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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah

1. Deskripsi Wilayah Pantai Depok

Pantai Depok berada di Dusun Depok Desa Parangtritis Kecamatan

Kretek Kabupaten Bantul Yogyakarta. Wilayah Pantai Depok masih satu

kompleks dengan Pantai Parangtritis dan Pantai Parangkusumo. Walaupun

Pantai Depok masih terhitung baru dibuka dibandingkan dengan Pantai

Parangtritis dan Pantai Parangkusumo tetapi pengunjungnya tidak kalah

banyak dengan pantai yang lainnya yang berada di daerah Yogyakarta.

Pantai Depok sendiri berada di daerah selatan Pulau Jawa, sehingga sering

disebut Pantai Laut Selatan begitu juga dengan Pantai Parangtritis dan

Pantai Parangkusumo.

Penelitian ini dilakukan di kawasan Pantai Depok Parangtritis

Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul. Secara geografis Kabupaten Bantul

terletak antara 7˚58’33” LS sampai 8˚2’26” LU dan diantara 110˚25’15”

BT sampai dengan 110˚28’15” BB, dengan batas wilayah sebagai berikut

Sebelah Utara : Desa Donotirto

Sebelah Selatan : Samudera Hindia

Sebelah Barat : Desa Tirgohargo
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Sebelah Timur : Desa Selohadjo/Desa Girijati

Sedangkan  secara geografis Pantai Depok merupakan dataran rendah

dengan jumlah perairan (pantai) yang cukup banyak, daerah Pantai Depok

memiliki ketinggian 25 m diatas permukaan air laut dengan kemiringan

rata-rata 2-15%. Pantai Depok sendiri juga mempunyai tempat yang cukup

luas, luas Pantai Depok ± 25 ha. Di Pantai Depok juga terdapat fasilitas

yang cukup menunjang untuk pengunjung, disamping itu jika ada

pengunjung yang ingin membeli ikan bisa langsung membeli di pasar ikan

yang berada disana dan jika ingin dinikmati langsung di Pantai Depok juga

telah tersedia warung yang memberikan jasa pengolahan ikan.

2. Profil Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Selain sebagai tempat pariwisata di Pantai Depok juga terdapat Tempat

Pelelangan Ikan atau sering disebut TPI. TPI di Pantai Depok berdiri sejak

tahun 1998, TPI tersebut bernama Mina Bahari Empat Lima. Nama tersebut

juga mempunyai makna, Mina Bahari bisa diartikan ikan dilaut, sedangkan

Empat Lima sendiri diambil dari nama dusun di Parangtritis yaitu Bungkus

dan Depok, Bungkus sendiri adalah dusun nomor empat sedangkan Depok

adalah dusun nomor lima. Maka masyarakat disana sepakat kalau TPI di

Pantai Depok diberi nama TPI Mina Bahari Empat Lima Depok Kretek

Bantul Yogyakarta. Anggota inti TPI sendiri juga mayoritas penduduk

dusun Bungkus dan Depok, untuk dusun lain jug mempunyai  TPI sendiri

dengan nama yang berbeda juga.
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“Tujuan didirikannya TPI untuk membuka lapangan pekerjaan bagi

masyarakat sekitar dan membantu para nelayan menjual ikan-ikan hasil

tangkapannya” (wawancara dengan Bapak Trmn). Masyarakat disana juga

tidak semuanya menjadi nelayan, terutama para wanitanya. Kebanyakan

yang menjadi nelayan adalah laki-laki sedangkan wanitanya menjadi

pedagang makanan dan membuka tempat makan yang menyediakan jasa

mengolah ikan jika kita baru saja membeli ikan disana dan ingin disantap

langsung disana. Selain itu disana juga terdapat beberapa bangunan yang

dibangun oleh pemerintah, misalnya saja pasar ikan yang belum lama ini

dibangun di sebelah timur Pantai Depok.

Nelayan yang terdapat di Pantai Depok tidak saja berasal dari daerah

Depok saja, ada juga nelayan yang berasal dari luar Pantai Depok,

kebanyakan dari mereka berasal dari daerah Cilacap. Nelayan yang berasal

dari daerah Depok otomatis langsung masuk menjadi anggota inti TPI Mina

Bahari Empat Lima Depok, sedangkan nelayan pendatang atau nelayan

Andon tidak menjadi anggota tetap, karena mereka sering berpindah tempat

dan tidak menetap di Pantai Depok seperti yang dikemukakan oleh Pak

Trmn “mereka hanya berada di Pantai Depok saat musim ikan saja, dan

akan pergi jika sudah tidak musim ikan” (Trmn, hasil wawancara 8 Mei

2013 pukul 15.40 WIB).

Anggota TPI Mina Bahari Empat Lima juga mempunyai kegiatan-

kegiatan rutin yang selalu diadakan selain menangkap ikan, salah satunya

adalah arisan. Arisan tersebut diadakan 35 hari sekali atau jaraknya
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sakpasaran dino biasanya diadakan malam senin pon dan bergiliran dari

satu rumah kerumah yang lain antar anggota. Hasil wawancara dengan

Bapak Trmn selaku ketua TPI, diadakannya acara rutin arisan tersebut agar

para nelayan bisa berkumpul dan kalau ada unek-unek atau ide maupun

protes bisa disampaikan saat arisan tersebut, atau arisan juga bisa dijadikan

sarana dalam menyalurkan unek-unek para nelayan.

