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BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Kajian Pustaka

1. Interaksi Sosial

a. Pengertian Interaksi

Sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, manusia pasti akan

melakukan interaksi dengan orang lain. Pola-pola hubungan interaksi

yang teratur dapat terbentuk apabila tata kelakuan atau perilaku dan

hubungan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat sekitar. Sistem

ini merupakan pranata sosial yang didalamnya terdapat nilai-nilai dan

norma-norma yang dipedomani serta ada lembaga yang mengurus

pemenuhan kebutuhan masyarakat sehingga interaksi di dalam

masyarakat dapat berjalan dengan teratur.

Interaksi sosial adalah syarat utama terjadinya aktivitas sosial yaitu

merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut

hubungan antara orang-perorangan, antara kelompok dengan

kelompok manusia, maupun antara orang-perorangan dengan

kelompok manusia (Soerjono Soekanto, 2002: 55).

Kehidupan manusia tidak akan lepas dari suatu proses sosial,

dimana proses tersebut merupakan kunci dari suatu kehidupan manusia

yang di dalamnya terdapat komunikasi antar manusia dan biasa disebut
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dengan interaksi sosial. Individu dimungkinkan akan menyesuaikan

dengan individu atau kelompok yang lainnya dalam interaksi sosial.

Penyesuaikan diri disini dapat diartikan luas, yaitu bahwa individu

dapat meleburkan diri dengan keadaan sekitar atau sebaliknya dapat

mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan dalam diri individu,

sehingga dapat menyatu dengan lingkungan yang dikehendaki.

Seorang individu masuk dalam hubungan sosial antara anggota

keluarga sejak dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan sosial tersebut

dalam konteks kehidupan sosial yang terkecil. Pada tingkat berikutnya,

hubungan sosial diperluas menjadi hubungan sosial bertetangga.

Tingkat berikutnya hubungan sosial diperluas menjadi hubungan sosial

pendidikan, dan seterusnya sampai hubungan sosial pada tingkat

pekerjaan.

Interaksi sosial disini diartikan sebagai suatu proses hubungan

yang dinamis, baik dilakukan oleh orang perorangan maupun oleh

kelompok terutama interaksi yang dilakukan oleh nelayan dengan

sesama nelayan, maupun nelayan dengan penduduk asli disekitar

Pantai Depok agar terjalin hubungan yang harmonis.

b. Syarat-syarat terjadinya Interaksi Sosial :

Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial yaitu:

1) Kontak sosial

Kontak sosial berasal dari bahasa latin con (bersama-sama)

dan tango (menyentuh), jadi secara harfiah kontak sosial dapat
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diartikan bersama-sama menyentuh. Secara fisik kontak sosial baru

terjadi apabila adanya hubungan fisik sebagai gejala sosial. Hal itu

bukan semata-mata hubungan badaniah, karena hubungan sosial

terjadi tidak saja secara menyentuh seseorang, namun orang dapat

berhubungan dengan orang lain tanpa harus menyentuh.

Kontak sosial yang ada di masyarakat dapat berlangsung

dalam tiga bentuk, antara lain:

a) Dalam bentuk proses sosial yang berlangsung antara pribadi

orang perorang

b) Antara orang perorang dengan suatu kelompok masyarakat atau

sebaliknya

c) Antara kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat

lainnya dalam sebuah komunitas (Soerjono Soekanto, 2007:

59).

2) Komunikasi

Komunikasi sebagai sebuah proses memaknai yang dilakukan

oleh seseorang terhadap informasi, sikap dan perilaku orang lain

yang berbentuk pengetahuan, pembicaraan, gerak-gerik atau sikap,

perilaku tersebut berdasarkan pada pengalaman yang pernah

dialami. Dengan kata lain komunikasi juga bisa diartikan sebagai

proses bertukar informasi.

Komunikasi mempunyai tiga unsur penting yang selalu hadir

setiap kita melakukan komunikasi yaitu sumber informasi
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(receiver), saluran (media), dan penerima informan (audience).

Sumber informasi adalah seseorang atau institusi yang memiliki

bahan informasi (pemberitaan) untuk disebarkan kepada

masyarakat luas. Saluran adalah media yang digunakan untuk

kegiatan pemberitaan oleh sumber berita, media bisa berupa media

interpersonal yang digunakan orang perorang dan dapat dilakukan

dengan cara tatap muka, dan media massa yang digunakan untuk

khalayak umum. Audience adalah perorangan atau kelompok

masyarakat yang menjadi sasaran informasi atau penerima

informasi.

Interaksi sosial juga dilandasi oleh beberapa faktor

psikologi, yaitu (Syahrial Syarbaini dan Rudiyanta, 2009: 27) :

1) Imitasi, adalah suatu tindakan meniru orang lain yang

dilakukan dalam bermacam-macam bentuk, seperti gaya bicara,

tingkah laku, adat dan kebiasaan, serta apa saja yang dimiliki

atau dilakukan orang lain.

