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ABSTRAK 

 
Untuk menjadikan Indonesia sebagai poros kemaritiman perlu didukung oleh kesiapan sumberdaya manusia 

kelautan dan perikanan. Upaya pemerintah yang fokus terhadap pembangunan kemaritiman yang berorientasi 

bisnis merupakan peluang bagi wanita nelayan untuk mengembangkan kemampuannya serta meningkatkan 

kesejahteraannya. Peran wanita nelayan diharapkan dapat memutuskan lingkaran setan kemiskinan yang 

selama ini menjadi karakterisktik dalam rumah tangga nelayan di kawasan pedesaan pesisir.Dengan 

menggunakan analisis peringkat strategi penghidupan (livelihoods strategy ladder analysis), hasil penelitian 

terhadap wanita nelayan di desa Malangrapat Bintan menunjukkan bahwa 72,4% dari mereka berada pada 

surviving, 17,2% (coping), 3,45% (adapting), dan 6,90% (accumulating). Ini berarti wanita nelayan sangat 

membutuhkan perhatian dari berbagai pihak untuk menciptakan penghidupan berkelanjutan. Apabila fokus 

program dan kegiatan pemberdayaan ditujukan kepada wanita nelayan diharapkan dapat berkontribusi 

terhadap pengentasan kemiskinan pada rumah tangga nelayan, karena perempuan memiliki asset yang dapat 

mendukung keberlanjutan penghidupan yaitu 71,3 (asset kepemimpinan) dan 60,3 (asset personal). Kekuatan 

asset kepemimpinan dan personal yang dimiliki wanita nelayan apabila mendapat dukungan dari pemerintah 

dari dimensi asset lainnya (asset keuangan, fisik dan sumberdaya manusia) maka akan mempengaruhi 

peringkat strategi penghidupan dari level surviving ke level accumulating.  

 

Kata Kunci : kemampuan, wanita nelayan, pembangunan kemaritiman 

 

 

PENDAHULUAN 

Tingginya persentase kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan di antara 

rumah tangga nelayan bukanlah fenomena baru karena selalu menjadi temuan dari penelitian 

terdahulu hingga sekarang Elfindri (2002). Karena itu menuju implementasi Masyarakat 

Ekonomi ASEAN (MEA) dimana terdapat arus bebas barang, jasa, investasi dan tenaga kerja 

maka sektor kelautan dan perikanan perlu menyiapkan sumberdaya manusianya. Salah satu 

upaya yang perlu mendapat prioritas adalah penguatan kapasitas sumberdaya manusia yang 

bersentuhan secara langsung yaitu nelayan dan termasuk wanita nelayannya. Karena jika 

tidak, mereka hanya menjadi penonton di tengah geliat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan 

bangsa dengan terus berada dalam lingkaran setan kemiskinan. Sehingga strategi 

penghidupan rumah tangga nelayan perlu perubahan menuju penghidupan berkelanjutan.  

Murray & Ferguson (2002) menjelaskan bahwa dalam membangun strategi 

penghidupan sangat diperlukan pelayanan (services) dan peluang (opportunities), dengan 

strategi yang dipilih akan menentukan pencapaian hasil penghidupan. Khusus dalam konteks 

meningkatkan penghidupan berkelanjutan bagi perempuan menurutnya perlu 



 

 

mempromosikan strategi ganda untuk membangun lingkungan yang kondusif. Pendekatan 

penghidupan berkelanjutan menekankan bahwa kemiskinan dipromosikan dan dipertahankan 

oleh faktor-faktor kontekstual yang lebih luas, maka diperlukan program-program untuk 

mengintervensi dua tingkatan yaitu “intervensi praktis dan intervensi strategis”.  

1) Intervensi praktis; yakni bekerja langsung dengan perempuan untuk membangun aset dan 

mengurangi kerentanan. Organisasi-organisasi memfasilitasi strategi perempuan untuk 

membangun aset dan mengurangi kerentanan di tingkat mikro. Dalam membangun 

ekonomi komunitas, intervensi ini dapat mencakup dukungan perencanaan bisnis, 

pelatihan efektivitas kepribadian, pengembangan keterampilan teknis, peningkatan 

pengetahuan, akses ke perawatan anak, akses kredit, dan strategi untuk mengorganisir 

perempuan. 

