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BAB III 

SETTING PENELITIAN 

1.1 Gambaran Umum Kelurahan Brondong 

Lamongan adalah sebuah kabupaten yang memiliki 27 kecamatan. 

Kecamatan Brondong merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten 

Lamongan. Letak Kecamatan Brondong bagian utara berbatasan langsung dengan 

pantai utara Jawa Timur, mengakibatkan sebagian masyarakat memanfaatkan 

potensi alam berupa laut sebagai matapencaharian mereka. Kelurahan Brondong 

merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Brondong, Kelurahan 

Brondong merupakan setting atau lokasi yang digunakan untuk penelitian terkait 

Tempat Pelelangan Ikan (TPI), yang di dalamnya terdapat sistem kerja dan 

melibatkan banyak tenaga kerja, khususnya tenaga kerja atau buruh perempuan 

yang selama ini masih dianggap sebagai “liyan” oleh masyarakat setempat. 

a. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Secara geografis, kantor Kelurahan Brondong terletak pada koordinat 

antara 06
o 

52‟18” Lintang Selatan dan 112
o
17‟12” Bujur Timur. Luas wilayah

Kelurahan Brondong adalah 2,34 Km², dengan ketinggian 9 m di atas 

permukaan air laut. Jarak kelurahan ke kecamatan sejauh 1 Km, sedangkan 

jarak kelurahan ke kabupaten sejauh 46 Km.  

Kelurahan Brondong memiliki batas-batas wilayah, sebelah Utara 

berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa 

Sumberagung, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sedayulawas, sebelah 
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Timur berbatasan dengan Kelurahan Blimbing. Kelurahan Brondong berstatus 

hukum definitif, memiliki 2 dusun/ lingkungan, yaitu Geneng Indah dan 

Jompong. Terdapat 7 Rukun Warga (RW), dan 42 Rukun Tetangga (RT) pada 

Kelurahan Brondong.  

b. Kependudukan 

Penduduk Kelurahan Brondong tercatat sejumlah 14.311 jiwa, yang 

terdiri dari 7.103 jiwa penduduk laki-laki dan 7.208 jiwa penduduk perempuan. 

Rasio jenis kelamin (rasio penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan) 

sebesar 98.54. Jumlah Kepala Keluarga di Kelurahan Brondong sebanyak 

4.887 KK. Jumlah Penduduk Kelurahan Brondong Tahun 2016 yang tercatat 

memiliki KTP sebanyak 9.958 jiwa. Mayoritas penduduk Kelurahan Brondong 

beragama islam, yakni sebanyak 14.298 jiwa, selebihnya ada yang beragama 

Kristen Protestan 5 jiwa, Kristen Katolik 7 jiwa, dan Budha 1 jiwa. Fasilitas 

tempat peribadatan di Kelurahan Brondong sebanyak 28, terdiri dari 18 Masjid 

dan 10 Mushola & Langgar.  

c. Sosial dan Pendidikan  

Kondisi sosial dan pendidikan Kelurahan Brondong secara umum di 

tahun 2016 sudah memiliki fasilitas, meliputi fasilitas pendidikan formal dan 

pelayanan pernikahan. Tahun 2016, jumlah penduduk menurut pendidikan di 

Kelurahan Brondong sebanyak 14.311 jiwa, yang mencakup SD Sederajat 

sebanyak 4.755 jiwa, SMP Sederajat sebanyak 4.278 jiwa, SMU Sederajat 

sebanyak 1.896 jiwa, Diploma sebanyak 669 jiwa, S-1 sebanyak 675 jiwa, S-2 

sebanyak 200 jiwa, dan S-3 sebanyak 3 jiwa, selebihnya adalah penduduk yang 
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belum sekolah sebanyak 1.835 jiwa. Berikut data terkait penduduk menurut 

pendidikan di Kelurahan Brondong tahun 2016: 

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk menurut Pendidikan di Kelurahan Brondong, 