2) Sugesti, muncul ketika si penerima dalam kondisi tidak netral

sehingga tidak dapat berpikir rasional. Pada umumnya sugesti

berasal dari orang yang mempunyai wibawa, kharismatik,

memiliki kedudukan tinggi, dari kelompok mayoritas kepada

minoritas.
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3) Identifikasi, merupakan kecenderungan seseorang untuk

menjadi sama dengan pihak lain, sifatnya lebih mendalam dari

imitasi karena membentuk kepribadian seseorang.

4) Simpati, merupakan proses dimana seseorang merasa tertarik

dengan pihak lain.

5) Empati, merupakan simpati yang mendalam yang dapat

mempengaruhi kejiwaan, dan fisik seseorang.

c. Proses Interaksi Sosial

Menurut Gillin dan Gillin dalam bukunya Soerjono Soekanto

(2007: 65), bahwa ada dua golongan proses sosial sebagai akibat dari

interaksi sosial yaitu proses asosiatif dan proses disosiatif:

1) Proses Asosiatif

Proses asosiatif adalah proses sosial yang di dalam realitas

sosial anggota-anggota masyarakatnya dalam keadaan harmoni

yang mengarah pada pola-pola kerja sama. Harmoni sosial ini

menciptakan kondisi sosial yang teratur atau disebut social order.

Di dalam realitas sosial terdapat seperangkat tata aturan yang

mengatur perilaku para anggotanya. Jika anggota masyarakat

dalam keadaan mematuhi tata aturan ini, maka pola-pola harmoni

sosial yang mengarah pada kerja sama antar anggota masyarakat

akan tercipta. Selanjutnya harmoni sosial ini akan menghasilkan
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integrasi sosial, yaitu pola sosial dimana anggota masyarakatnya

dalam keadaan bersatu padu menjalin kerja sama.

Adapun macam-macam dari proses asosiatif adalah:

a) Kerjasama (cooperation)

Kerjasama adalah usaha bersama antara individu atau

kelompok untuk mencapai satu atau beberapa tujuan yang

sama secara bersama. Kerja sama dapat dijumpai hampir

dalam setiap kehidupan sosial mulai dari anak-anak hingga

kehidupan keluarga, kelompok kekerabatan hingga ke dalam

komunitas sosial. Kerja sama dapat terjadi karena didorong

oleh kesamaan tujuan atau manfaat yang akan diperoleh

dalam kelompok tersebut. Charles H. Cooley memberikan

gambaran tentang kerja sama dalam kehidupan sosial. Kerja

sama timbul jika orang menyadari bahwa mereka mempunyai

kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan

mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap

diri sendiri untuk memenuhi kepentingan ini melalui kerja

sama. Dengan demikian, faktor pendorong muculnya kerja

sama ialah adanya kepentingan bersama.

Adapun beberapa bentuk cooperation adalah:

(1) Gotong royong atau kerja bakti

Gotong royong adalah suatu proses cooperation yang

terjadi di masyarakat, dimana proses ini menghasilkan
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aktivitas tolong menolong dan pertukaran tenaga serta

barang maupun pertukaran emosional dalam bentuk timbal

balik.

(2) Bargaining process (proses tawar menawar)

Bargaining process yaitu pelaksanaan perjanjian tentang

pertukaran barang-barang dan jasa antara dua organisasi

atau lebih, atau dalam pengertian lain tawar-menawar dapat

diartikan sebagai perjanjian yang dilakukan antar dua atau

lebih organisasi. Perjanjian ini ditunjukan untuk mencapai

kesepakatan bersama agar kedua belah pihak atau lebih

sama-sama diuntungkan dalam perjanjian itu, sebab sebagai

naluri manusia tidak ada satupun manusia yang mau

menderita kerugian.

(3) Co-optation (kooptasi)

Co-optation adalah proses penerimaan unsur-unsur baru

dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu

organisasi, sebagai salah satu cara untuk menghindari

terjadinya kegoncangan dalam stabilitas organisasi yang

bersangkutan.

(4) Coalition (koalisi)

Coalition adalah kombinasi antara dua organisasi atau lebih

yang mempunyai tujuan yang sama. Mereka melakukan
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kerja sama satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu

tujuan bersama.

b) Akomodasi (acomodation)

Akomodasi adalah upaya untuk mencapai penyelesaian dari

suatu pertikaian atau konflik oleh pihak-pihak yang bertikai,

yang mengarah pada kondisi atau keadaan selesainya suatu

konflik atau pertikaian tersebut. Biasanya akomodasi diawali

dengan upaya-upaya oleh pihak-pihak yang bertikai untuk saling

mengurangi sumber pertentangan diantara kedua belah pihak,

sehingga intensitas konflik dapat mereda.

Bentuk-bentuk akomodasi adalah:

(1) Coercion

Coercion adalah proses akomodasi yang proses

pelaksanaannya dilakukan dengan paksaan atau kekerasan.

