala rumah tangga, substansi tanggung jawab 

tetap berada di tangan perempuan pesisir. 14 

 

                                                           
12 Jurnal Peran Perempuan Masyarakat Pesisir dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Nelayan 
13 Jurnal Kependudukan  Indonesia Vol. 8 No.  1 Tahun 2013  (ISSN 1907-2902) 

14Kusnadi, Akar kemiskinan Nelayan,Yogyakarta:LKiS,2003, hal 81-82 



METODE PENELITIAN  

 Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu untuk mendapatkan 

gambaran bagaimana kondisi social ekonomi keluarga buruh nelayan dan juga untuk 

menapatkan bagaimana mekanisme dan peran isteri buruh nelayan dalam membantu 

pemasukan ekonomi keluarga.  Berdasarkan pendekatan deskriptif data yang 

dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan begitu 

laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk member gambaran 

penyajian laporan tersebut. Data tersebut dapat berasal dari naskah wawancara, 

catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi 

lainnya 15.  

Setting sosial yang menjadi latar penelitian ini adalah di Dusun Muncar Desa 

Kedungrejo Banyuwangi .penelitian dilakukan di dusun muncar karena memang 

dusun muncar merupakan penghasil ikan terbesar di Banyuwnagi. Perahu yang 

digunakan adalh perahu besar-besar sehingga akan mudah menemukan informan 

yang sesuai dengan kriterianya. Jika perahu yang digunakan untuk menangkap ikan 

besar-besar maka sudah pasti setiap perahu akan memiliki anak buah kapal berkisar 

20 orang sampai 30 orang. Dalam menentukan informan menggunakan teknik 

pemilihan snowball yaitu dengan cara menjadikan salah satu informan sebagai 

informan kunci, dimana yang yang bisa menjadi informan kunci dalam penelitian ini 

adalah isteri dari anak buah kapal pak sutrisno.  

                                                           
15 Lexy J Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif dalam jurnal pemenuhan kebutuhan chatters FISIP 
UI 2009 



PEMBAHASAN 

Dari penelitian mengenai mekanisme survival keluarga buruh nelayan yang 

dilakukan di Dusun Muncar Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten 

Banyuwangi Jawa timur diperoleh kesimpulan dari hasil temuan data yaitu Dalam 

kehidupan sosial ekonomi, keluarga buruh nelayan memang masih berada di posisi 

ekonomi marginal dimana posisi tersebut sangatlah dekat dengan garis subsitensi. 

Rendahnya tingkat ekonomi keluarga buruh nelayan disebabkan karena utamanya 

pendidikan yang ditempuhnya rata-rata hanya mengenyam bangku pendidikan 

sekolah dasar itu pun tidak sampai lulus, sehingga untuk bekerja diluar sector 

perikanan yang membutuhkan ijazah sebagai persyaratan mereka tidak dapat 

memenuhi persyaratannya selain itu juga dikarenakan mereka tidak memiliki 

ketrampilan sehingga akan kesulitan jika melakukan diversifikasi diluar sector 

perikanan dan kelautan, sehingga masyarakat Dusun Muncar hingga saat ini sebagian 

besar bekerja sebagai buruh nelayan .  Kehidupan masyarakat pesisir yang tidak dapat 

dipisahkan dari lautan. Sumber penghidupan masyarakat pesisir tidak lain hanya 

bergantung pada keadaan laut.  

Hidup menjadi keluarga buruh nelayan dibawah garis subsistensi membuat 

para istri tidak dapat tinggal diam di rumah, mereka mencoba untuk berpartisipasi 

aktif dalam membantu pemasukan ekonomi keluarga melalui swadaya usaha kecil-

kecilan. Swadaya usaha yang dilakukan oleh para istri dalam rangka sebagai bentuk 

mekanisme survival untuk mempertahankan kehidupan ekonomi keluarga telah 

mengalamai diversifikasi usaha. Hal tersebut dapat dilihat dari ragamnya usaha yang 



dimiliki setiap istri buruh nelayan yang berupa usaha, membuka warung makan, toko 

kelontong , karyawan pabrik kastorid dan penjual ikan. Ragam usaha yang dimiliki 

para istri buruh nelayan tersebut telah menunjukkan bahwa usaha telah mengalami 

diversifikasi usaha yang dimana usaha yang dimilikinya tidak hanya berkutat dalam 

sektor dan perikanan saja.. 

SARAN 

Setelah memperoleh hasil  penelitian, maka ada beberapa saran atau masukan 

untuk berbagai pihak yakni:  

1. Untuk penelitian selanjutnya yang memilih topik yang sama dapat 

menggunakan  metodologi yang berbeda dan juga dapat menggunakan teori 

lain yang dapat memberikan uraian yang mendalam dan variasi. 

2. Untuk dinas terkait, perlunya memberikan pelatihan kepada keluarga buruh 

nelayan agar masyarakat memiliki kemampuan atau skill yang terasah dalam 

mengembangkan jiwa wirausaha dan tidak hanya bergantung pada sektor 

perikanan dan kelautan 

 

 

 

 

 


