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ABSTRAC 

 Kampung Talisayan is known as the largest fish supplier in Berau District, East 

Kalimantan. Fisherman's wife in Kampung Talisayan also actively work. This phenomenon is 

interesting to investigate further. (1) How is the role of shipwife and boat fisherman wife in 

Kampung Talisayan, Talisayan Sub-district, Berau District, East Kalimantan ?. Research method 

using ethnography method. The approach taken in this research is qualitative approach. Data 

collection techniques used in this study are observation, in-depth interviews with interview and 

documentation guidelines. The total informants are 20 (twenty) people consisting of Fisherman (5 

persons), Fisherman Bagan (5 persons), Fisherman Ship's Wife (5 people) and Fisherman's Wife 

Bagan (5 people). Technique of data analysis using Theory No Limit Culture, Gender and 

Maritime. The results show that there is a relationship between work, gender, power and prestige 

among men is seen to be less balanced in fishermen's family in Kampung Talisayan. Role of 

fisherman wife is divided into three, namely productive role, reproductive role and social role of 

society. The fisherman's wife of the ship and the charts contributed equally to the household. 

Contributions Wife fishermen ship is in the form of money from the sale of cakes, open stalls, 

laundry workers, fish sales, factory employee. Contribution of fisherman wife chart in form of 

money from side business of family that is clothing store, travel car and workshop.Keywords: 

Role, Wife of Fishing Ship and Bagan, Household. 

Keywords : Productive Roles, Reproductive and Social Societies, Wife of Fishing Ship and Bagan, 

      Household, Contribution. 

 

ABSTRAK 

 Kampung Talisayan terkenal sebagai pemasok ikan terbesar yang ada di Kabupaten 

Berau, Kalimantan Timur. Istri nelayan yang ada di Kampung Talisayan juga turut aktif bekerja. 

Fenomena ini menarik untuk diteliti lebih lanjut. (1) Bagaimana peran istri nelayan kapal dan 

nelayan bagan di Kampung Talisayan, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur 

?. Metode penelitian dengan menggunakan metode etnografi. Pendekatan yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam dengan pedoman wawancara dan 

dokumentasi. Informan keseluruhan berjumlah 20 (dua puluh) orang yang terdiri dari Nelayan 

Kapal ( 5 orang), Nelayan Bagan (5 orang), Istri Nelayan Kapal (5 orang) dan Istri Nelayan Bagan 

(5 orang). Teknik analisis data dengan menggunakan Teori Tidak Ada Pembatas Budaya, Jender 

dan Maritim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara kerja, gender, kekuasaan 

dan prestise antara laki-laki terlihat masih kurang seimbang pada keluarga nelayan di Kampung 

Talisayan. Peran istri nelayan dibagi menjadi tiga, yaitu peran produktif, peran reproduktif dan 

peran sosial kemasyarakatan. Istri nelayan kapal dan bagan sama-sama memberikan kontribusi 

pada rumah tangganya. Kontribusi Istri nelayan kapal yaitu berupa uang dari hasil berjualan kue, 

membuka warung, buruh cuci, berjualan ikan, karyawati pabrik. Kontribusi istri nelayan bagan 

berupa uang dari usaha sampingan keluarga yaitu toko pakaian, travel mobil dan bengkel. 
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Kata Kunci : Peran Produktif, Reproduktif, Sosial Kemasyarakatan, Istri Nelayan Kapal dan          

             Bagan, Rumah Tangga, Kontribusi. 
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PENDAHULUAN 

 Negara Indonesia memiliki 

luas wilayah laut mencapai 7,9 juta 

km persegi yang terdiri dari kurang 

lebih 13.667 pulau dan itu mengapa, 

Indonesia dijuluki sebagai Negara 

Maritim. Negara Indonesia telah 

diakui kemaritimannya oleh dunia 

melalui UNCLOS (United Nations 

Convention on the Law of the Sea) 

1982. Indonesia memang menjadi 

salah satu Negara yang memiliki luas 

laut teritorial terbesar di dunia. 