Dalam suatu kelompok pasti terdapat struktur organisasi dan struktur

kepengurusan agar kegiatan dalam kelompok tersebut berlangsung dengan

baik. Sama halnya dengan TPI Mina Bahari Empat Lima juga mempunyai

struktur organisasi dan struktur kepengurusan, tujuannya supaya kegiatan

lelang ikan di TPI tersebut bisa berjalan dengan baik. Berikut ini struktur

organisasi TPI Mina Bahari Empat Lima.
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STRUKTUR ORGANISASI

TPI MINA BAHARI EMPAT LIMA

Depok Parangtritis Kretek Bantul  Yogyakarta

Gambar 3. Struktur organissasi TPI Mina Bahari Empat Lima

Berikut ini struktur kepengurusan TPI Mina Bahari Empat Lima :

SRTUKTUR PENGURUS

TPI MINA BAHARI EMPAT LIMA

Depok Parangtritis Kretek Bantul Yogyakarta

Pelindung : Ketua Koperasi

Pembina : Sarjuno

Koperasi Mina Bahari

TPI EMPAT LIMA

KUB 5
Pedagang

Degan

KUB 4
Nelayan

KUB 3
Warung
Pengolah

KUB 2
Pedagang

Ikan/Peyek

KUB 1
Pedagang

Asong
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Ketua : I. Tarmanto

II. Kabul Rutianto

Sekretaris : I. Darmanto

II. Kusmadi

Bendahara : I. Wadiman

II. Sukoco

Seksi Timbang: Karmanto

Seksi Lelang : I. Daryanto

II. Eko Muryanto

Humas : I. Tri Wiyanto

II. Sudardi

Ikan hasil tangkapan para nelayan di Pantai Depok pun bermacam-macam,

ada bawal, tenggiri, jahan, tombol, hiu, teri, pari, udang, kakap, tongkol, dan

lain-lain. Tetapi hasil tangkapan yang paling besar di Pantai Depok adalah

layur, hal ini bisa dilihat dari data hasil tangkapan ikan yang berada di TPI.

Selain itu para nelayan yang melelang ikan di TPI juga dikenakan pajak atau

kontribusi sekitar 9% – 10%, dimana pajak atau kontribusi tersebut digunakan

untuk, 4% untuk pendorong; 1% untuk sarpras (sarana-prasarana); 2% untuk

insentif; 1% untuk asuransi; 0,5% untuk dansos (dana sosial); 0,5% untuk

seving (tabungan nelayan); 0,5% untuk SAR; 0,5% untuk opr peng

(operasional pengurus); 0,5% untuk wilayah; 0,3% untuk keamanan; 0,2%

untuk tab pdrg (tabungan pendorong).
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Harga ikan di TPI pun setiap waktu bisa berubah-ubah sesuai dengan harga

dipasaran. Jika permintaan dari pasar banyak tetapi persediaan ikannya sedikit

maka harga ikan menjadi mahal, akan tetapi sebaliknya jika permintaan pasar

sedikit dan persediaan ikannya banyak maka harga ikan menjadiclebih murah.

Harga ikan yang berubah-ubah terkadang juga merugikan para nelayan karena

harga ikan menjadi tidak stabil apalagi sewaktu harga ikan murah.

3. Data Informan

Informan dalam penelitian ini berjumlah sebelas orang yang terdiri dari,

tujuh orang nelayan, dua  orang pengurus TPI Mina Bahari Empat Lima, dan

dua pedagang yang berada di Pantai Depok. Dalam memberikan informasi,

informanpun dengan senang hati memberikan informasi yang mereka tahu.

Mereka juga dengan sukarela meluangkan waktunya untuk di wawancara tanpa

meminta imbalan apapun.

a. Mndr

Mas Mndr adalah salah satu nelayan yang berada di Pantai Depok, yang

berasal dari Cilacap. Usianya 20 tahun dan belum menikah, saat berada di

Pantai Depok Mas Mndrtinggal di rumah milik Pak Gendek. Mas Mndr

bekerja sebagai nelayan mulai dari umur 14 tahun. Dalam proses wawancara

Mas Mndr sangat ramah dan memberikan informasi yang dia ketahui

tentang bagaimana bentuk interaksi antara nelayan yang berada di Pantai

Depok.
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b. Mul

Pak Mul adalah nelayan Pantai Depok yang berasal dari Cilacap, seperti

informan sebelumnya saat berada di Pantai Depok Pak Mul tinggal di rumah

milik Pak Gendek bersama nelayan lainnya yang juga berasal dari Cilacap.

Usia Pak Mul 49 tahun, tetapi dalam bekerja Pak Mul sangat giat sekali dan

masih kuat mengangkat jaring yang berisi ikan. Pak Mul menjadi nelayan

sejak umur 19 tahun, kalau dihitung-hitung sudah 30 tahun Pak Mul bekerja

sebagai nelayan. Disaat proses wawancara berlangsung Pak Mul sangat

ramah dalam menjawab pertanyaan dari peneliti.

c. Krsr

Pak Krsr merupakan nelayan yang berasal dari Depok, selain bekerja

sebagai nelayan beliau juga bekerja sebagai petani di Depok. Selain itu

jika tidak musim ikan Pak Krsr bekerja sebagai nelayan darat, yang

tugasnya mendorong dan menarik kapal jika ada nelayan akan pergi

melaut dan menepi ke pantai. Tetapi jika musim ikan tiba Pak Korseri

menjadi nelayan laut dan juga nelayan darat. Rumah Pak Krsr sendiri tidak

jauh dari Pantai Depok. Dalam memberikan informasi Pak Krsr sangat

antusias sehingga diperoleh data yang cukup baik.

d. Mjnt

Pak Mjnt merupakan warga asli Depok yang juga bekerja sebagai

nelayan, akan tetapi pekerjaannya selain menjadi nelayan adalah

memberikan jasa tatto tubuh kepada pengunjung Pantai Depok. Selain

sebagai memberi jasa tatto Pak Mjnt juga menjadi nelayan darat. Pak Mjnt
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berumur 36 tahun telah menikah dan mempuyai satu anak perempuan yang

masih kecil. Pak Mjnt menjadi nelayan sudah cukup lama, yaitu 15 tahun.

Dalam memberikan informasi Pak Mjnt sangat ramah sehingga penelitipun

bisa mendapatkan data yang cukup baik.

e. Stn

Mas Stn merupakan nelayan asal Cilacap yang tinggal menetap di

Pantai Depok karena istri Mas Stn adalah orang asli Depok. Mas Stn

tinggal di Pantai Depok dengan mengontrak rumah milik salah satu warga

Depok, biaya kontrak perbulannya sebesar 400.000. Mas Stn sudah

mempunyai satu anak yang masih kecil, selain itu Mas Stn juga mempuyai

usaha laundry dirumah kontrakannya yang dikelola oleh istrinya. Saat

proses wawancara berlangsung Mas Stn semangat dalam menjawab

pertanyaan dari peneliti, sehingga peneliti dapat memperoleh data yang

cukup baik dari informan.

f. Wly

Mas Wly juga nelayan Pantai Depok yang berasal dari Cilacap,

umurnya sudah 38 tahun tetapi belum menikah. Mas Wly menjadi nelayan

sejak berumur 16 tahun karena hanya sekolah sampai SD maka Mas Wly

memilih bekerja sebagai nelayan. Mas Wly juga pernah menjadi nelayan

di daerah lain seperti Sukabumi, Jawa Timur, Glagah, Bali, dan lain-lain.