2016 

Pendidikan Jumlah Penduduk 

SD Sederajat 4.755 

SMP Sederajat 4.278 

SMU Sederajat 1.896 

Diploma 669 

S-1 675 

S-2 200 

S-3 3 

Belum Sekolah 1.835 

Jumlah Total 14.311 

Sumber : Kantor Kecamatan Brondong  

Menurut data yang terdapat pada tabel diatas, penduduk Kelurahan 

Brondong mayoritas hanya menempuh pendidikan SD Sederajat. Hal 

tersebut dibuktikan dari tabel jumlah penduduk menurut pendidikan di 

Kelurahan Brondong. Penduduk yang menempuh pendidikan sampai 

jenjang SD Sederajat pada tahun 2016 berjumlah 4.755 orang di Kelurahan 

Brondong. Tabel diatas juga menunjukkan bahwa penduduk yang 

menempuh pendidikan sarjana masih terbilang sedikit, jika dibandingkan 

dengan penduduk yang hanya menempuh pendidikan SD Sederajat. Jumlah 
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penduduk Kelurahan Brondong yang menempuh Diploma sebanyak 669 

orang, S-1 sebanyak 675 orang, sedangkan S-2 berjumlah 200 orang, dan S-

3 berjumlah 3 orang, selebihnya adalah penduduk yang menempuh jenjang 

SMP, SMU, dan penduduk yang belum sekolah.  

Sekolah di Kelurahan Brondong berjumlah 36, terdiri dari 11 sekolah 

PAUD, 11 sekolah TK Swasta, 5 SD Negeri, 2 SD Swasta, 3 sekolah MI 

Swasta, 1 sekolah MTs Swasta, 2 SMK Swasta, dan 1 Pondok Pesantren. 

Adapun fasilitas kesehatan yang terdapat di Kelurahan Brondong berjumlah 

4, terdiri dari 2 Klinik dan 2 Puskesmas Pembantu. Jumlah tenaga medis di 

Kelurahan Brondong sebanyak 6, terdiri dari 1 dokter, 1 bidan desa, 3 

perawat, dan 1 dukun bayi. 

 Pelayanan proses pernikahan di Kelurahan Brondong pada tahun 2016, 

mencatat 118 pernikahan, 14 Talak, dan 42 cerai. Jumlah proses nikah 

menurut tempat pernikahan di Kelurahan Brondong Tahun 2016, mencatat 

45 pernikahan yang berlangsung di KUA dan 73 lainnya bedolan/ 

berlangsung di rumah. Fasilitas tersebut merupakan sarana penunjang 

kenyamanan masyarakat Kelurahan Brondong dalam berdomisili di wilayah 

tersebut. 

d. Ekonomi  

Masyarakat di Kelurahan Brondong memiliki penghasilan dari beragam 

matapencaharian. Jumlah penduduk di Kelurahan Brondong yang 

menempati lapangan kerja di bidang Perikanan/ Pertanian/ Peternakan 

sebanyak 1.541 jiwa, selain itu ada yang bekerja di sektor pemerintahan, 
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industri, perdagangan, konstruksi, dll. Berikut ini adalah tabel jumlah 

penduduk menurut lapangan usaha pada Kelurahan Brondong: 

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk menurut Lapangan Usaha di Kelurahan 

Brondong, 2016 

Lapangan Usaha Jumlah Penduduk 

Pertanian/ Peternakan/ Perikanan 1.541 

Pemerintahan 587 

Industri 36 

Perdagangan 231 

Pelajar/ Mahasiswa 3.045 

Konstruksi 32 

Jasa Kemasyarakatan 130 

Swasta/ Wiraswasta 6.213 

Tidak Bekerja 1.991 

Lainnya 505 

Jumlah Total 1.4311 

Sumber : Kantor Kecamatan Brondong 

Sektor pertanian/ peternakan/ perikanan merupakan lapangan pekerjaan 

terbesar kedua setelah sektor wiraswasta yang digeluti oleh masyarakat 

Kelurahan Brondong. Masyarakat Kelurahan Brondong yang menggeluti 

pekerjaan di Sektor pertanian/ peternakan/ perikanan berjumlah 1.541 

orang, sedangkan lapangan usaha yang lainya adalah di bidang 

pemerintahan, industri, perdagangan, pelajar/ mahasiswa, dll. 
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Tabel tersebut dapat kita simpulkan bahwa kondisi latar belakang 