Indonesia memiliki potensi sumber 

daya alam yang indah, yang terdapat 

di dalam lautan. Adapun sumber 

daya alam yang dimaksud seperti 

biota laut, jenis-jenis ikan, terumbu 

karang, minyak bumi dan masih 

banyak lagi (Satria, 2009). Indonesia 

memiliki hasil laut yang melimpah 

dan banyak dimanfaatkan sebagian 

besar masyarakat untuk dijadikan 

sebagai mata pencaharian.  

 Sebagai Negara kepulauan 

terbesar yang ada di dunia, Negara 

Indonesia memiliki kesempatan yang 

sangat besar untuk menjadi Negara 

poros maritim dunia. Poros maritim 

merupakan sebuah gagasan yang 

dibuat bertujuan untuk menjamin 

hubungan antar pulau, 

pengembangan industri perikanan 

maupun perkapalan, perbaikan 

seluruh transportasi laut dan fokus 

pada keamanan maritim. Pemerintah 

merumuskan beberapa program-

program utama untuk mewujudkan 

Negara Indonesia sebagai poros 

maritim dunia. Program-program 

tersebut antara lain penegakan 

kedaulatan wilayah laut di NKRI, 

pengembangan konektivitas maritim, 

revitalisasi sektor-sektor ekonomi 

kelautan, rehabilitas kerusakan 

lingkungan serta peningkatan 

kualitas dan kuantitas Sumber Daya 

Manusia kelautan (presiden.go.id 

Diakses pada 24 April 2017 jam 

20.00 WIB). 

 Nelayan adalah pekerjaan 

yang selalu mengandalkan laut dan 

sumber daya  laut untuk membangun 

perekonomian keluarganya. 

Kehidupan nelayan seringkali jauh 

dari kata sejahtera. Penghasilan 

setiap nelayan yang satu dengan 

yang lain berbeda-beda, tergantung 

pada tipe nelayan. Tipe nelayan 

dapat di bagi tiga, yaitu : (1) Nelayan 
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Lautan Bebas, (2) Nelayan Pantai 

dan (3) Nelayan Sungai, Rawa, 

Hutan (Andriati, 2004).  

 Tingkat kesejahteraan para 

nelayan juga patut di sorot, 

mengingat pekerjaan  mereka hanya 

bergantung pada laut dan isinya. 

Belum lagi mereka berurusan dengan 

perubahan iklim, ombak besar, 

gempa atau badai yang tidak bisa 

diprediksi, ini tentunya 

memunculkan masalah bagi para 

nelayan. Musim kemarau seringkali 

juga berpengaruh terhadap nelayan 

dalam menjaga kelangsungan 

kehidupan keluarganya. Bagi para 

nelayan tradisional, seperti 

contohnya di Perairan Selat Madura, 

musim kemarau yang panjang sama 

dengan memperlama masa kesulitan 

mereka di dalam memperoleh hasil 

tangkapan. Masa-masa ini biasa 

disebut dengan masa paceklik. 

Sebaliknya, tibanya musim hujan 

adalah tanda awal berlangsungnya 

musim-musim penangkapan ikan 

(Satria, 2009). 

 Tipe nelayan mempunyai 

kendalanya masing-masing, 

tergantung dari para keluarga 

nelayan bagaimana cara mereka 

menyikapi kendala-kendala tersebut 

supaya kondisi ekonomi keluarga 

mereka tetap tercukupi. Kondisi 

kehidupan tersebut merupakan 

sebuah gambaran yang dialami oleh 

sebagian besar masyarakat nelayan di 

Indonesia. Kendala dalam melaut 

dan kesulitan-kesulitan hidup lainnya 

merupakan siklus dari peristiwa 

sosial ekonomi yang selalu berulang 

setiap tahunnya atau bahkan bisa 

juga terjadi sepanjang tahun yang 

menimpa rumah tangga nelayan 

(Satria, 2009). 