Biasanya proses ini berjalan apabila salah satu pihak yang

bertikai memiliki kedudukan yang lebih kuat, sedangkan

pihak lain keadaannya lemah.

(2) Compromise

Compromise adalah proses akomodasi dimana pihak-pihak

yang bertikai saling mengurangi tututan yang menjadi

sumber ketegangan untuk mencapai penyelesaian terhadap

suatu peselisihan.
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(3) Arbitration

Arbitration adalah usaha jika kompromi yang dilakukan

dari pihak-pihak yang bertikai tidak tercapai penyelesaian,

maka hadir pihak ketiga untuk menengahi persoalan

pertikaian diantara mereka.

(4) Mediation

Mediation adalah suatu penyelesaian pertikaian antara dua

kelompok atau lebih yang kedua belah pihak tidak sanggup

mencapai kesepakatan sehingga kedua belah pihak yang

bertikai menghadirkan pihak ketiga. Mediation hampir sama

dengan arbitration, tetapi dalam mediation pihak ketiga

bersifat netral, artinya hanya menjadi penengah atau

mediator untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai.

(5) Conciliation

Conciliation adalah suatu usaha untuk mempertemukan

keinginan pihak-pihak yang saling bertikai guna mencapai

persetujuan bersama. Conciliation dilakukan secara resmi

melalui wakil-wakil dari pihak yang terlibat.

(6) Toleransion

Toleransion adalah salah satu bentuk akomodasi yang tidak

direncanakan sehingga terjadi dengan sendirinya, sebab

tiap-tiap orang memiliki karakter untuk sedapat mungkin

menghindari perselisihan.
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(7) Stalemate

Stalemate adalah salah satu bentuk akomodasi dimana

pihak-pihak yang berselisih mempunyai kekuatan yang

imbang sehingga berhenti dengan sendirinya.

(8) Ajudication

Ajudication merupakan salah satu bentuk akomodasi

dimana cara penyelesaiannya adalah melalui pengadilan

oleh pihak-pihak yang saling bertikai.

Adapun akomodasi sendiri mempunyai beberapa

tujuan, diantaranya:

(1) Mengurangi perbedaan paham, pertentangan konflik, atau

permusuhan antar kelompok, seperti suku ras, dan

kelompok kepentingan lain.

(2) Mencegah terjadinya ledakan konflik yang berupa benturan

antar kelompok, seperti perang, perpecahan yang mengarah

pada disintegrasi sosial.

(3) Menyatukan dua kelompok atau lebih yang terpisah-pisah

untuk mencapai persatuan dan kesatuan, sebagaimana di

Negara Indonesia menggunakan lambang Bhineka Tunggal

Ika sebagai langkah ideologis untuk mempersatukan

kelompok masyarakat yang majemuk.



20

(4) Mengupayakan proses pembaharuan antarsuku, etnis atau

ras, antaragama, antargolongan, dan sebagainya sehingga

mengarah pada proses terjadinya asimilasi.

2) Proses Diasosiatif

Proses disasosiatif adalah realitas sosial dalam keadaan

disharmoni sebagai akibat dari adanya pertentangan antaranggota

masyarakat. Proses sosial disasosiatif ini dipicu karena adanya

ketidaktertiban sosial atau social disorder. Keadaan ini

memunculkan disintegrasi sosial akibat dari pertentangan

antaranggota masyarakat tersebut. Bentuk proses diasosiatif

adalah persaingan, kompetisi dan konflik.

Adapun macam-macam dari proses disasosiatif adalah:

a) Persaingan (Competition)

Persaingan merupakan suatu proses sosial dimana orang

perorangan atau kelompok yang terlibat dalam proses

tersebut saling berebut untuk mencapai keuntungan melalui

bidang-bidang kehidupan yang pada masa tertentu menjadi

pusat perhatian publik (khalayak), dengan cara menarik

perhatian publik atau mempertajam prasangka yang telah ada,

tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan. Tipe-tipe

persaingan meliputi persaingan antarpribadi (rivarly) dan
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persaingan antar kelompok. Dari tipe-tipe persaingan

menghasilkan beberapa bentuk persaingan:

(1) Persaingan di bidang ekonomi

Persaingan ini akibat dari keterbatasan jumlah benda-

benda pemuas kebutuhan manusia, sementara banyak

pihak yang saling membutuhkan.

(2) Persaingan di bidang kebudayaan

Persaingan kebudayaan dewasa ini banyak menggunakan

alat media komunikasi terutama televisi, di mana

pengaruh suatu kebudayaan melalui media ini sangat

mudah. Berbagai media pertelevisian nasional

menunjukan tingginya tingkat persaingan budaya diantara

negara-negara tersebut. Bahkan klaim Malaysia atas

budaya batik, seni tari Reog Ponorogo, tari Pendet Bali

yang diklaim budaya Malaysia juga dapat dikatakan

sebagai bentuk persaingan antar budaya.