2) Intervensi Strategis; yakni bekerja di tingkat kebijakan untuk mengubah 

konteks kerentanan dan mengurangi kondisi yang membuat perempuan 

rentan terhadap kemiskinan. Intervensi strategi bekerja untuk tujuan perubahan sosial 

ekonomi pada tingkat makro. Metode yang dapat dilakukan seperti membangun 

pengorganisasian masyarakat, pembangunan aliansi, kebijakan advokasi dan kerja. 

Bagi perempuan, strategi penghidupan berkelanjutan berguna untuk mempermudah 

mereka dalam membangun asset dan kemampuan mereka serta mendukung mereka bergerak 

keluar untuk generasi kedepan yang memiliki pendapatan dan peningkatan ekonomi. Ketika 

seorang perempuan memiliki keahlian, pengetahuan dan percaya diri dalam mencari 

pekerjaan baru sama halnya mereka mendukung perluasan jaringan dan sumberdaya 

cadangan, serta mengembangkan satu penghidupan. Karena itu  lanjut Murray & Ferguson  

(2001) intervensi yang strategis dan terfokus pada keberlanjutan penghidupan perempuan 

sangat dibutuhkan agar bisa keluar dari kemiskinan. Sedangkan strategi intervensi diperlukan 

penekanan pada pemberdayaan sebagai dasar dimensi pendekatan seperti yang digunakan 

oleh CARE‟S (Krantz, 2001) lihat Gambar 1. 



 

 

 

Gambar 1. Strategi Intervensi CARE‟s 

Terdapat dua tingkat pemberdayaan yang digunakan dalam praktek penghidupan 

yaitu: 1) Pemberdayaan personal; yang mengacu pada peningkatan  

kepercayaan diri dan keterampilan masyarakat (yaitu modal manusia mereka) untuk 

mengatasi kendala terutama di bidang ekonomi. Ini termasuk pembentukan kualitas 

dukungan  dan ketertarikan untuk menabung, untuk meningkatkan pendapatan dan kegiatan 

generasi berikutnya serta memulai kegiatan baru yang lebih menguntungkan. Menuju 

kesetaraan gender dalam hubungan rumah tangga menjadi bagian penting dari strategi ini; 2) 

Pemberdayaan sosial, yang mengacu pada pembentukan dan atau penguatan perwakilan 

organisasi-organisasi berbasis masyarakat untuk membangun kapasitas anggota masyarakat 

dalam merencanakan dan melaksanakan prioritas kegiatan pembangunan yang muncul dari 

penilaian kebutuhan partisipatif, dengan maksud untuk mengembangkan struktur dan prinsip-

prinsip perwakilan demokrasi dan tata pemerintahan   (Drinkwater & Rusinow, 1999 dalam 

Krantz, 2001). 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini dilakukan di desa Malangrapat Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten 

Bintan. Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif eksploratif menggunkan 

metode penelitian campuran  yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif (Yin, 1989). Penentuan 

sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling.  Alasan menggunakan metode 

ini agar dalam pengumpulan data primer peneliti lebih bersifat fleksibel menentukan teknik 

apa yang akan digunakan, sehingga tidak banyak mengalami hambatan nantinya (Moleong, 



 

 

2001), selain itu sampel yang dipilih dari populasi adalah sampel yang bisa diakses, 

kemudian diverifikasi sesuai tujuan dan kriteria (De Vos et. al. dalam Sidloyi, 2010).  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peringkat Kesejahteraan 

Hasil perhitungan indek kesejahteraan menunjukkan bahwa indek kesejahteraan 

wanita nelayan Desa Malangrapat termasuk dalam kategori „sedang tapi mendekati 

kemiskinan” dengan nilai indeks 45. Tetapi jika indek kesejahteraan dilihat dalam konteks 

lingkungan pendukung termasuk kategori baik yaitu 60,36 sehingga ini menjadi peluang bagi 

wanita nelayan untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraannya.  

 Masih rendahnya peringkat kesejahteraan rumah tangga nelayan disebabkan adanya 

sifat dan karakteristik ketergantungan yang dimiliki oleh masyarakat nelayan. Bagi wanita 

nelayan faktor ketergantungan hukum adat yang memiliki pandangan streotip gender turut 

menghambat mereka untuk bergerak bebas mengembangkan kemampuan produktifitasnya. 