 Disaat seperti inilah peran 

istri sangat dibutuhkan oleh suami 

sebagai nelayan. Istri mempunyai 

peran yang cukup signifikan dalam 

mengatur perekonomian keluarga 

untuk memenuhi kebutuhan mereka 

sehari-hari. Kaum perempuan ini 

tidak hanya sekedar membantu suami 

dalam mencari nafkah, akan tetapi 

justru kaum perempuanlah yang 

sangat menentukan kelangsungan 

hidup keluarganya. Kesulitan akan 

ekonomi ini membuat kaum 

perempuan dari kelas ekonomi yang 

tergolong rendah untuk ikut berperan 
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dalam meningkatkan ekonomi 

keluarganya. Peran istri ini sangat 

membantu, jika para suami yang 

bekerja sebagai nelayan membawa 

penghasilan yang tidak cukup untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Namun, seringkali masyarakat 

beranggapan bahwa istri nelayan 

tidak bisa melakukan apa-apa dalam 

pemenuhan kebutuhan sehari-hari, 

terutama pada perekonomian 

keluarga. Mereka hanya identik 

dengan memasak, mencuci serta 

menyiapkan sarapan. Akan tetapi,  

peran istri memang sangat bisa 

membantu meringankan 

perekonomian keluarga mereka 

(Andriati dalam Susanti, 2014).  

 Didalam skripsi ini 

membahas tentang bagaimana peran 

istri dalam meningkatkan Peneliti 

mengambil beberapa referensi yanng 

berasal dari skripsi terdahulu yang 

membahas istri nelayan. Skripsi 

tersebut dijadikan peneliti sebagai 

pedoman untuk membuat penelitian 

baru dan berbeda dari skripsi yang 

sudah ada. Dalam hal ini, peneliti 

mengambil referensi skripsi dari Sri 

Pudji Susilowati dengan skripsi yang 

berjudul “Peranan Istri Nelayan 

Dalam Meningkatkan Kesejahteraan 

Rumah Tangga Desa Kabongan 

Lor”. ekonomi keluarga dengan cara 

turut berpartisipasi dalam sektor 

ekonomi publik. Peneliti juga 

mengambil referensi dari Retno 

Andriati dengan penelitian yang 

berjudul “Wanita dan Perekonomian 

Nelayan Pantai”. Didalam penelitian 

ini membahas tentang peran istri 

yang relatif besar di daerah tersebut 

dan dampak kedudukan istri nelayan 

sebagai ibu rumah tangga yang 

relatif kuat. Beberapa referensi ini 

dianggap peneliti sangat relevan 

sehingga dapat dilakukan penelitian 

yang baru. 

METODE 

 Penelitian ini menggunakan 

metode etnografi yang berarti 

menjelaskan dan menggambarkan 

secara mendalam tentang aktivitas 

dan kontribusi yang dilakukan oleh 

istri nelayan kapal dan istri nelayan 

bagan yang ada di Kampung 

Talisayan, Kecamatan Talisayan, 

Kabupaten Berau, Kalimantan 

Timur. 
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 Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Pendekatan 

kualitatif adalah penelitian yang 

bersifat deskriptif dan cenderung 

menggunakan teknik analisis data 

yang didapat selama melakukan 

proses penelitian. Landasan teori 

sangat penting pada pendekatan 

kualitatif ini karena landasan teori 

digunakan sebagai pedoman agar 

fokus penelitian sesuai dengan fakta 

di lapangan (Spradley, 2007).  

 Dalam melakukan penelitian 

tentang peran istri nelayan kapal dan 

bagan ini, peneliti menggunakan 

teknik pemilihan informan yang telah 

banyak digunakan oleh peneliti lain 

yaitu teknik penentuan informan 

menurut James Spradley.  