(3) Persaingan untuk mencapai kedudukan dan peranan

tertentu dalam masyarakat

Persaingan bentuk ini sering terjadi pada instansi-instansi

tertentu yang masing-masing pihak ingin merebut posisi

jabatan teratas. Kedudukan menjadi hal yang

diperebutkan sebab selain di dalamnya terdapat otoritas

(kewenangan) juga terdapat intensif atau gaji yang
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berimplikasi pada jumlah pendapatan yang akan

diperoleh.

(4) Persaingan rasial

Persaingan ini di latar belakangi oleh sikap ras tertentu

untuk mendominasi (menguasai) wilayah-wilayah

tertentu.

Persaingan dalam batas-batas tertentu dapat

mempunyai fungsi diantaranya:

(1) Sebagai alat mengadakan seleksi sosial

Jika persaingan antarpihak didasari oleh pemikiran yang

sehat, maka persaingan akan berfungsi sebagai alat untuk

menyeleksi mana individu atau kelompok memiliki

kualitas yang lebih baik.

(2) Untuk menyaring warga atau golongan yang akhirnya

menghasilkan pembagian kerja yang efektif

Selain persaingan dalam dunia pemasaran akan produk-

produk juga terdapat persaingan antar personal dimana

sebelum menduduki jabatan tertentu seseorang akan

menjalani seleksi dengan kapasitas kompetisi tertentu.

b) Kontravensi (Contravention)

Kontravensi merupakan proses sosial yang berada

diantara persaingan dengan pertentangan atau pertikaian yang
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ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidak pastian tentang diri

seseorang atau rencana dan perasaan tidak suka yang

disembunyikan, kebencian atau keragu-raguan terhadap

kepribadian seseorang. Dalam pengertian lain, kontravensi

merupakan sikap mental yang tersembunyi terhadap orang

lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan tertentu yang

berubah menjadi kebencian, akan tetapi tidak sampai pada

pertentangan atau pertikaian. Menurut Leopold Von Wiese

dan Howard Becker, ada lima hal dalam kontravensi yang

mencakup:

(1) Proses umum kontravensi meliputi perbuatan

Meliputi penolakan, menghalang-halangi, perlawanan,

perbuatan, keengganan, gangguan-gangguan, perbuatan

kekerasan protes dan perbuatan mengacaukan rencana

pihak lain.

(2) Bentuk-bentuk kontravensi yang sederhana

Meliputi penyangkalan pernyataan orang lain di depan

umum, memaki-maki orang lain, membuat surat

selebaran, mencerca, menfitnah, melemparkan beban

pembuktian kepada orang lain dan sebagainya.

(3) Bentuk-bentuk kontravensi yang intensif

Seperti penghasutan, menyebarkan isu-isu,

mengecewakan pihak lain dan sebagainya.
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(4) Kontravensi yang bersifat rahasia

Seperti menggosipkan rahasia pihak lain, perbuatan

khianat dan sebagainya

(5) Kontravensi yang bersifat taktis

Seperti mengejutkan pihak lawan, mengganggu dan

membingungkan pihak lain.

c) Pertentangan atau Pertikaian (Conflict)

Konflik merupakan proses sosial dimana masing-masing

pihak yang berinteraksi berusaha untuk saling

menghancurkan, menyingkirkan, mengalahkan karena

berbagai alasan seperti rasa benci, atau rasa permusuhan.

Adapun akar permasalahan atau sebab konflik antara lain:

perbedaan antar-perorangan atau antar-kelompok, perbedaan

kebudayaan, bentrokan antar-kepetingan dan perubahan-

perubahan sosial.

Bentuk-bentuk pertentangan di masyarakat:

(1) Pertentangan pribadi

Pertentangan antar pribadi biasanya dilatar belakangi

oleh sikap atau penilaian masing-masing individu

terhadap kepribadian orang lain. Sikap atau penilaian

terhadap orang lain terwujud dalam perasaan suka atau

benci (antipati). Pola-pola sikap muncul dari penilaian

seseorang atas perangai dan atau pola-pola kelakuan
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seseorang yang ditemuinya. Jika seseorang bertemu

dengan orang yang berperilaku sesuai keinginannya

maka akan timbul kecocokan jika tidak maka sebaliknya

akan timbul percekcokan.

(2) Pertentangan rasial

Pertentangan rasial lebih didominasi oleh pertentangan

antara ras kulit putih yang selalu menganggap rasnya

superior dan ras kulit hitam yang selalu ditempatkan atau

diposisikan sebagai ras inferior.

(3) Pertentangan antar kelas sosial

Pertentangan antar kelas sosial sering berakibat

ketidaksamaan pola-pola pembagian aset sosial ekonomi.