Saat berada di Pantai Depok Mas Wly tinggal dirumah milik Pak Tulus.

Saat memberikan informasi kepada peneliti, Mas Wly sangat ramah

sehingga membuat peneliti sangat senang dalam memberikan pertanyaan.
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g. Wryn

Pak Wryn adalah nelayan asli Pantai Depok, sebelum menjadi nelayan

Pak Wryn bekerja sebagai tentara karena ada masalah di tempat kerjanya

Pak Wryn akhirnya diberhentikan dan sekarang menjadi nelayan, sama

seperti nelayan lainnya Pak Wryn bekerja sebagai nelayan darat dan

nelayan laut di Pantai Depok. Tetapi selain menjadi nelayan Pak Wryn

juga bekerja sebagai petani, menggarap sawah yang dimilikinya.Disaat

proses wawancara Pak Wryn memberikan informasi yang cukup lengkap

sehingga peneliti mendapatkan data yang cukup baik.

h. Trmn

Pak Trmn adalah ketua TPI Mina Bahari Empat Lima untuk periode 5

tahun kedepan. Pak Trmn baru saja menjabat sebagai ketua TPI sekitar dua

bulanan. Sebelum menjadi ketua TPI pekerjaan Pak Trmn adalah seorang

nelayan sebab itulah Pak Trmn tahu tentang nelayan yang berada di Pantai

Depok. Setelah menjadi ketua TPI Pak Trmn mulai jarang melaut karena

kesibukannya megelola TPI. Dalam proses wawancara Pak Trmn sangat

banyak memberi informasi sehingga peneliti mendapatkan data yang

cukup baik dari Pak Trmn.

i. Ksmd

Pak Ksmd menjabat sebagai sekretaris II di TPI Mina Bahari Empat

Lima, tugasnya membantu pekerjaan sekretaris I. Sebelum menjadi

sekretaris II di TPI Pak Ksmd juga dulunya bekerja sebagai nelayan.

Setelah menjabat sebagai sekretaris II TPI Mina Bahari Empat Lima Pak
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Ksmd juga jarang melaut karena kesibukannya mengelola TPI. Saat

memberikan informasi Pak Ksmd sangat baik ramah sehingga membuat

peneliti merasa nyaman saat melakukan wawancara.

j. GA

Bu GA adalah salah satu pedagang makanan dan minuman yang

berada di Pantai Depok kurang lebih sudah 10 tahun berjualan di Pantai

Depok. Awalnya hanya membantu orang tua berjualan kemudian setelah

menikah Bu GA membuka usaha warung sendiri. Bu GA merupakan

penduduk asli Depok. Suami Bu GA merupakan anggota TIM SAR yang

berada di Pantai Depok. Proses wawancara dengan Bu GA sangat lancar,

beliau memberikan informasi yang diketahuinya tentang para nelayan

yang berada di Pantai Depok.

k. Rn

Bu Rn juga merupakan pedagang makanan dan minuman yang berada

di Pantai Depok, beliau sudah 8 tahunan berjualan di Pantai Depok. Bu Rn

bukanlah warga asli Pantai Depok, beliau ikut suaminya yang berasal dari

Depok sehingga sekarang berdomisili di dusun Bungkus. Walaupun

pendatang tetapi dalam memberikan informasi Bu Rn cukup baik karena

suami Bu Rn sendiri juga menjadi nelayan.
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B. Analisis Data dan Pembahasan

1. Kegiatan Nelayan Di Pantai Depok

Kegiatan adalah suatu hal yang dilakukan oleh makhluk hidup baik itu

secara terus menerus maupun hanya sesekali saja. Makhluk hidup yang

melakukan kegiatan adalah manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan, mereka

melakukan kegiatan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing.

Manusia saja misalnya mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Berbeda dengan hewan dan tumbuhan yang kebutuhannya sudah disediakan

oleh alam.

Salah satu makhluk hidup yang melakukan kegiatan adalah manusia,

kegiatan yang dilakukan oleh manusia sangatlah banyak mulai dari bangun

tidur sampai tidur lagi. Misalnya saja makan, minum, mandi, bekerja,

bermain, belajar dan masih banyak lagi kegiatan manusia yang lainnya.

Kegiatan manusia yang paling utama adalah bekerja, manusia bekerja untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak sekali jenis pekerjaan yang

dilakukan manusia, salah satunya adalah bekerja sebagai nelayan.

Nelayan adalah orang yang mencari ikan di laut. Nelayan dapat

dibedakan menjadi 3 menurut jenisnya, yaitu nelayan pengusaha, nelayan

campuran dan nelayan penuh. Nelayan biasanya hidup di tepi pantai, hal ini

untuk memudahkan nelayan dalam melakoni pekerjaannya. Karena para

nelayan biasanya berangkat melaut pagi-pagi buta dan pulang ke pantai

pada sore hari. Hal ini yang tidak memungkinkan nelayan untuk kembali
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kerumahnya jika tempat tinggal mereka cukup jauh. Salah satu pantai yang

disana terdapat nelayannya adalah Pantai Depok yang berada di daerah

Yogyakarta. Di Pantai Depok terdapat banyak nelayan yang bermukim

disana. Nelayan yang berada di Pantai Depok kebanyakan dari mereka

bukan berasal dari daerah Depok saja melainkan orang-orang yang berasal

dari luar daerah Pantai Depok, misalnya saja daerah Cilacap, Jakarta, Jawa

Timur, dan lain-lain tetapi kebanyakan dari mereka berasal dari daerah

Cilacap. Saat berada di Pantai Depok para nelayan yang berasal dari Cilacap

tinggal dirumah milik nelayan asli Pantai Depok. Dimana rumah tersebut

tepat berada di dekat pantai sehingga memudahkan nelayan jika akan pergi

dan pulang melaut. Mereka tinggal di Pantai Depok saat musim ikan saja,

tetapi saat di Pantai Depok tidak musim ikan mereka pindah ke tempat lain.

Nelayan di Pantai Depok digolongkan menjadi dua berdasarkan jenis

pekerjaannya dan digolongkan menjadi dua pula berdasarkan statusnya.