ekonomi masyarakat di Kelurahan Brondong memang bersumber dari 

berbagai mata pencaharian/ lapangan usaha. Lapangan usaha di bidang 

perikanan/ pertanian/ peternakan merupakan sektor usaha terbesar nomor 

dua setelah wiraswasta, karena memang letak geografis yang mendukung. 

Letak Kelurahan Brondong bagian Selatan berbatasan langsung dengan laut 

utara Jawa mengakibatkan masyarakat Kelurahan Brondong dan sekitarnya 

memanfaatkan potensi alam yang diberikan tuhan berupa laut tersebut untuk 

mencari nafkah dan membuka lapangan usaha. Laut sebagai sumber 

ekonomi yang selalu dimanfaatkan oleh masyarakat Kelurahan Brondong, 

untuk mewadahi hal tersebut muncul Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 

Kelurahan Brondong sebagai pasar bertemunya pedagang dan pembeli hasil 

laut. Tempat Pelelangan Ikan yang berada pada Kelurahan Brondong 

tersebut memiliki mata rantai terhadap munculnya sektor ekonomi lain, 

seperti pabrik ikan, pasar, dll. 

3.2 Gambaran Umum Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kelurahan Brondong 

Sub sektor perikanan menjadi sektor unggulan di Kecamatan Brondong. 

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dibangun untuk mewadahi keperluan masyarakat 

dalam hal penjualan dan pembelian ikan. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 

Kelurahan Brondong merupakan TPI terbesar se-Jawa Timur yang berada di 

Kelurahan Brondong (menurut data dari profil UPT PPN Brondong). Tempat 

Pelelangan Ikan (TPI) Kelurahan Brondong berada dibawah naungan KUD 

Minatani dan UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara. Total produksi ikan tangkap 

Tahun 2016 sebesar 66.993.831 Ton, dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 
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Kelurahan Brondong merupakan TPI dengan jumlah produksi atau penjualan ikan 

mencapai 66.178.977 Ton.  

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kelurahan Brondong merupakan lapangan 

usaha yang dapat menyerap tenaga kerja. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 

Kelurahan Brondong adalah lokasi yang digunakan untuk tempat penelitian terkait 

buruh perempuan yang dianggap liyan, karena di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 

tersebut pasti memiliki interaksi yang melibatkan masyarakat, khususnya buruh 

laki-laki dan buruh perempuan. Adapun gambaran umum terkait Tempat 

Pelelangan Ikan (TPI) di Kelurahan Brondong meliputi: 

a. Sejarah TPI (Tempat Pelelangan Ikan) di Kelurahan Brondong 

Tempat Pelelangan Ikan yang berada di Kelurahan Brondong - 

Kecamatan Brondong menyimpan bukti sejarah yang berkaitan dengan masa 

Pemerintahan Hindia Belanda. Dahulu, ketika lokasi TPI masih berfungsi 

sebagai pusat pendaratan ikan hasil tangkapan nelayan masyarakat Brondong 

dan sekitarnya,  sempat terjadi sebuah peristiwa bersejarah pada tahun  1936 di 

perairan Brondong, peristiwa tersebut dikenal dengan sebutan tenggelamnya 

kapal ‟Van der Wijck‟. Kapal ‟Van der Wijck‟ merupakan kapal milik 

perusahaan Koninklijke Paketvaart Maatschappij, Amsterdam - Belanda. 

Nelayan Kelurahan Brondong - Blimbing sangat berjasa pada saat itu, mereka 

menolong penumpang beserta awak kapal tersebut dan menyelamatkan.  