Tidak meratanya aset sosial ekonomi pada akhirnya

menimbulkan perbedaan kepemilikan benda-benda

berharga yang berujung pada timbulnya kelas-kelas

sosial yang selalu bertentangan. Bentuk pertentangan

yang paling kecil diantaranya penciptaan opini massal

pada kelompok orang-orang kelas atas dengan isu-isu

miring.

(4) Pertentangan antar golongan atau antar kekuatan politik

Biasanya banyak diwarnai oleh gejala antarpihak yang

memiliki kedudukan dan peranan strategis di dalam

struktur sosial politik (penguasa) dan pihak-pihak yang
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tidak memilikinya (rakyat). Dalam struktur politik,

pertentangan terjadi akibat pihak yang tidak berkuasa

merebut kewenangan dan kekuasaan di dalam sturktur

politik (status need), sedangkan pihak yang memiliki

kekuasaan dan kewenangan cenderung

mempertahankannya (status quo).

(5) Pertentangan internasional

Pertetangan ini dipicu karena adanya keinginan

antarbangsa dalam percaturan politik internasional, yang

ujung-ujungnya adalah persaingan dan perebutan

keuntungan dalam segala transaksi international (Elly M.

Setiadi, 2011: 77-94)

2. Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

a. Pengertian TPI (Tempat Pelelangan Ikan)

TPI jika ditinjau dari manajemen operasi, maka merupakan tempat

penjual jasa antara lain sebagai tempat pelelangan, tempat perbaikan

jaring, tempat perbaikan mesin dan lain sebagainya. Disamping itu TPI

merupakan tempat berkumpulnya nelayan dan pedagang-pedagang ikan

atau pembeli ikan dalam rangka mengadakan transaksi jual beli ikan.

Nelayan ingin menjual hasil tangkapan ikannya dengan harga sebaik

mungkin, sedangkan pembeli ingin membeli dengan harga serendah

mungkin. Untuk mempertemukan penawaran dan permintaan itu
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diselenggarakan pelelangan ikan agar tercapai harga yang sesuai,

sehingga masing-masing pihak tidak merasa dirugikan.

TPI selain pintu gerbang bagi nelayan dalam memasarkan ikan

tangkapannya juga tempat untuk memperbaiki jaring, motor, serta kapal

dalam persiapan operasi penangkapan ikan. Tujuan utama didirikan TPI

menarik sejumlah pembeli sehingga nelayan dapat menjual hasil

tangkapannya sesingkat mungkin dengan harga yang baik serta dapat

menciptakan pasaran yang sehat melalui lelang murni. Disamping itu

secara fungsional sasaran yang diharapkan dari pengelolaan TPI adalah

tersedianya ikan bagi kebutuhan penduduk sekitar dengan kualitas yang

baik serta harga yang wajar.

Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pengelolaan yang baik

serta profesional akan memotivasi para nelayan untuk menambah dan

mengembangkan usahanya di bidang perikanan. Selain itu TPI juga

mempunyai fungsi, tujuan dan manfaat baik untuk nelayan maupun

masyarakat sekitar.

b. Fungsi, Tujuan dan Manfaat Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

1) Fungsi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) menurut petunjuk operasional:

a) Memperlancar kegiatan pemasaran dengan sistem lelang.

b) Mempermudah pembinaan mutu ikan hasil tangkapan nelayan.

c) Mempermudah perhitungan data statistik.
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2) Tujuan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Tujuan dari sistem pelelangan ikan di TPI  yang sesungguhnya

adalah mencari pembeli potensial sebanyak mungkin untuk menjual

hasil tangkapan ikan pada tingkat harga yang menguntungkan tanpa

merugikan pedagang pengumpul dan nelayan.

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan di TPI untuk mencapai

tujuan yang diharapkan adalah :

a) Meningkatkan animo masyarakat nelayan untuk melaksanakan

transaksi jual beli di TPI.

b) Meningkatkan jumlah pedagang pengumpul atau grosir yang

menangani hasil tangkapan.

c) Meningkatkan fungsi dan peranan KUD sebagai organisasi

ekonomi maupun bertindak sebagai penyangga pemasaran.

3) Manfaat diadakannya TPI adalah :

a) Memperoleh harga baik bagi nelayan secara tunai dan tidak

memberatkan konsumen.

b) Adanya pemusatan ikatan-ikatan yang bersifat monopoli terhadap

nelayan.

c) Adanya peningkatan pendapatan daerah melalui pemungutan

retribusi (bea) lelang.

d) Pengembangan Kopersi Unit Desa (KUD).
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c. Struktur Organisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Adapun tujuan adanya struktur organisasi dalam suatu lingkungan

kerja secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Pelaksanaan tugas pekerjaan mempunyai kemungkinan dapat

dilaksanakan secara efisien dan efektif.

2) Pelaksanaan pekerjaan mempunyai kemungkinan dapat dilaksanakan

lebih mudah.

3) Koordinasi mempunyai kemungkinan untuk dilaksanakan dengan

baik.