Nelayan berdasarkan jenis pekerjaannya yaitu nelayan darat dan nelayan

laut. Nelayan darat adalah orang yang bertugas mendorong dan menarik

kapal, mendorong jika ada yang akan pergi melaut dan menarik jika ada

yang akan menepi ke pantai. Nelayan laut adalah orang yang menangkap

ikan dilaut. Sedangkan nelayan berdasarkan statusnya adalah nelayan tetap

dan nelayan Andon. Nelayan tetap adalah orang-orang asli Depok yang

menjadi nelayan di Pantai Depok, nelayan tetap inilah yang biasanya

menjadi nelayan darat saat tidak musim ikan, tetapi saat musim ikan mereka

juga menjadi nelayan laut dan nelayan darat. Sedangkan nelayan Andon
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adalah nelayan yang berasal dari luar Pantai Depok dan melaut disana.

seperti yang dikemukakan oleh Pak Krsr berikut ini :

“Saya menjadi nelayan pada saat musim ikan saja, jika
tidak musim ikan saya menjadi petani karena saya asli
orang Depok. Biasanya nelayan darat mendapat upah dari
TPI, hasil penjualan ikan nelayan masuk 9% ke TPI,
pemasukan itulah yang nantinya menjadi bayaran untuk
nelayan darat.“ (Krsr, hasil wawancara 2 Mei 2013).

Nelayan yang berada di Pantai Depok berdasarkan statusnya ada dua

yaitu nelayan tetap dan nelayan Andon, status nelayan tetap adalah

anggota TPI Mina Bahari Empat Lima jadi siapapun orang-orang asli

Depok dan Bungkus yang ingin menjadi nelayan di Pantai Depok secara

otomatis akan menjadi anggota TPI Mina Bahari Empat Lima. Akan tetap

tidak begitu dengan nelayan Andon, hal ini dikarenakan nelayan andon

tidak menetap di Pantai Depok sehingga menyulitkan pengelola untuk

mendata siapa saja nelayan Andon yang datang dan pergi dari Pantai

Depok. Nelayan Andon yang berada di Pantai Depok tinggal dirumah

salah satu milik nelayan misalnya saja Mas Mndr “saat berada di Pantai

Depok saya tinggal di rumah Pak Gendhek mbak, nelayan yang satu

daerah sama saya juga tinggalnya dirumahnya Pak Gendhek mbak” (Mndr,

hasil wawancara 1 Mei 2013). Tetapi ada pula yang mengontrak seperti

Mas Stn “ kalau saya disini mengontrak mbak sama anak istri saya karena

istri saya orang asli Depok” (Stn, hasil wawancara 3 Mei 2013).
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Kegiatan utama yang dilakukan oleh para nelayan di Pantai Depok

adalah mencari ikan. Tetapi ada juga beberapa hal yang dilakukan oleh

nelayan disana dari bangun tidur sampai tidur lagi, seperti yang

dikemukakan oleh Pak Mul berikut ini :

“saya bangun jam 5 lalu siap-siap pergi melaut, sekitar
pukul 6 saya melaut jika sudah mendapat ikan sesuai
dengan keinginan saya kemudian kembali ke pantai.
Sesampainya di pantai ikan langsung saya bawa ke TPI
untuk dijual. Setelah mendapatkan bayaran dari hasil
penjualan saya kembali kerumah mandi kemudan mencari
makan. Sore harinya sambil duduk-duduk saya
membereskan dan menyiapkan peralatan untuk melaut
besok setelah selesai saya biasanya duduk-duduk bersama
teman-teman sambil menonton TV, jika sudah malam
keluar mencari makan setelah makan biasanya saya
langsung tidur “ (Mul, hasil wawancara 1 Mei 2013).

Hal serupa juga dikemukakan oleh Mas Stn seperti berikut :

“Bangun tidur saya langsung siap-siap melaut, kalau
semuanya sudah siap langsung berangkat. Setelah sampai
laut jaring disebar dan ditunggu sebentar, kalau sudah
mendapatkan ikan cukup banyak kembali lagi ke pantai.
Sampai di pantai ikan langsung dijual ke TPI kadang juga
dibeli pengunjung. Setelah menerima uang hasil penjualan
saya pulang kerumah mandi lalu makan sama anak istri
sambil istirahat. Kalau capeknya sudah hilang saya duduk-
duduk di depan rumah sambil benerin jaring dan peralatan
lainnya. Kalau semuanya sudah selesei istirahat sambil
nonton TV” (Stn, hasil wawancara 3 Mei 2013).

Tetapi ada juga kegiatan yang dilakukan nelayan diluar kegiatan yang

dilakukannya sehari-hari yaitu sedekah laut dan bersih-bersih pantai.

Sedekah laut adalah acara rutin yang diadakan di Pantai Depok setiap

tahunnya, diadakan bertepatan saat bulan Suro hari Jum’at Kliwon.

Sedekah laut bertujuan sebagai wujud syukur para nelayan kepada Tuhan
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Yang Maha Esa karena telah diberikan rezeki lewat laut, seperti yang

dikatakan oleh Mas Mjnt berikut:

“disini setiap tahun diadakan acar sedekah laut yang
dilaksanakan saat bulan suro pada hari jum’at kliwon. Saat
sedekah laut disediakan makanan gratis bagi pengunjung
Pantai Depok. Tujuan dilaksanakan sedekah laut sebagai
wujud syukur kepada Tuhan YME karena telah
memeberikan rezeki lewat laut” (Mjnt, hasil wawancara 2
Mei 2013)

Sedangkan bersih-bersih pantai adalah kegiatan rutin bulanan yang

dilakukan baik itu nelayan, pedagang dan pengurus TPI untuk

membersihkan pantai agar terjaga kebersihannya.

Antara nelayan tetap dan nelayan Andon ada satu kegiatan yang

berbeda yaitu arisan bulanan. Arisan bulanan hanya diikuti oleh nelayan

tetap atau anggota TPI, sedangkan nelayan Andon tidak mengikutinya.