Lokasi penelitian ini 

dilakukan di Kampung Talisayan, 

Kecamatan Talisayan, Kabupaten 

Berau, Kalimantan Timur. Lokasi ini 

dianggap peneliti sesuai karena 

berdasarkan data yang peneliti 

dapatkan dari Pihak Kecamatan, 

penduduknya mayoritas memiliki 

pekerjaan sebagai nelayan. Terdapat 

keluarga nelayan yang tinggal di 

wilayah tersebut dan tidak heran 

Kampung Talisayan biasa disebut 

dengan “Kampung Nelayan”. Salah 

satu yang menjadi daya tarik dalam 

pemilihan lokasi ini karena Kampung 

Talisayan terkenal sebagai pemasok 

ikan terbesar yang ada di Kabupaten 

Berau, hampir sebagian besar 

juragan ikan membeli kepada 

nelayan Talisayan untuk dibawa ke 

kota guna diperjualbelikan lagi di 

pasar-pasar tradisional dan modern 

yang ada di Kabupaten Berau. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Perempuan memang 

mempunyai banyak peran di 

lingkungan kehidupan sehari-hari. 

Seperti pada lingkungan sosial, 

ekonomi maupun keluarga. Peran-

peran yang dijalani oleh perempuan 

ini tidak terlepas dari konstruksi 

sosial. Walaupun memang pada 

kenyataan yang ada bahwa banyak 

perempuan yang telah mengambil 

peran di luar rumah, akan tetapi 

konstruksi sosial masyarakat masih 

saja melekatkan peran utama 

perempuan di sektor domestik yaitu 

menjalankan peran reproduksi. Oleh 
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karenanya, meskipun perempuan 

dapat mengambil peran produksi atau 

peran yang menghasilkan nilai 

ekonomi dan bekerja  di sektor 

publik, akan tetapi perempuan tetap 

tidak meninggalkan perannya dalam 

rumah tangga.  

A) Peran Produktif  

Peran produktif adalah peran 

yang dilakukan oleh seorang 

individu yang dimana peran 

tersebut menghasilkan upah 

atau uang. Peran produktif ini 

banyak dijalanlah oleh istri 

nelayan kapal yang ada di 

Kampung Talisayan. Peran 

ini dijalankan oleh istri 

nelayan kapal bertujuan 

untuk meringankan beban 

ekonomi keluarga nelayan 

kapal. Pada istri nelayan 

bagan, peran produktif ini 

lebih kepada bagaimana 

mengelola penghasilan dari 

usaha sampingan dan 

penghasilannya lebih 

dialokasikan kepada anak.  

B) Peran Reproduktif 

Peran reproduktif adalah 

peran yang dilakukan oleh 

seorang individu layaknya 

seorang ibu. Bagaimana 

seorang ibu mengandung dan 

membesarkan anaknya. Ibu 

berperan dalam mendidik, 

merawat serta menjaga anak 

hingga tumbuh dewasa. Peran 

ini juga terlihat pada istri 

nelayan kapal dan istri 

nelayan bagan. 

 

C) Peran Sosial Kemasyarakatan 

Peran sosial kemasyarakatan 

adalah peran yang dijalani 

seorang individu terhadap 

lingkungan sekitarnya. Pada 

peran sosial kemasyarakatan 

ini, individu berusaha 

beradaptasi dan mengenali 

lingkungan sekitarnya. 

Mencoba melalukan 

komunikasi terhadap 

lingkungan agar dapat 

diterima di lingkungan 

tersebut. Peran sosial 

kemasyarakatan yang terlihat 

pada istri nelayan kapal dan 

bagan yaitu melaksanakan 

acara arisan berkelompok, 

kerja bakti serta bersih desa. 

Acara tersebut dilakukan 
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untuk lebih mempererat tali 

silaturahmi antar kelompok 

masyarakat di Kampung 

Talisayan.  

 Kontribusi uang istri nelayan 

kapal dan istri nelayan bagan di 

Kampung Talisayan, Kecamatan 

Talisayan, Kabupaten Berau, 

Kalimantan Timur. 