4) Pelaksanakan pengawasan dan pengendalian kemungkinan lebih

efektif dan efisien.

Disamping itu adanya struktur organisasi pada lingkungan kerja

dapat memberikan secara jelas tugas dan tanggung jawab serta

kedudukan masing-masing pelaksana. Sehingga tidak terjadi

kesimpangsiuran dalam pekerjaan yang dapat menghambat kelancaran

pencapaian tujuan.

Struktur organisasi penyelengaraan atau pelaksanaan pelelangan

ikan di TPI pada umunya terdiri dari :

1) Pimpinan Pelelangan

Bertugas memimpin dan mengkoordinir kegiatan pelelangan ikan

sehari-hari.

2) Juru tulis atau tenaga administrasi pelelangan ikan
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Bertugas membuat catatan dan laporan kegiatan pelelangan ikan

meliputi jumlah kapal, produksi ikan, nilai produksi dan bea lelang

serta melaksanakan kegiatan tata usaha pelelangan.

3) Juru Lelang

Bertugas melaksanakan tata pelelangan secara terbuka,

mengumumkan pemenang lelang dan mencatat dalam  buku catatan

khusus mengenai pemilik ikan, pedagang atau pembeli pemenang

lelang, jumlah dan jenis ikan yang dilelang serta besarnya nilai

lelang.

4) Juru Timbang

Bertugas untuk menimbang ikan yang masuk ke TPI dan memberi

label atau nota yang berisi mengenai nama pemilik ikan, jenis dan

berat ikan yang telah ditimbang.

5) Kasir (Bendahara Khusus)

Bertugas untuk menagih atau menerima uang lelang secara tunai

kepada atau dari pedagang atau pembeli yang melaksanakan

pelelangan, jumlahnya sesuai dengan yang telah disepakati.

Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari baik bendahara khusus,

juru tulis, tata administrasi, juru lelang maupun juru timbang

bertanggung jawab kepada pimpinan pelelangan ikan.
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3. Nelayan

Nelayan adalah orang yang hidup dari mata pencaharian hasil laut. Di

Indonesia para nelayan biasanya bermukim di daerah pinggir pantai atau

pesisir laut. Nelayan adalah kelompok orang yang bermata pencaharian

hasil laut dan tinggal didesa-desa atau pesisir (Sastrawidjaya. 2002: 45).

Ciri nelayan dapat dilihat dari berbagai segi. Sebagai berikut :

a. Dari segi mata pencaharian

Nelayan adalah mereka yang segala aktivitasnya berkaitan

dengan lingkungan laut dan pesisir. Atau mereka yang menjadikan

perikanan sebagai mata pencaharian mereka.

b. Dari segi cara hidup

Kelompok nelayan adalah kelompok gotong royong. Kebutuhan

gotong royong dan tolong menolong terasa sangat penting pada saat

untuk mengatasi keadaan yang menuntut pengeluaran biaya besar dan

pengerahan tenaga yang banyak. Seperti saat berlayar, membangun

rumah atau tanggul penahan gelombang di sekitar desa.

c. Dari segi keterampilan

Meskipun pekerjaan nelayan adalah pekerjaan berat namun pada

umumnya mereka hanya memiliki keterampilan sederhana.

Kebanyakan mereka bekerja sebagai nelayan adalah profesi yang

diturunkan oleh orang tua. Bukan yang dipelajari secara profesional.

Dari bangunan struktur sosial, nelayan terdiri atas nelayan yang

heterogen dan homogen. Masyarakat yang heterogen adalah mereka yang
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bermukim di desa-desa yang mudah dijangkau secara transportasi darat.

Sedangkan yang homogen terdapat di desa-desa nelayan terpencil biasanya

mengunakan alat-alat tangkap ikan yang sederhana, sehingga produktivitas

kecil. Sementara itu, kesulitan transportasi angkutan hasil ke pasar juga

akan menjadi penyebab rendahnya harga hasil laut di daerah mereka.

(Sastrawidjaya. 2002: 56-58).

Dilihat dari teknologi peralatan tangkap yang digunakan dapat

dibedakan dalam dua kategori, yaitu nelayan modern dan nelayan

tradisional. Nelayan modern mengunakan teknologi penangkapan yang

lebih canggih dibandingkan dengan nelayan tradisional. Ukuran

modernitas bukan semata-mata karena pengunaan motor untuk

mengerakkan perahu, melainkan juga besar kecilnya motor yang

digunakan serta tingkat eksploitasi dari alat tangkap yang digunakan.

Perbedaan modernitas teknologi alat tangkap juga akan berpengaruh pada

kemampuan jelajah operasional mereka (Imron, 2003: 68).

Pada umumnya dalam pengusahaan perikanan laut terdapat tiga jenis

nelayan, yaitu; nelayan pengusaha, nelayan campuran dan nelayan penuh.