Kegiatan arisan ini dilaksanakan hari Senin Pon setiap 35 hari sekali atau

kalau bulan jawa sakpasaran pisan. Hal-hal yang dibahas pada saat arisn

biasanya yang berkaitan dengan nelayan, kapal atau apa saja yang

berkaitan dengan nelayan dan TPI. Selain itu kegiatan arisan juga

dijadikan sebagai sarana penyampaian unek-unek bagi para anggota TPI,

pada saat arisan para anggota TPI selalu menyampaikan apa yang ada

dipikiran mereka dan menjadi unek-unek mereka, seperti yang dikatakan

Pak Ksmdberikut ini :

“kegiatan rutin yang biasa dilakukan yaitu arisan setiap
malem Senin Pon mbak 35 hari sekali kalau orang jawa
bilang sakpasaran, kegiatan yang dilakukan saat selain
arisannelayan bisa menyampaikan jika ada unek-unek yang
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ingin disampaikan terkait dengan TPI dan nelayan
disampaikan pada saatarisan berlangsung, selain itu juga
ada simpan pinjam” (Ksmd, hasil wawancara 9 Mei 2013).

2. Bentuk Interaksi Antar Nelayan Di Pantai Depok

Pantai Depok merupakan salah satu pantai yang terkenal di Yogyakarta

karena keindahan pantainya.  Selain terkenal karena keindahan pantainya,

Pantai Depok juga terkenal sebagai salah satu pantai penghasil ikan, karena

tidak semua pantai di Yogyakarta dijadikan sebagai tempat penghasil ikan.

Selain sebagai tempat penghasil ikan di Pantai Depok juga terdapat Tempat

Pelelangan Ikan (TPI) dan disana juga banyak terdapat nelayan. Selain itu saat

berada di Pantai Depok kita bisa membeli langsung ikan hasil tangkapan

nelayan, ikannya pun bisa dibawa pulang dan bisajuga dimasak disana, karena

disana terdapat warung-warung jasa pengolahan ikan.

Ikan hasil tangkapan nelayan di Pantai Depok tidak semata-mata dijual

kepada para pengunjung saja, tetapi disana sudah ada tempat untuk membantu

para nelayan menjual ikan hasil tangkapannya. Tempat penjualan ikan tersebut

adalah TPI Mina Bahari Empat Lima. Hasil tangkapan ikan nelayan pun

bermacam-macam, seperti yang dikemukakan Pak Wly “ikan hasil

tangkapannya biasanya berupa layur, bawal, kakap, pari, tombol, lobster ikan

lainnya juga ada mbak tetapi jarang tertangkap” (Wly, hasil wawancara 7 Mei

2013). Tetapi tidak setiap saat para nelayan mendapat ikan, karena ikan-ikan di

Pantai Depok merupakan ikan-ikan musiman, seperti yang dikemukakan Pak

Wly “Kalau tidak musim pendapatannya 200 ribu, kalau waktu musim
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ikanpendapatnnya bisa jutaan, musim ikan” (Wly, hasil wawancara 7 Mei

2013).

Jumlah nelayan yang terdapat di Pantai Depok lumayan banyak,

jumlahnya bisa mencapai ratusan. Nelayan yang berada di Pantai Depok tidak

semuanya berasal dari daerah Depok saja tetapi banyak juga yang berasal dari

luar daerah Depok misalnya banyak dari mereka yang berasal dari daerah

Cilacap. Nelayan yang berasal dari luar daerah Depok biasanya tinggal

dirumah-rumah milik para nelayan yang berada di Pantai Depok untuk waktu

beberapa bulan selama berada di Pantai Depok saat musim ikan. Nelayan asli

Depok pun menerima dengan baik kedatangan nelayan yang berasal dari

Cilacap tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Ibu GA berikut ini

“masyarakat di sini menerima dengan baik nelayan Andon mbak” (GA hasil

wawancara, 9 Mei 2013).

Banyaknya nelayan yang berada di Pantai Depok menimbulkan

komunikasi salah satu hasil dari komunikasi tersebut adalah interaksi sosial.

Interaksi sosial merupakan bagian dari suatu proses sosial yang terjadi diantara

nelayan yang berada di Pantai Depok. Suatu interaksi tidak akan terjadi apabila

tidak memenuhi dua syarat, yaitu adanya kontak sosial dan adanya komunikasi

(Soerjono Soekanto, 2010: 58). Secara umum nelayan yang berada di Pantai

Depok sudah memenuhi syarat tersebut, dimana disana sering diadakan

kegiatan-kegiatan dimana tujuannya untuk menjaga hubugan baik antara para

nelayan. Setiap orang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan,

kepentingan dan juga hasrat individualnya (Soleman L. Taneko, 1994: 110).
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Berdasarkan pengamatan peneliti selama berada di lapangan ada beberapa

bentuk interaksi sosial yang secara spesifik digolongkan kedalam bentuk

asosiatif atau dapat diartikan sebagai proses interaksi yang mengarah kepada

hal-hal yang sifatnya positif. Sebagaimana dijelaskan bentuk-bentuk yang

menunjukkan adanya interaksi sosial antara para nelayan yang berada di Pantai

Depok, sebagai berikut:

a. Kerjasama

Kerjasama adalah wujud dari interaksi yang berjalan dengan baik dan

efektif. Kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka

mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama, dan pada saat yang

bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri

sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut melalui kerjasama

(Soleman L. Taneko, 1994: 116). Kerjasama dapat memungkinkan hubungan

yang lebih baik karena ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya menyatukan

secara bersamaan. Kerjasama sebagai salah satu bentuk interaksi sosial yang

umum dilakukan masyarakat. Kerjasama yang terjalin antara para nelayan

yang berada di Pantai Depok berjalan dengan baik, hal ini disampaikan oleh

Bu GA“ disini nelayannya kompak-kompak mbak, kalau ada salah satu

nelayan yang butuh bantuan pasti yang lain dengan senang hati membantu

mbak” (GA, hasil wawancara 9 Mei 2013).

Bentuk kerjasama yang dilakukan nelayan yang berada di Pantai Depok

salah satunya adalah dalam bidang pekerjaan. Pekerjaan sebagai nelayan
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membutuhkan tenaga yang kuat, disamping tenaga juga membutuhkan

peralatan lainnya agar dengan mudah menangkap ikan yang berada di laut.

