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Abstrak

Penelitian i4i bertujlan unllk mengetahui peran peremplan pesisir dalam menuniang aktivitas pe kanan dan

keterlibatan istri neiayan dalam rnembantr perekonomran keluarga di Desa Torosiaje Laut Kecamatan Popayato

Kabupaten Pohuwaio. Kegiatan penelitian dilakukan da bulan April - ltle 2014. Jenis penelitian merupakan

peneitian deskrptif, dengan menggunakan anallsis kualitatil Hasil peneliilan menunlukkan bahwa tingkat
pendidikan masih terqolonq rendah sehingga mempengarLhi pola pikrr khususnya daam mengambl kepLltlsan

penoelolaan ekonomi keiuarga. Keg;atan para istrl nelayan di bidang perikanan yaknl menjual hasiltangkapan

da suaminya, menqolah ikan asin, membual dan memperbaiki pukat di waktu luang Sedangkan kegialan peran

pesisir dj luar bidang perikanan yakni membuka warung makan, menjadi pedagano sambilan, buruh cuci kain,

pembuat kue, meniualkue, serta rneniual kayu bakd Faklor pendlkung peningkatan pelan perernpuan adalah

kernampuan kelanya tinggl, dorongan keluarga clkup kual, dan lokasi kegiatan merupakan obyek wisata
polensial yanq membuluhkan aklivitas percmpuan dalarn perdagangan. Kendala yang dihadapi adalah

rendahnya akses perempuan tedadap s!mber daya modal, tanspodasidan infonnasi

Kata kunci: peran perempuan, isti neayan, DesaTorosiaje Laut

I, PENDAHULUAN

Secara geografis bangsa lndonesia metupakan

neoaE kepulauff dengan lalt yang dernikian luas

diseftai kekayaan sumberdaya alarn yang begitLr

besar Namun, pada kenyataannya lndonesia belum

nampu menjadi bangsa yang maju. Dampaknya,

masyaEkat pesisir kurang berkembang dan terus

dalam posisi ma4inal iAdi 2002).

fi4eiutut Lampe (1989), ekononri ya.g tidak

menentu membual nelayan harus rnampu untuk

rnenyesuaikan dki, antara lain dengan rnemanfaatkan

anggota rumah tangga untuk membantu

nentngkatkan pendapatan keluaoa. Dalam

kehidupan tumah langga keluarga, sebagal sub

sister odri masyara\al merlilil. fungs, st'alegs
dalam mensnamkan nilai'nilai keselaraan dalam

setiap akUvitas dan pola hubungan antar anggota

keluarga. Daam keluaqa, semua sttuklur, peran,

danfungsisebuah sistem dapatditem!kan.

Menurut Sanatang (2006) wanita merupakan

salah salu komponen yang sangat penting dalam

pembangufan pesisir karena peran wanita sangat

strateqis dalam kegiatan berbasis pe kanan dan

kelautan. Sebagal contohnya wanita sangal beQeran

seba0ai pedagaag pengecel, pengutnpul ikan,

pedagang besar, buruh upahan, maupln tenaga

pengolah hasil perikanan. Eerbagai aspek kajian

ataupun program-program pembangunan pesrsir

menyangkui perempuan trdak banyak lersentuh

Desa ors,ae -aul merJoakaa oae'al' oessl
pantai, betada di \44layah Kecamatan Popayato,

Kabupaten Pohuwato yang menjadikan pedkanan

sebaga rara pencahara" Jland Dlna"a sebagia'

besar penduduk beke{a sebagai nelayan.

II. ME1ODE PENELITIAN

Penelitian lni dilakukan di Desa Torosiaje Laut,

heLanalan Popayalo hdolDd en pohuwalo Provinsi

Gorontalo. Populasi dalam penelitian lni adalah

keseluruhan istrinelayan di Desa Torcsiale Laut. Da

375 KK diambil sampel sebanyak 78 orang rstri

nelayan yang bekeda membantLr meningkalkan

ekonomikeluaqa

Data dikumpulkan dengan wawancara dan

observasi yaitu melakukan pengamalan secala

langslng ke lokasi penelltian ALal pengumpula. dat€

berupa panduan obseryasi yaiti! daftar check ist.

Seoagar dara perdu(unq digunaian do['Jnellas

lntuk mempe*uat data penelitian befirpa

foto/qambar.

Data dianaliss secara deskriftif kual tatif dengan

hasil beruoa tabel dan oambar serta dideskripsikan

berdasarkan hasil wawancam dan observasi yang

dlyakin kevalidannya.
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Torcsiaje Laui merupakan salah satu
dad banyak desa pesisir di Teluk Tominiyang berada
di wilayah Kecamalan popayato Kabupaten
Pohuwato Provinsi Gorontalo. Secara geografis desa
ini berada pada perairan dangkal dengan kedalaman
0,5-2 meter lklim dan kondisi geogralis yang

demikian menyebabkan suhu rata-rata lercatat
sebesar 32C Desa Torosiaje Laut memiiiki tlras 200
Ha {2 Kml. Lokasi pemukiman penduduk setuas 20
Ha berada kurang lebih 3 metq diatas permukaan

laut. Lokasi perkebunaryperJadangan masyarakat
seluas 25 Ha, lokasi peftarnbakan 25 Ha dan iokasi
hutan mangrove 130 Ha (RpJ[rDes, 2011-2015).