Nelayan pengusaha yaitu pemilik modal yang memusatkan penanaman

modalnya dalam operasi penangkapan ikan. Nelayan campuran yaitu

seseorang nelayan yang juga melakukan pekerjaan yang lain di samping

pekerjaan pokoknya sebagai nelayan. Sedangkan nelayan penuh ialah

golongan nelayan yang hidup sebagai penangkap ikan di laut dan dengan

memakai peralatan lama atau tradisional. Namun demikian apabila
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sebagian besar pendapatan seseorang berasal dan perikanan (darat dan

laut) ia disebut sebagai nelayan.

Sejalan dengan itu, dalam hal tingkat pendidikan khususnya bagi

nelayan tradisional, untuk bekal kerja mencari ikan dilaut, latar belakang

seorang nelayan memang tidak penting artinya karena pekerjaan yang

dilakukan merupakan pekerjaan kasar yang lebih banyak mengandalkan

otot dan pengalaman, maka setinggi apapun tingkat pendidikan nelayan itu

tidaklah memberikan pengaruh terhadap kecakapan mereka dalam melaut.

Persoalan dari arti penting tingkat pendidikan ini biasanya baru

mengedepankan jika seorang nelayan ingin berpindah ke pekerjaan lain

yang lebih menjanjikan. Dengan pendidikan yang rendah jelas kondisi itu

akan mempersulit nelayan tradisional memilih atau memperoleh pekerjaan

lain selain menjadi nelayan. (Kusnadi, 2002: 3).

4. Interaksionisme Simbolik

Teori Interaksionisme simbolik menekankan pada hubungan antara

simbol dan interaksi, serta inti dari pandangan pendekatan ini adalah

individu. (Margaret M. Poloma: 2004: 274). Teori interaksionisme

simbolik, mencakup analisa aspek-aspek perilaku manusia yang subyektif

dan interpretatif. Teori ini meliputi analisa mengenai kemampuan manusia

untuk menciptakan dan memanipulasi simbol-simbol dengan maknanya

masing-masing. Teori ini juga menekankan pada hubungan antara proses-
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proses simbol subyektif dan interaksi antarpribadi serta kenyataan sosial

yang muncul.

Simbol dan arti telah memberikan ciri-ciri khusus yang pada tindakan

sosial manusia (yang melibatkan aktor tunggal) dan pada interaksi sosial

manusia (yang melibatkan dua aktor atau lebih yang terlibat dalam

tindakan sosial timbal balik). Tindakan sosial adalah dimana individu

bertindak dengan orang lain dalam pikiran. Seorang aktor dalam

melakukan tindakan, mencoba menafsirkan pengaruhnya terhadap aktor

lain yang terlibat dalam interaksi (George dan Goodman, 2008: 293).

Proses interaksi sosial itu, manusia secara simbolik

mengkomunikasikan arti terhadap orang lain yang terlibat. Kemudian,

orang lain menafsirkan simbol komunikasi itu dan mengorientasikan

tindakan balasan mereka berdasarkan penafsiran mereka. Dengan kata

lain, dalam interaksi sosial para aktor terlibat dalam proses saling

mempengaruhi. Artinya adanya hubungan balik antara keduanya (George

dan Goodman, 2008: 294).

Mead mengatakan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk

berinteraksi dengan pihak-pihak lain, dengan perantara lambang-lambang

tertentu yang dimiliki bersama. Melalui perantara lambang-lambang

tersebut, maka manusia memberikan arti pada kegiatan-kegiatannya.

Mereka dapat menafsirkan keadaan dan perilaku, dengan mempergunakan

lambang-lambang tersebut. Manusia membentuk perspektif-perspektif

tertentu, melalui suatu proses sosial dimana mereka memberi rumusan hal-
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hal tertentu bagi pihak-pihak lainnya. Selanjutnya mereka berperilaku

menurut hal-hal yang diartikan secara sosial. Menurut Mead, agar suatu

gerakan menjadi lambang yang berarti, maka hal itu harus menimbulkan

kecenderungan akan tanggapan yang sama sebagaimana akan diberikan

oleh pihak yang lain (Soerjono Soekanto, 1984: 121).

Definisi singkat dari ide dasar interaksionisme simbolik, antara lain:

1). Pikiran (mind), adalah kemampuan untuk menggunakan simbol yang

mempunyai makna sosial yang sama, dimana tiap individu harus

mengembangkan pikiran mereka melalui interaksi dengan individu lain,

2). Diri (self), adalah kemampuan untuk merefleksikan diri tiap individu

dari penilaian sudut pandang atau pendapat orang lain, 3). Masyarakat

(society) adalah jejaring hubungan sosial yang diciptakan, dibangun dan

dikontruksikan oleh individu di tengah masyarakat, dan tiap individu

tersebut terlibat dalam perilaku yang mereka pilih secara aktif dan

sukarela, yang pada akhirnya mengantarkan manusia ke dalam proses

pengambilan peran ditengah masyarakat (Margaret M. Poloma, 2004:

275).