Seperti yang dikatakan oleh Pak Krsr “peralatan yang digunakan untuk

melaut yaitu kapal, mesin kapal, jaring untuk menangkap ikan, pancing dan

pelampung, karena tidak semua nelayan itu bisa berenang mbak” (Krsr, hasil

wawancara 2 Mei 2013). Peralatan yang digunakan oleh nelayan pada saat

mencari ikan tidak semuanya dalam keadaan yang baik, pasti juga peralatan

yang mereka gunakan rusak dan tentunya mereka membutuhkan bantuan

teman yang lain untuk memperbaiki peralatan mereka. Kerusakan yang biasa

terjadi pada saat melaut adalah kerusakan pada mesin kapal. Mesin kapal

rusak biasanya karena mesin tersebut terkena ombak pantai yang besar,

sehingga kapal menjadi rusak terendam air laut. Jika hal itu terjadi maka

nelayan tersebut akan menghubungi nelayan yang ada di darat untuk diminta

membawa mesin yang lain, karena tidak mungkin mesin yang rusak akan di

perbaiki di tengah laut. Pernyataan diatas dibuktikan dengan petikkan hasil

wawancara peneliti dengan Pak Krsrberikut ini :

“disini rasa kekeluargaan dan gotong royongnya baik sekali
mbak, jika ada teman nelayan kita yang mengalami
kesulitan seperti mesin kapalnya rusak terkena ombak di
tengah pasti akan langsung kita bantu dengan sukarela,
nanti akan ada nelayan yang mengantarkan mesin baru
sebagai pengganti mesin yang rusak tadi biar bisa jalan lagi
kapalnya” (Krsr, hasil wawancara 2 Mei 2013).

Bentuk kerjasama lainnya yang dilakukan oleh para nelayan yang

berada di Pantai Depok adalah gotong royong membersihkan pantai, tetapi

tidak nelayan saja yang membersihkan pantai, para pengurus TPI dan pedagang
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yang berjualan disana pun bersama-sama membersihkan Pantai. Hal ini

dilakukan karena ada beberapa pengunjung sering meninggalkan sampah di

pantai, terlebih lagi jika yang berkunjung adalah rombongan pasti banyak

sampah yang berserakan. Tujuan dilakukan bersih-bersih pantai ini agar pantai

terjaga kebersihannya dan pengunjung yang berkunjung ke pantai betah dan

nyaman. Selain itu juga menjaga kebersihan laut, karena terkadang sampah

yang berada di tepi pantai terseret ombak jika air laut sedang pasang.

Pernyataan diatas sesuai dengan hasil wawancara dengan Pak Mjn berikut ini

“disini sering diadakan bersih-bersih secara gotong royong,
tidak hanya nelayan saja yang bersih-bersih tetapi pedagang
dan anggota TPI juga ikut, hal ini bertujuan untuk menjaga
kebersihan Pantai Depok” (Mjn, hasil wawancara 2 Mei
2013).

Kebiasaan-kebiasaan tersebut tetap dilakukan sampai sekarang oleh

para nelayan yang berada di Pantai Depok untuk menjaga hubungan baik

antara sesama nelayan yang berada disana. Selain itu juga untuk menjaga

hubungan kekeluargaan diantara nelayan walaupun kerjasama tersebut terjadi

pada saat-saat tertentu karena sifatnya yang situasional.

b. Akomodasi

Akomodasi merupakan istilah yang menunjukan adanya suatu

keseimbangan yang terjadi dalam proses interaksi sosial. Keseimbangan

tersebut tidak hanya tercermin dalam tingkah laku masyarakatnya, tetapi juga

dengan nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat tersebut. Akomodasi

yang terjadi sebagai salah satu wujud dari interaksi social masyarakat di

lingkungan Pantai Depok menunjuk kepada suatu keadaan dimana adanya
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suatu keseimbangan (equilibrium). Sebagai proses, akomodasi menunjuk

pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan yaitu usaha-

usaha untuk mencapai kestabilan (Soerjono Soekanto, 2007: 68). Tahap untuk

mencapai proses akomodasi yaitu dengan adanya adaptasi yang baik yang

terjalin antar nelayan di Pantai Depok.

Akomodasi dipandang sebagai suatu proses yang menunjukan pada

usaha-usaha manusia untuk meredam pertentangan demi mencapai keadaan

yang stabil dan seimbang dalam interaksi sehari-hari. Dalam persoalan ini

bentuk akomodasi yang tergambar dari suatu interaksi antar nelayan lebih

menunjukan pada suatu proses dimana individu dari masing-masing pihak

saling menyesuaikan diri satu sama lainnya.

Akomodasi sebagai suatu proses dimana orang-perorangan atau

kelompok-kelompok manusia yang mula-mula saling bertentangan saling

mengadakan penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan-ketegangan. Hal

tersebut juga terjadi antara nelayan di Pantai Depok, seperti yang

diungkapkan oleh Pak Mjn “disini dulu penah terjadi masalah mbak antar

sesama nelayan karena kedua belah pihak tidak bisa didamaikan secara

kekeluargaan maka kami meminta bantuan ketua TPI mendamaikan dan

menjadi penengah diantara mereka mbak” (Mjn, hasil wawancara 2 Mei

2013).

Pernyataan diatas membuktikan bahwa salah satu cara bentuk akomodasi

yang terjadi antara para nelayan yang berada di Pantai Depok adalah mediasi,

yaitu suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan
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penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yang mengatur

pertemuan antara 2 pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil

akhir yang adil, tanpa biaya besar besar tetapi tetap efektif dan diterima

sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Masalah lain yang sering terjadi antar para nelayan yaitu kalau jaring

mereka tersangkut dengan jaring yang lain tidak kemudian nelayan tersebut

mara-marah, tetapi memaklumi karena itu merupakann unsur

ketidaksengajaan dari nelayan lain. Seperti yang dikatakan oleh Pak Trmn

berikut ini :

“masalah yang sering muculsewaktu di laut biasanya tabur
jaring mbak, karena sewaktutabur jaring terkadang sering
menyangkut dijaring milik teman dan itu terkadang
menimbulkan masalah yang menyebabkan pertengkaran
mbak, dulu pernah ada kejadian kaya seperti itu tapi
langsung bisa diselesaikan secara kekeluargaan” (Trmn,
hasil wawancara 8 Mei 2013).