Desa Torosiaje Laut berbatasan dengan Desa
TorosjaJe Jaya di bagaian (Jtara, di bagian Selatan
berbatasan dengan Desa lrikora. d bagtan ,imur

berbatasan dengan Teluk Tomini, di bagian Barat
be,lalasan dengan Desa Dudewujo Kecamalan
Popayato Barat

Penduduk lebih banyak bemukim dj Dusun
Eaha Jaya dengan jumlah 773 jiwa dai 206 KK. Di
Dusun [4utiara terdapat 626 j]wa dad 169 KK {prcil
Desa Torosiaje Lau1, 2014).

Respondef yang tidak tutus SD sebanyak 43
jiwa dengan persentase (55,13 yo), sedang yang
tamal SD sebaryak 30 orang dengan persentase
(3€,46%). Haiya 6,4% yang berpendidikan SLTP dan
SLTA ata! sederalat dan tidaN ada yang penah
mengecap pendidikan tinggi, baik diptoma maupun
saiana. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan

masih tergolong rendah sehingga mempengaruhi
pola pikir khr.isusnya dalam mengambll keput0san
pengloalaan ekonomi keluarga.

Umur istri nelayan yang menjadi rcspond€n
yang mendominasi adalah lingkat umur 31- 40 tahun
sebanyak 26 jiwa denoar persentase (33 %),
sedangkan penduduk yang memiliki umlr di atas 41
tahun seba'ya& 22 o,dng dergan oersentase (28 90)

Bisa dikatakan para responden masih tergolong kual
bekeia membantu meningkatkan pendapatan ala!
mengelola ekonomi keluarga.

[.raa pelcahdtian petempJdn pesisir

bedasarkan hasil analisis menunjukan bahwa,
perdudul Desa -oros,ale Laul sa3at beruanast
mulaidai nelayan, sampaipenjlat kayu bakar (Tabet
1).
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Tabell hlasifil'asi Pekeiaan lstn Nelayan Desa

lo@1q91-au

!q - !!!!9liaq orans Pe6enlase

4 Joalan Hasl Taogkapan

5 Jtalan Kayu Bakar

8 Jlalan Es Balu

10 M€np€ln€ (i Pukai

12 Pengolah karAsln

11

9

6

2

3

2

6

1

1

1

1

1

2

32

11,54

7,69

2,56

3,85

2,5
7,69

1,24

12€

128

1,28

1,28

2,56

4i,03

Bedasarkan hasil wawancara menggunakan
kuesiole . pexeiaar isti ne,ayal di Desd -oros,aje

Laut dengan pendapatan tedinqgi perbulan adalah
pekeiaan sebagai neiayan, memperoteh penghasiian

Rp. 500 000 sampai Rp. 700.000 per butan.
Pendapatan terendah adalah pekertaan memperbaiki
alattangkap pukat yaitu hanya Rp.50.000sampai Rp.
80.000 per bulan. Dapal dilihat bahwa seorang istri
Lddk lanya berceran di oaran tLrran ranggd saja
tetapi juga beeeran langsung di luar rumah langga
sebagai pencari naftah tambahan dalam menambah
pendapatan kelua0a (Gambar 1).

P€ndtlprtan/Perhari

- _Tg!L !. iq!
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r 100000

1s0000
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Gambar 1 Pe6enlase katego pendapatan perhari
islri nelayan
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l,4enutut KLrsnadi (2000) daiam sitlasi
ekspoilasi secara be ebihan dan k€timpangan

pe.ndsddr ldsrl langkapan.'aso.alrsds, elo"o'l1

akan mendorong nelayan nelayan menganekaIagarn-

kan sumber pekeiaan daiipada hanya bedumpu

sepenuhnya pada pekeiaan rnencar lkan

Penganekaragaman sLrmber pekelaan teBebul

meupakan salah saiu bentuk strategi naftah qanda

yang dikembangkan nelayan Dalarn kailannya

dengan peigembangan strategi nalkah ganda, lebih

lanjut Satria (2009b) rnenjelaskan bahwa terdapat

dua macam strategi naftah ganda, yaknl di bldang

peikanan dan bukan bldang pe kanan. PeneLitian

CoJlha'd (2008). nenerLkan pada saat T-srr
paceklik ala! bukan rnusim penanqkapan ikan maka

beb€rapa mata pencahian nelayan akan

DerrLTc rldn \epen, penlah'l petela pabrih pehe la

perkebLnan dan pekerla pemerintah.

Dalam kehidupan sehar hd, dapal diamall

perbedaan aktivitas antara laki-laki dan peremlluan

{suami dan isirl) Pada pagi hari, secara umum

perempuan sibuk dengan aktivitas di tumah. lsti
nelayan sbuk mempersiapkan makanan untuk bekal

dan hidangan sebelum suami berangkat ke laut.