Peristiwa tersebut mengakibatkan pemerintah Hindia-Belanda 

kemudian mendirikan monumen di halaman kantor pelabuhan untuk 

mengenang kejadian itu, disamping itu juga untuk menghormati jasa para 
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nelayan yang telah menyelamatkan para korban tenggelamnya kapal „Van der 

Wijck’. Seiring berjalannya waktu, karena kegiatan nelayan semakin 

berkembang dan meningkat, maka tahun 1978 pengelolaan pelabuhan/ Tempat 

Pelelangan Ikan (TPI) yang sebelumnya dilakukan secara lokal kemudian 

diambil-alih oleh pemerintah pusat dan statusnya meningkat menjadi 

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP). Ijin pengembangan pelabuhan diperoleh 

dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan melalui 

surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. B. IX-22 CY/PP 72 

tanggal 3 November 1986.  

Akhirnya pada tahun 1987, berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Pertanian No. 428/KPTS/410/1987 tanggal 14 Juli 1987, secara resmi status 

pelabuhan Brondong ditetapkan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Pelabuhan Perikanan Nusantara (Type B) dibawah kewenangan Departemen 

Pertanian Direktorat Jenderal Perikanan Bidang Prasarana dan Sarana 

Perikanan, dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Nomor Kep 26.I/MEN/2001, menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang Prasarana Pelabuhan Perikanan 

dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sampai 

saat ini. 

b. Letak Geografis 

Lokasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong atau biasa disebut 

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kelurahan Brondong  berdasarkan Rekomendasi 

Bupati Lamongan Nomor : 523/1142/413.022/2007 tentang Penetapan Wilayah 

Kerja dan Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong 
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Kabupaten Lamongan, berada di atas tanah seluas 199.304 m
2
 (19,93 Ha) yang 

terletak di Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong. Batas-batas wilayah 

kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong terletak pada kawasan 

seluas 433.304 m
2
 (43,30 Ha) yang terdiri dari wilayah kerja daratan seluas 

19,93 Ha dan wilayah kerja perairan seluas 23,40 Ha. Koordinat geografis 

batas-batas wilayah kerja PPN Brondong terletak pada 06
0
 52‟ 11,64” LS dan 

112
0
 17‟ 15,06” BT serta 06

0
 52‟ 09,29” LS dan 112

0
 17‟ 56,17” BT. 

Sedangkan, untuk koordinat geografis batas-batas wilayah operasional PPN 

Brondong terletak pada 06
0
 50‟ 00” LS dan 112

0
 17‟ 08” BT serta 06

0
 52‟ 00” 

LS dan 112
0
 19‟ 30” BT. 

c. Keterlibatan Perempuan dalam Sistem Kerja di TPI Kelurahan 

Brondong  

Hasil wawancara dengan salah satu pegawai Dinas Pelabuhan  

Perikanan Nusantara (PPN) bagian Seksi Operasional Pelabuhan yang bernama 

bapak Agung, dapat dideskripsikan bahwa keterlibatan gender antara laki-laki 

dan perempuan dalam sistem kerja di Tempat Pelelangan Ikan sudah terbagi, 

dalam artian memang dari dulu antara buruh laki-laki dan buruh perempuan 

sudah memiliki pembagian kerja masing-masing. Buruh perempuan hanya 

ditempatkan pada bagian penyortiran ikan, sedangkan pekerjaan selain 

penyortiran ikan atau pemilah ikan dikerjakan oleh buruh laki-laki. Buruh 

perempuan dalam sistem kerja di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kelurahan 

Brondong selama ini tidak lain hanya ditempatkan pada bagian pemilah ikan 

saja, sedangkan pekerjaan lain mulai pengambilan ikan dari perahu, 

pemborong, pencatatan karcis jenis ikan dan bobot timbang, kuli siram ikan 
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dan size, kuli panggul, penjual, dan juru timbang adalah pekerjaan yang 

dilakukan oleh laki-laki. 