Dari hasil wawancara salah satu sumber diatas bisa dilihat bahwa bentuk

lain akomodasi yang terjadi terjadi di Pantai Depok adalah toleransi, yaitu

penyelesaian konflik tanpa persetujuan formal. Terkadang toleransi timbul

secara tidak sadar dan tanpa direncanakan karena ada watak perorangan atau

kelompok manusia untuk sedapat mungkin menghindari perselisihan

(Soerjono Soekanto, 2007: 68). Selain itu bibit konflik juga tidaksampai

muncul dan dibiarkan saja lambat laun akan hilang dengan sendirinya.

Proses interaksi yang terjalin di dalam masyarakat tentunya dapat

berbentuk assosiatif dan juga berbetuk disasosiatif. Bentuk yang disasosiatif

antara lain persaingan, kontravensi dan pertentangan atau konflik. Proses
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tersebut terjadi karena hubungan masayarakat yang terjalin sangat dinamis,

berbagai kemungkinan dapat terjadi mulai dari hal-hal yang positif sampai

pada hal-hal yang negatif. Berikut ini akan dijelaskan beberapa bentuk

disasosiatif yang terjadi antara para nelayan yang berada di Pantai Depok :

a. Persaingan

Menurut Gillin dan Gillin, persaingan dapat diartikan sebagai suatu

proses sosial, dimana individu atau kelompok-kelompok manusia yang

bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada

suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum (baik perseorangan

maupun kelompok manusia) dengan cara menarik perhatian publik atau

dengan mempertajam prasangka yang telah ada tanpa mempergunakan

ancaman atau kekerasan (SoerjonoSoekanto, 2010 : 83).

Wujud persaingan yang nyata dilihat dari proses interaksi antarpara

nelayan yang berada di Pantai Depok yaitu persaingan dalam menangkap ikan

dan persaingan dalam mempunyai peralatan untuk menangkap ikan. Seperti

yang dikemukakan oleh Pak Wryn “persaingan yang terjadi antara nelayan

biasanya bersaing mendapatkan ikan banyak, tetapi persainganyang terjadi

adalah persaingan yang sehat” (Wryn, hasil wawancara 7 Mei 2013). Juga

dalam hukum alam, yang kuat yang akan hidup yang lemah akan lenyap

karena tidak mampu menghadapi perjuangan hidup (Nasution, MA, 2009:

137). Seperti juga yang terjadi dengan nelayan yang berada di Pantai Depok

mereka bersaing menangkap ikan yang banyak.
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Disamping persaingan mendapatkan ikan banyak nelayan juga bersaing

untuk mendapatkan jatah mendorong kapal. Jika para nelayan akan pergi

melaut dan menepi ke pantai, para nelayan asli Pantai Depok yang menjadi

nelayan darat sudah menunggu di tepi pantai untuk berlomba-lomba agar bisa

menarik kapal. Karena satu kapal tidak bisa dodorong oleh satu atau dua

orang saja maka satu kapal di dorong setidaknya enam sampai delapan orang.

Sedangkan yang tidak mendapat jatah mereka kemudian menunggu kapal lain

yang akan mendarat lagi, seperti yang dikatakan Pak Krsr “ kapal itu kan

berat mbak ga bisa di dorong 1 apa 2 orang aja harus ditarik banyak orang,

kalau ada kapal yang terlihat mau menepi ke pantai nelayan darat sudah

berlomba-lomba menuju tepi pantai untuk menarik kapalnya mbak” (Krsr,

hasil wawancara 7 Mei 2013).

Selain itu persaingan lain yang terjadi disana adalah persaingan dalam

kepemilikan peralatan menangkap ikan. Seperti yang hasil wawancara dengan

Pak Krsr pada 2 Mei 2013 berikut ini, “persaingan yang terjadi antar nelayan

salah satunya adalah bersaing mempunyai peralatan melaut yang bagus dan

kuat, karena peralatan yang bagus dan kuat bisa digunakan untuk menangkap

ikan yang banyak”.

Kedua pernyataan diatas diperkuat oleh pernyataan dari Pak Wly berikut

ini:

“persaingan yang terjadi antara nelayan disini merupakan
persaingan yang sehat dan tidak menimbulkan masalah antara satu
dengan yang lainnya mbak. Persaingan dalam bidang pekerjaan
biasanya berusaha mendapatkan ikan lebih banyak dari yang
lainnya, persaingan yang lainnya yaitu berlomba-lomba
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mempunyai peralatan melaut yang bagus dan kuat. Tetapi semuaitu
dijadikan motivasi agar semangat dalam bekerja” (Wly, hasil
wawancara 7 Mei 2013).

Dilihat dari pernyataan diatas bisa dilihat bahwa persaingan yang terjadi

diantara nelayan yang berada di Pantai Depok mengarah ke persaingan yang

positif, tidak ada kecurangan di dalam persaingan  tersebut. Persaingan disana

juga dijadikan sebagai motivasi para nelayan agar lebih giat bekerja dan lebih

baik lagi daripada sekarang. Selain itu persaing juga tidak menjadikan para

nelayan untuk melakukan kecurangan agar mendapat hasil yang lebih

daripada nelayan lainnya.

b. Kontravensi

Kontravensi  merupakan sikap mental yang tersembunyi terhadap

orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu.

Sikap tersembunyi tersebut dapat berubah menjadi kebencian, tetapi tidak

sampai menjadi pertentangan atau pertikaian. Kontravensi merupakan suatu

bentuk proses disosiatif yang ditandai oleh gejala-gejala adanya

ketidakpastian mengenai diri seseorang atau suatu rencana dan perasaan

tidak suka yang disembunyikan, kebencian, atau keragu-raguan terhadap

kepribadian seseorang. Kontravensi pernah terjadi antar nelayan, walaupun

hal tersebut terjadi secara tersembunyi, artinya hal tersebut hanya dirasakan

oleh satu pihak saja. Perasaan tidak suka nelayan sering dirasakan ketika

ada teman mereka sendiri mendapatkan hasil tangkapan ikan lebih banyak

dari pada dirinya sendiri, seperti yang dikatakan oleh Mas Stn “rasa

cemburu pasti ada mbak, misalnya kalau ada teman mendapatkan ikan
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lebih banyak, tetapi hal itu tersebut lantas tidakmenjadi masalah mbak, hal

itu lalu dijadikan motivasi saja biar kita lebih semangatmencari ikannya”

(Stn, hasil wawancara 3 Mei 2013).