Aktivilas larnnya yang dibuat bu rumah tangga

seperti. mencuci dan menyetika pakaian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan lst

nelayan, serng kai keadaan ekonornr k€uaga
menuntutnya irntuk lkui bekerja atau menca suatu

kegiatan yang dapat menambah penghasilan

keluarganya. Tekanan ekonomr merupakan faklor

utama yang menyebabkan istri bekeia, kumagnya

pendapatan keluarga menjadikan lbu rumah tangga

turul membanlu pekeijaan suami daiam memblat
genteng agar kebutuhan keluarga bisa tercuk!pilstd

nelayan merasa dengan hanya mengandalkan

penghasilan dai suami me a!t, itu Udak cukLrp !ntuk
memenuhi segala kebuluhan keluarga. oleh karena

it!, lstl nelayan rnemllih lalan untuk lurun melaul

beGama sirami alau sendiri atau melakukan

oerbdgdi Lsara rnruk me,ambal' peldapdlar da'

suami.

Peranan rsteri dalam mernenuhi kebutuhan

tumah tangga cuklp dominan. Kegiaian kegiatan

yang berhubungan dengan pekerlaan rLrrnah tangga

mencak!p beberapa hal, misalnya pengatuGn

keuargan dalam rurnah tangga lebih banyak

dilaklkan oeh rst . Pengaturan pengeiuaran rumah

lanqqa sehafi hari berdasarkan tngkat penghasilan

yanq diperoeh, dan bukan berdasarkan tingkat

kebuluhan konsLrrnsi jumlah anggota rumah

tanqganya

Usaha yang dilakukan oeh islrL-isti nelayan di

Desa Torosiaje Lalt dalam bidang perlkanan unluk

nenbanlu ,ie. nglarl'an peldapalar "ko_ori
keluaroa adalah lurun melaut baik seorang d

maupun lkut be6ama dengan suam aya. Jika para

suami turun melaut dan pulang membawa hasil

tangkapan, usaha yang dilakukan istri yaitu menjLral

hasil tangkapan dai suaminya. Selain menjlal hasil

tangkapan s!am! ada pula istr nelayan yang

mengolah ikan asin dan menjlal es batu. [,4embuat

pukat dan memperbaiki pukat yang tusak djlakukan

oleh istrl nelayan saatwaktu luang.

Kegialan istri nelayan dr iuar perikanan dl Desa

Torcsiale La t adalah adalah memanfaalkan sumbet

daya alam di sekitar mereka. Selain itu jenis kegiatan

ataupun lsaha bemodalkan keteramprlan yang

mereka Iniliki. l\,,lereka memilikl ca1 caz alau

ierobosan-terobosan yan0 sangat be€rl {ialam

membantu suami uniuk menunjang keangslngan

ekonomi keluargamereka.

Strategi yang d pilih perempuan urtuk

mempeatahankan eksistensi dan posisinya dalam

perdagangan adaah dengan membentuk keompok

usaha Ha inl untuk meminimalkan peNarngan

diantara perempuan dan memperkuai moda dalam

kelompok.

Faktor penduklng peningkalan peranan

petefp-an addra" temd'roua_ ie.anya tggi
dorongan keLuarga cukup kuat, dan lokasi kegiatan

meflrpakan obyek wlsata potensial yang

mernbutuhkan akUvitas perempuan dalam

perdagangan. Kerdala yang dihadapi adalah

rendahnya akses perempuan lerhadap s0mber daya

modal, transportasi dan infomasi. Tantangan

terhadap kemajuan dan kebe€daan perempuan

dalam perdagangan di daerah lerseblt masuknya

bakul pia dengai modal yang leblh kuat yang

mampu membe kan penawaran yang lebrh tinggj

Oeh karena itu, guna memperbaiki kondis

ketimpangan menlju kesetaraan dan keadlan

perempuan maka inslansiinslansi yang terkait

deagan perempuan harus melakukan kegialan

sosialisasi kesetaraan dan keadian perempuan

khususnya tefiadap ibu-ibu {ist }nelayan.
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IV. KESIMPULAN

Bedasarkan hasil penelitran yang dilakukan,

dapat disimpulkar bahwal

1. Peran istri nelayan dalam keluarga dr Desa

Torosiaje Lalt sangat tingg. selain harus

rnengeiakan pekerjaan tumah tangga sendiri

luga harlrs membatu,dang baik secara langslng

maupun tidak langsung, proses produksi.

2 lsli nelayan di Desa Torosaje Laut bemeran

aklii dalam kegiatan mencai nafkah di bidang

pedkanan dan non-pe kanan unluk menambah

penghasilan. Pembentukan kelompok usaha

maupun arlsan unluk bebagai aktiv tas adlaah

upaya mempererat hubunoan sosial-budaya dan

nenbanlJ n e'rgdtasi \etidakpastid el*onom

ke'uarga.
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