Selain itu factor lain turut mempengauhi kesejahteraannya antara lain ketergantungan pada 

faktor lingkungan, ketergantungan pada musim, ketergantungan pada pola hubungan 

“Patron-Klien”. Hal ini juga dikemukakan oleh Dahuri (2000). Selain itu dalam 

kepemimpinan perempuan juga mendapat tantangan. Ada empat tantangan perempuan dalam 

kepemimpinan menurut Tamiru (2008) yaitu penentraman keluarga dan pekerjaan 

(reconciling work and family), tidak bersahabatnya lingkungan kerja dengan keluarga 

(family-unfriendly work environment) serta streotip gender (gender stereotypes) dan High 

self-censoring.   Selanjutnya adanya perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan menurut 

Lundberg and Pollak (1993) dalam Radheeka (2012) akan berimplikasi terhadap tingkat daya 

tarik (spheres of interest) atau tingkat kontrol (spheres of control) sebagai model pembuatan 

keputusan dalam rumah tangga. Tingkatan itu meliputi belanja makanan, kebutuhan anak-

anak, pengeluaran dan perencanaan keluarga. Siapa yang mempengaruhi masing-masing 

tingkatan tersebut mempunyai konsekuensi terhadap kesejahteraan keluarga keseluruhannya. 

Implikasi yang dimaksud juga terdapat pada  wanita nelayan desa Malangrapat dimana peran 

produktif sangat bergantung pada laki-laki sehingga dalam rumah tangga belum berpengaruh 

signifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga.  

Dapat disimpulkan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam rumah tangga nelayan 

perempuan perlu meningkat spheres of interest dengan cara meningkatkan keterampilan kerja 

dan kemampuan personalnya sehingga dapat mengurangi sifat dan karakteristik 

ketergantungannya. 



 

 

Kemampuan Wanita Nelayan 

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan wanita nelayan dalam 

rumah tangga nelayan di desa pesisir salah satunya adalah tingkat pendidikan. Pendidikan 

formal sebagian besar dari wanita nelayan memiliki tingkat pendidikan relatif rendah 

(62,07% tamatan Sekolah Dasar), bahkan terdapat 27,59% tidak sekolah, dan 87,5% dari 

yang tidak bersekolah tersebut buta huruf. Selain pendidikan formal, peran pendidikan 

informal juga berperan penting dalam membangun kesejahteraan rumah tangga. Tetapi hanya 

sebagian kecil saja (6,90%) yang mendapatkan pendidikan, pelatihan dan pembinaan sebagai 

pendidikan informal dari pemerintah. Karena itu sangat wajar jika wanita nelayan secara 

ekonomi belum bisa berkontribusi secara maksimal dalam peningkatan pendapatan keluarga. 

Hal yang sering terlupakan dan tidak pernah mendapat perhatian yang menjadi dasar 

pemberian berbagai bantuan kepada rumah tangga nelayan adalah tidak melihat kemampuan 

perempuan dari dimensi personal dan kepemimpinannya. Kemampuan perempuan ini cukup 

potensial dalam peningkatan kesejahteraan rumah tangga. Persoalannya adalah kekuatan 

dimensi kepemimpinan dan personal ini tidak didukung oleh dimensi lain melalui bantuan 

permodalan, pelatihan, keorganisasian, pengembangan usaha dan jaringannya dan lain-lain. 

Dari seluruh wanita nelayan yang memiliki potensi tersebut yang mendapatkan bantuan 

permodalan dan pembinaan dari pemerintah terbukti dapat meningkatkan taraf hidup rumah 

tangganya secara signifikan. Strategi penghidupan mereka mencapai level accumulating yang 

berarti strategi mereka dapat mendukung penghidupan dan mendukung keberlanjutan 

sehingga membawa hidup lebih baik, dapat mengatasi goncangan luar, memiliki jangkauan 

pilihan fleksibel, bekerja di sektor informal, dan dapat mengakumulasi aset penghidupan 

lainnya. Menurut Zein (2010) kontribusi perempuan dalam rumah tangga nelayan dapat 

diketahui dari waktu yang dihabiskan untuk kegiatan reproduktif dan produktif perempuan. 