5. Teori Konflik

Konflik merupakan perbedaan persepsi mengenai kepentingan terjadi

ketika tidak adanya alternatif yang dapat memuaskan aspirasi kedua belah

pihak. Konflik dapat terjadi hanya karena salah satu pihak memiliki
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aspirasi tinggi atau karena alternatif yang bersifat integrasi dinilai sulit

didapat (Pruit dan Rubin, 2004: 27).

Menurut Webster isilah konflik dalam bahasa latin berarti suatu

perkelahian, peperangan atau perjuangan, yaitu berupa konfrontasi fisik

antar beberapa pihak. Pruit mendefinisikan konflik sebagai sebuah

persepsi mengenai perbedaan kepentingan (perceived divergence of

interest), atau kepercayaan beranggapan bahwa aspirasi pihak-pihak yang

berkonflik tidak menemui titik temu yang sepaham.

Kepentingan yang dimaksud adalah perasaan orang mengenai apa

yang sesungguhnya diinginkannya, dimana perasaan tersebut cebderung

bersifat sentral dalam pikiran da tindakan orang yang membetuk inti dari

banyak sikap, tujuan dan niatnya. Pengertian konflik di atas dapat

disimpulkan bahwa konflik merupakan suatu keadaan dari akibat adanya

pertentangan antara kehendak, dan tujuan yang ingin dicapai yang

menyebabkan muncul kondisi yang kurang baik , baik dalam individu

maupun kelompok.

B. Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang berjudul “Bentuk Interaksi Antar Pedagang Aksesoris di

Emperan Toko (Perko) Malioboro Yogyakarta” oleh Retnowati

Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Ekonomi (FISE) UNY pada

tahun 2011. Penelitian ini mengungkapkan tentang bagaimana bentuk
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interaksi yang terjadi antara pedagang yang berjualan aksesoris di emperan

toko (perko) yang ada di sekitaran Malioboro.

Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu pada

subyeknya, subyek yang peneliti ambil dalam penelitian yang peneliti

lakukan adalah para nelayan yang berada di kawasan Pantai Depok.

Sedangkan persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah

sama-sama mengkaji tentang analisis masalahnya, yaitu tentang bentuk

interaksi dan  keragaman subyek penelitian. Keberagaman nelayan yang

ada di Pantai Depok tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana bentuk

interaksi yang terjadi disana.

2. Penelitian yang berjudul “Pola dan bentuk Interaksi Mahasiswa

Multikultural Indekos di dusun Pringgodani Mrican Catur Tunggal Depok

Sleman Yogayakarta” oleh Neni Setyaningsih Mahasiswa Pendidikan

Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Ekonomi (FISE) UNY pada tahun 2010.

Penelitian ini mengungkapkan tentang bagaimana pola dan bentuk

interaksi yang terjadi di kos dengan berbagai mahasiswa yang berasal dari

berbagai budaya dan latar belakang yang berbeda tinggal di dalam satu

rumah.

Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu pada

tempatnya, tempat yang peneliti ambil dalam penelitian yang peneliti

lakukan adalah para nelayan yang berada di kawasan Pantai Depok

Sedangkan pada penelitian ini tempatnya berada di kos-kosan yang berada
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di daerah Pringgondani Mrican Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakara.

Untuk persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-

sama mengkaji tentang analisis masalahnya, yaitu tentang bentuk interaksi

dan  keragaman subyek penelitian dan juga terlihat dari metode penelitian

yang dipakai, yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Keberagaman nelayan

yang ada di Pantai Depok tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana

bentuk interaksi yang terjadi disana.

3. Penelitian berjudul “ Strategi Bertahan Hidup Masyarakat Nelayan Pantai

Depok Di Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul

Yogyakarta “oleh Dhamar Prakasa Mahasiswa Pendidikan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial (FIS) UNY pada tahun 2013. Penelitian

mengungkapan bagaimana strategi bertahan hidup yang digunakan

masyarakat nelayan yang berada d Pantai Depok dalam mendapatkan

penghasilan sehari-hari.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah kajian tentang analisisnya,

penelitian milik Dhamar mengkaji tentang strategi bertahan hidup

masyarakat nelayan, sedangkan dalam penelitian ini yang dikaji adalah

tentang bentuk interaksi nelayan yang berada di Pantai Depok. Sedangkan

untuk persamaannya adalah pada tempatnya, yaitu sama-sama melakukan

penelitian di Pantai Depok dengan objek penelitian adalah orang-orang

yang berada di Pantai Depok.
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C. Kerangka Berpikir

Kerangka pikir dibuat untuk mempermudah proses penelitian karena

mencangkup tujuan dari penelitian itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini untuk

mengetahui bagaimana bentuk interaksi nelayan di TPI Mina Bahari Empat

Lima Depok Parangtritis Kretek Bantul Yogyakarta.

Gambar 1. Kerangka berpikir
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