Laki-laki masih mendominasi dalam sistem kerja di Tempat Pelelangan 

Ikan (TPI) Kelurahan Brondong. Perempuan berada di posisi yang tidak 

memiliki kepentingan dalam hal pengambilan keputusan, hal tersebut 

dikarenakan adanya pemahaman yang terdapat dalam fikiran masyarakat, 

bahwa buruh perempuan adalah individu yang tidak memiliki kemampuan 

yang sama dengan buruh laki-laki. Tingkat atau posisi terendah dalam sistem 

kerja di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kelurahan Brondong adalah posisi 

buruh pemilah ikan, sebuah sistem dalam lingkungan kerja telah mengatur 

posisi buruh perempuan yang harus selalu menjadi second capital. Berikut ini 

data tenaga kerja yang terlibat dalam TPI Kelurahan Brondong, yang 

merupakan data wawancara dengan salah satu pegawai PPN Brondong 

bernama Bapak Agung pada tanggal 29 Januari 2018: 

Tabel 3.3 Keterlibatan Tenaga Kerja Laki-laki dan Perempuan di TPI 

Kelurahan Brondong, tahun 2016 

No Profesi Jumlah 

keseluruhan 

 

Jumlah per 

hari yang 

aktif 

Ket. 

1 Nelayan 

 

11.000 

orang 

465 Anak 

Buah Kapal 

bongkar / 

hari 

375 Anak Buah Kapal 

cantrang bongkar per hari 

(terdiri dari laki-laki). 

2 Pemborong  30 orang 30 orang / 

hari 

Pembeli ikan pertama dari 

nelayan yang telah 

melakukan negosiasi 

harga dengan nelayan, 
terdiri dari laki-laki. Satu 

orang pemborong 

biasanya bisa memborong 

ikan dari 1-3 kapal. 
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3 Kuli Siram 

Ikan dan 

Size 

450 0rang 390 orang / 

hari 

Mempunyai tugas untuk 

menyiram ikan serta 

menata ikan dalam 

krendeng (tempat ikan) 

yang siap dipikul, 

kemudian ditimbang dan 

dilelang. 

4 Kuli Pikul/ 

buruh 

panggul 

 

550 orang 550 orang / 

hari 

36 kelompok ( terdiri dari 

buruh laki-laki). 

5 Juru sortir/ 

buruh 

pemilah ikan 

400 orang 400 orang / 

hari 

Kelompok buruh pemilah 

ikan terdiri dari 

perempuan. 

6 Juru catat 

karcis bobot 

dan jenis 

ikan 

200 orang 200 orang/ 

hari  

Bertugas mencatat karcis 

jenis ikan, bobot timbang 

beserta nama kuli pikul, 

terdiri dari buruh laki-

laki. 

7 Suplier  800 orang 800 orang / 

hari 

Orang yang membeli ikan 

dari pelelangan kemudian 

ikan tersebut digunakan 

untuk memasok pabrik-

pabrik, istilahnya bakul 

gede. Keseluruhan 

menempati 80 outlet, dan 

terdiri dari laki-laki. 

8 Bakul kecil/ 

pembeli 

kecil 

50 orang 50 orang / 

hari 

Tidak punya outlet (terdiri 

dari 90% laki-laki, 10% 

perempuan). 

9 Kuli 

timbang 

32 orang 32 orang / 

hari 

Di bawah manajemen 

KUD (terdiri dari laki-

laki). 

10 Pengelola 

Pelelangan 

24 orang 24 orang / 

hari 

Karyawan KUD Mina 

Tani (terdiri dari 90% 

laki-laki dan 10% 

perempuan). 