Zein menambahkan bahwa wanita nelayan memiliki kontribusi besar secara ekonomi 

terhadap pembentukan pendapatan dalam rumah tangga nelayan khususnya dalam 

memperkuat ketahanan pangan dalam rumah tangga nelayan di kawasan pesisir. 

Wanita Nelayan Dalam Pembangunan Kemaritiman 

Pembangunan kelautan sebenarnya memiliki ruang lingkup yang lebih luas dari kemaritiman.  

Saat ini dengan kebijakan pemerintah yang baru pembangunan kelautan menjadi bagian dari 

pembangunan kemaritiman. Kita menyadari bahwa selama ini sesungguhnya pembangunan 

sector kelautan dan perikanan adalah sektor andalan untuk pembangunan Indonesia, karena 

selain sebagai Negara maritime yang memiliki ribuan pulau juga memiliki potensi 



 

 

sumberdaya manusia yang besar terlibat dalam sektor perikanan (± 12,5 juta orang). 

Dukungan penuh pemerintah saat ini terhadap pembangunan kemaritiman dan ingin 

menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia merupakan peluang besar bagi 

sumberdaya manusianya meningkatkan kemampuan dan kesejahteraannya termasuk wanita 

nelayan. Menurut Dedi Masykur Riadi (2004) jika dibandingkan luas laut yang dimiliki 

dengan kontribusi terhadap ekonomi nasional masih sangat jauh dengan luas laut yang 

dimiliki negara lain dibandingkan dengan kontribusinya terhadap ekonomi nasional 

negaranya. Dan sangat ironis lagi jika dilihat kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayannya.  

 Karena itu dari sisi mikro, upaya meningkatkan kesejahteraan rumah tangga nelayan 

menjadi kunci awal dalam pembangunan kelautan perikanan secara keseluruhan. Untuk 

menjadikan sektor kelautan perikanan sebagai alternatif utama pembangunan masa depan 

memerlukan kebijakan dan strategi yang tepat dan berpihak kepada upaya pengentasan 

kemiskinan. Tetapi dalam upaya pemberdayaan wanita nelayan, permasalahan streotip dan 

norma gender yang berkembang di masyarakat pedesaan pesisir masih menjadi kendala 

dalam pembangunan perikanan. Karena itu menurut  Sen dan Östlin (2007) untuk menantang 

streotip dan norma gender diperlukan multi intervensi. 

Kata “Permberdayaan” masih menjadi kata kunci dan menjadi suatu strategi yang 

sangat dibutuhkan dalam mengatasi ketidakberdayaan rumah tangga miskin. Karena 

kepemilikan asset yang mereka miliki tidak cukup mendukung keberdayaan mereka untuk 

menciptakan penghidupan yang berkelanjutan. Khusus bagi perempuan apabila kontribusi 

ekonominya semakin baik dalam rumah tangga maka akan mempengaruhi tingkat 

kesejahteraan rumah tangga. Sehingga intervensi yang berfokus kepada wanita nelayan 

sangat diperlukan baik intervensi yang bersifat praktis maupun strategis. Lebih luas dalam 

konsep pembangunan kemaritiman, kesejahteraan adalah faktor utama yang mempengarui 

tingkat ketahanan dan kemananan terutama di pulau-pulau kecil dan terdepan yang berbatas 

langsung dengan negara lain. Dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir dari pembangunan 

kemaritiman adalah menciptakan kesejahteraan di masyarakat terutama masyarakat nelayan 

yang hidup di pulau-pulau kecil.  

 

KESIMPULAN 

Wanita nelayan memiliki kemampuan personal dan kepemimpinan yang cukup baik untuk 

mendukung penghidupan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangganya. 

Namun kekuatan yang dimiliki tersebut hanya bisa untuk bertahan (survining) jika tidak 



 

 

mendapat dukungan dan perhatian dari pemerintah untuk memperkuat asset penghidupan 

lainnya (ekonomi, fisik dan SDM). Untuk mencapai level accumulating wanita nelayan 

memerlukan perhatian khusus dan pemberdayaan baik yang bersifat praktis maupun bersifat 

strategis.  
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