1. Membuka 

Usaha 

Warung 

2. Jasa 

Laundry 

Pakaian 

3. Penjual Kue 

4. Penjual 

Ikan + 

Buruh Cuci 

5. Karyawati 

Pabrik 

1. Rp 

1.000.0

00,00 

2. Rp 

300.00

0,00 

3. Rp 

1.000.0

00,00 

4. Rp 

1.150.0

00,00 

5. Tidak 

disebut

kan 

Istri Nelayan 

Bagan 

Kontribusi 

Uang/Bulan 

1. Penjual 

Pakaian 

2. Jasa Travel 

Mobil 

1. Rp 

3.000.0

00,00 

2. Rp 

3. Bengkel 

4. Pekerja 

Rumah 

Tangga 

5. Pekerja 

Rumah 

Tangga 

2.000.0

00,00 

3. Rp 

5.000.0

00,00 

 

 

Keterangan  : 2 orang istri nelayan 

bagan tidak memberikan kontribusi 

uang      karena 

mereka tidak bekerja. 

 Pada tabel diatas dijelaskan 

bahwa istri nelayan kapal dan istri 

nelayan bagan memiliki peran 

masing-masing di lingkungan 

keluarga mereka. Peran yang 

dijalankan ini tentunya peran yang 

dapat menghasilkan uang yang 

tujuannya untuk pemenuhan 

kebutuhan keluarga. Seperti yang 

tampak pada tabel, terlihat bahwa 

istri nelayan kapal memiliki 

pekerjaan yang menghasilkan uang. 

Pekerjaan ini dijalani oleh istri 

nelayan kapal semata-mata hanya 

untuk pemenuhan kebutuhan 

keluarganya. Kebanyakan, istri 

nelayan kapal mengambil pekerjaan 

pada sektor jasa dimana usaha ini 

dirintis sendiri oleh istri nelayan 
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kapal. Dengan keterampilan yang 

ada, istri nelayan kapal berusaha 

keras untuk bekerja agar kondisi 

ekonomi keluarganya tetap 

terpenuhi.  

 

KESIMPULAN 

 Istri nelayan memiliki peran 

yang sangat penting baik dalam kerja 

produktif, kerja reproduktif dan 

sosial kemasyarakatan. Didalam 

kerja produktif, perempuan berperan 

dalam ekonomi keluarga. Pada kerja 

reproduktif, istri nelayan diberikan 

tanggung jawab dalam mengurus 

anak, mengasuh anak dan mengatur 

segala keperluan keluarga di rumah 

tangga nelayan. Pada sosial 

kemasyarakat, lebih kepada 

bagaimana peran yang dijalankan 

oleh perempuan pada sektor sosial, 

contohnya seperti ikut organisasi 

yang dibuat oleh kelompok, lembaga 

atau pejabat setempat. 

  Pada istri nelayan kapal, 

banyak usaha yang ditekuni guna 

memenuhi perekonomian 

keluarganya. Usaha ini seperti 

laundry pakaian, berjualan kue, 

membuka warung, berjualan ikan 

dan karyawati pabrik. Sedangkan 

pada istri nelayan bagan, lebih 

kepada membantu usaha sampingan 

keluarga misalnya seperti membuka 

toko pakaian, jasa travel mobil dan 

bengkel.  

 Dengan menyadari betapa 

besar peran perempuan bagi 

keluarganya, maka sudah saatnya 

pemerintah memberikan perhatian 

lebih kepada kaum perempuan 

nelayan. Peran mereka di sektor 

domestik dan publik perlu mendapat 

apresiasi dari pemerintah, karena 

selama ini istri sebagai pekerja tidak 

dibayar luput dari perhatian 

pemerintah dan istri ini tidak jelas 

status sosialnya di keluarga.  

 Penelitian ini juga sesuai 

dengan teori yang digunakan bahwa 

didalam kehidupan keluarga nelayan, 

hubungan antara kerja, gender, 

kekuasaan dan prestise antara laki-

laki dan perempuan dipandang masih 

kurang seimbang. Hal seperti ini 

memang banyak dialami oleh istri 

nelayan di Kampung Talisayan. 

Tidak terciptanya pembagian kerja 

yanng seimbang antara laki-laki dan 

perempuan menghasilkan beban 
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kerja istri nelayan lebih berat 

dibandingkan beban kerja suami.  
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