Sumber: data wawancara (diolah) 

Berdasarkan tabel tersebut, mayoritas tenaga kerja yang terlibat di 

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kelurahan Brondong masih didominasi laki-

laki, baik dari segi buruh yang terdapat dalam sistem kerja pelelangan 

(meliputi: nelayan, pemborong, juru catat karcis bobot dan jenis ikan, kuli 
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pikul), maupun buruh atau karyawan KUD Minatani yang mayoritas masih 

didominasi laki-laki. Karyawan/ pekerja perempuan di KUD Minatani hanya 

menempati posisi kasir, juru buku, dan administrasi. 

d. Aturan Verbal bagi Buruh Perempuan yang berlaku di Tempat 

Pelelangan Ikan (TPI) Kelurahan Brondong 

Undang-undang yang telah mengatur setiap tata aturan bagi pekerja 

sudah semestinya harus diimplementasikan dengan baik agar para pekerja 

dapat menikmati hak yang seharusnya diperoleh, khususnya hak bagi para 

pekerja perempuan. Pekerja perempuan merupakan individu yang harus selalu 

dilindungi haknya, karena sering kali para pekerja perempuan dalam sistem 

kerja masih mendapat diskriminasi. Pekerjaan sektor informal merupakan 

pekerjaan yang jarang mengimplementasikan  aturan yang dibuat oleh 

pemerintah. Menurut Rusli (1992: 74), secara umum pengertian sektor 

informal merupakan suatu pekerjaan padat karya, kurang memperoleh 

dukungan dan pengakuan dari pemerintah, serta kurang terorganisir dengan 

baik. 

Pekerjaan dalam sektor informal memproduksi sendiri aturan yang 

dapat menjadi sebuah fakta sosial, hal tersebut terjadi dalam sistem kerja di 

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kelurahan Brondong. Fakta sosial yang terdapat 

dalam sektor informal (TPI Kelurahan Brondong) memproduksi aturan-aturan 

yang sering kali merugikan buruh perempuan dan menempatkan buruh 

perempuan dalam liyan. Menurut pernyataan salah satu pemborong yang 

bernama Mustofa : 
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“ lek aturan formal gak ono, tapi lek aturan sing biasane dikerjakno 

wong-wong TPI gawe wong wedok yo akeh, koyok wong wedok sing 

kerjo nek kene iku dadi buroh ngorek, terus buroh ngorek iku kudu 

duwe kaos lek gak ngono gak oleh melu kecuali ono keluargane sing 

dadi jeragan utowo pemborong masio gak nduwe kaos yo gak popo na 

kaos e iku kudu tuku biasane regane ono sing 35.000 ono sing 40.000 

sak karepe pemborong utowo jeragane, terus biasane nang kelompok 

ngorek iku kudu ono mbawoni lek box gedi kadang 3 uwong lek box 

cilik wong siji bae cukop biasane tugase wong mbawoni iku nguncalno 

timbo ambek ngecek anggota, terus enak e iku gajine buroh ngorek 

langsung dikekno mari kerjo, gajine yo gak mesti sak karepe jeragan 

mbek pemborong kadang yo rundingan mbek sing mbawoni pisan, tapi 

wong wedok iku gak oleh mangan biasane gowo dewe sing oleh 

mangan iku wong lanang. ”  

“ kalau aturan secara formal tidak ada, tapi kalau aturan yang biasanya 

disepakati orang-orang di TPI untuk buruh perempuan ya banyak, 

seperti buruh perempuan yang kerja disini harus jadi buruh pemilah 

ikan, kemudian buruh perempuan pemilah ikan itu harus punya kaos 

kalau tidak punya tidak boleh ikut kecuali ada keluarga yang jadi 

juragan atau pemborong meskipun tidak punya kaos ya tidak papa nah 

kaosnya itu harus beli biasanya harganya ada yang 35.000 ada yang 

40.000 terserah pemborong atau juragannya, kemudian biasanya di 

kelompok buruh perempuan pemilah ikan itu harus ada mbawoni 

(pimpinan buruh perempuan pemilah ikan) kalau box besar terkadang 

ada 3 orang kalau box kecil satu orang saja cukup biasanya tugasnya 

mbawoni itu melempar timba dan mengecek anggota, kemudian 

enaknya itu gajinya buruh perempuan pemilah ikan langsung diberikan 

setelah kerja, gajinya ya tidak pasti terserah juragan dan pemborong 

terkadang ya berkoordinasi dengan yang mbawoni juga, tetapi buruh 

perempuan pemilah ikan itu tidak dapat jatah makan biasanya bawa 

sendiri yang dapat makan itu buruh/ pekerja laki-laki. ” (hasil 

wawancara dengan Mustofa pada tanggal 9 Maret 2018 pukul 11.20 di 

TPI Kelurahan Brondong). 

Peraturan untuk buruh perempuan pemilah ikan yang terdapat dalam 

sistem kerja di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kelurahan Brondong, merupakan 

aturan verbal yang muncul secara tiba-tiba dalam sebuah sistem kerja. Fakta 

sosial telah memproduksi aturan dalam bentuk verbal di tempat pelelangan 

ikan  tersebut. Hal tersebut dikarenakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah 

tidak dapat menjangkau pekerjaan informal dalam tempat pelelangan ikan. 
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Adapun peraturan verbal untuk buruh perempuan yang berlaku dalam sistem 

kerja di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kelurahan Brondong  antara lain: 

a. Perempuan yang mendaftar bekerja di TPI, baik melalui pemborong/ 

juragan hanya boleh bekerja sebagai buruh pemilah ikan. 

b. Buruh perempuan pemilah ikan harus membeli kaos, sebagai identitas 

dari anggota suatu kelompok. 

c. Buruh perempuan pemilah ikan yang bukan anggota dari suatu kelompok 

tidak boleh masuk, kecuali terdapat keluarga yang menjadi pemborong 

atau juragan. 

d. Kelompok buruh perempuan pemilah ikan harus memiliki ketua/ 

pimpinan (mbawoni) yang bertugas melempar timba (tempat ikan) yang 

sudah penuh ke buruh laki-laki, mengecek anggotanya agar tidak 

kelebihan dan kekurangan anggota, membagi gaji yang diberi oleh 

pemborong dan juragan. 

e. Gaji buruh perempuan pemilah ikan langsung diberikan setelah buruh 

pemilah ikan selesai bekerja. 

f. Tidak ada standarisasi gaji, gaji buruh perempuan pemilah ikan diatur 

oleh pemborong yang berkoordinasi dengan juragan dan mbawoni. 

g. Jatah makan hanya diberikan kepada buruh laki-laki.  

e. Alur Kerja di TPI Kelurahan Brondong  

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kelurahan Brondong merupakan lokasi 

yang digunakan sebagai pasar dalam hal perikanan, di dalamnya terdapat 

transaksi penjualan dan pembelian ikan. Namun, ternyata jika ditelusuri lebih 

mendalam, sistem kerja di TPI Kelurahan Brondong tidak hanya secara 
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langsung melakukan transaksi jual beli ikan dari kapal kepada pembeli, tetapi 

terdapat suatu sistem yang berjalan agar dapat menghasilkan nilai jual tinggi 

pada ikan. Jika hanya terjadi transaksi jual dari kapal ke pembeli, maka 

penjualan tidak akan berjalan dengan optimal, hal  ini telah diatur dalam alur/ 

sistem kerja agar terdapat sebuah kesamaan paham bagi setiap masyarakat 

yang bekerja di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kelurahan Brondong. Berikut 

adalah gambar standard alur kerja TPI Brondong berdasarkan data dari KUD 

Minatani: 

Gambar 3.3 Standard Alur Kerja TPI Brondong 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data KUD Minatani TPI Kelurahan Brondong 

Alur kerja yang berada di Tempat Pelelangan Ikan Kelurahan Brondong memiliki 

standard yang telah diatur dalam mekanisme atau tata cara sistem kerja menurut 

KUD Minatani Kecamatan Brondong. Setiap alur merupakan bagian dari sistem 

kerja, mulai dari ikan diambil dari kapal, kemudian disortir, dicuci bersih, hingga 

dilelang. Setiap sistem harus berjalan sesuai dengan alur yang telah ditentukan 
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agar tercipta sebuah keseimbangan dalam sistem kerja di Tempat Pelelangan Ikan 

(TPI) Kelurahan Brondong. 