Rasa tidak suka memang selalu muncul jika seseorang merasa kalah

bersaing dengan orang lain. Namun rasa kecewa atau tidak suka tersebut

tidak langsung disampaikan dengan orang yang tidak disukainya,

melainkan hanya disimpan sendiri atau diceritakan dengan orang lain yang

lebih dekat. Mereka menyadari perasaan tidak suka tersebut jika diperbesar

hanya akan menjadikan masalah menjadi lebih besar.

Rasa tidak suka nelayan juga muncul ketika status nelayan mereka

dipermasalahkan, yaitu antara nelayan Andon (nelayan pendatang) dan

nelayan asli Pantai Depok dibedakan dalam penerimaan dana dari

Pemerintah untuk pengembangan fasilitas nelayan yang berada di Pantai

Depok. Hanya nelayan asli Pantai Depok saja yang bisa menikmati dana

dari pemerintah tersebut, sedangkan nelayan Andon tidak bisa

menikmatinya. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan dari Pak wly yang

merupakan nelayan andon yang berasal dari Cilacap berikut ini:

“misalnya saat ada turunan dana dari pemerintah untuk
pengembangan fasilitas nelayan, tapi kita sebagai nelayan
pendatang tidak pernah merasakan manfaat dana tersebut. Padahal
sudah jelas kalau dana tersebut untuk ditujukan untuk
pengembangan nelayan yang berada di Pantai Depok” (Wly, hasil
wawancara 7 Mei 2013).

Kontravensi yang terjadi diantara nelayan Pantai Depok jarang

menimbulkan masalah besar bagi nelayan. Mereka sangat menyadari
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bahwa mereka hidup bersama-sama dan mencari rejeki bersama, sehingga

dapat dibilang kontravensi yang mereka alami bersifat sementara karena

mereka beranggapan tidak baik jika muncul rasa tidak suka dengan

nelayan lain hanya karena masalah kecil.

c. Konflik atau Pertentangan

Konflik atau pertikaian adalah proses sosial dimana individu atau

kelompok memiliki perbedaan-perbedaan dalam hal emosi, unsur

kebudayaan, perilaku, prinsip, ideologi, maupun kepentingan dengan

pihak lain. Perbedaan tersebut menjadi suatu pertikaian dimana pertikaian

dapat menghasilkan ancaman atau kekerasan fisik (Gilin dan Gilin dalam

Burhan Bungin, 2009: 61).

Pertentangan terjadi dimana individu atau kelompok berusaha untuk

memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan disertai dengan

ancaman atau kekerasan yang dapat menimbulkan dampak negatif atau

positif. Perbedaan perasaan dan pandangan akan melahirkan pertentangan.

Kadang kala dalam suatu hubungan dalam masyarakat baik dalam

hubungan kerja maupun hubungan sosial yang lain, bisa terjadi perasaan

tidak suka terhadap orang lain. Keadaan seperti ini terjadi karena rasa iri

yang dirasakan seseorang terhadap yang lain yang menimbulkan rasa tidak

suka karena rasa ini tersimpan dalam waktu yang lama, dan orang tersebut

tidak bisa menahannya.

Konflik diantara nelayan di Pantai Depok memang jarang terjadi

karena kebersamaan diantara para mereka yang sudah terjalin dengan baik.
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Namun koflik pernah terjadi diantara nelayan, konflik tersebut melibatkan

sesama nelayan Andon yang berada di Pantai Depok. Seperti yang

dikemukakan oleh Pak Krsr “kalau masalah atau konflik pernah ada mbak

namanya orang hidup bersama kan mbak, jadi dulu pernah ada sesama

nelayan memotong jaring teman nelayan sendiri jadi jaringnya itu disobek-

sobek mbak” (Krsr, hasil wawancara 2 Mei 2013).

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Pak Mjnt “Disini dulu pernah

terjadi masalah, yaitu ada sesama nelayan memotong jaring temannya

sendiri kemudian gara-gara masalah tersebut jadi ribut antara kedua belah

pihak” (Mjnt, hasil wawancara 2 Mei 2013). Dari pernyataan diatas bisa

dilihat bahwa pertentangan bisa terjadi karena adanya masalah antara

individu yang satu dengan yang lain seperti yang terjadi antara para

nelayan diatas. Konflik tidak hanya terjadi lantaran ada hal yang tidak

disukai pada saat itu juga, tetapi konflik juga bisa terjadi apabila salah satu

pihak telah memendam rasa tidak suka terhadap orang lain dalam waktu

yang lama.

Hasil wawancara diatas diketahui bahwa konflik tersebut terjadi

karena pihak tertentu ingin mematikan mata pencahariannya dengan cara

merusak peralatan melautnya. Akan tetapi konflik yang terjadi dintara para

nelayan tersebut tidak menimbulkan kerusakan fisik apapun, namun

konflik tersebut sedikit mencederai hubungan baik yang selama ini terjalin

antar nelayan yang berada di Pantai Depok.
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3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Interaksi Sosial di

Pantai Depok

Interaksi sosial terjadi karena manusia adalah makhluk sosial yang

hidup bersama. Dalam diri manusia pada dasarnya telah terdapat keinginan

untuk bersamadengan manusia lain maka manusia harus mengadakan

hubungan. Dengan demikian akan tercipta suatu pergaulan hidup manusia

dalam kehidupan seharu-hari. Interaksi sosial adalah salah satu faktor

utama dalam kehidupan sosial yang merupakan syarat terjadinya aktivitas-

aktivitas sosial.

Kesamaan nasib, kesamaan tempat tinggal, kesamaan tujuan dan

kesamaan profesi merupakan beberapa faktor penyebab terjadinya

interaksi sosial antar nelayan yang berada di Pantai Depok, baik nelayan

asli maupun nelayan Andon. Salah satu faktornya adalah kesamaan tempat

tinggal atau bisa dibilang kedekatan tempat tinggal.

Terbentuknya hubungan sosial dan interaksi sosial dalam suatu

kelompok sosial masyarakat senantiasa dipengaruhi oleh kondisi-kondisi

lingkungannya, yaitu lingkungan tempat tinggal mereka, sehingga

dinamika perubahan kondisi-kondisi lingkungantersebut senantiasa juga

mempengaruhi dinamika perubahan sistem hubungan sosial dan interaksi

sosial yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Kedekatan lingkungan tempat tinggal menjadi salah satu faktor dalam

menjalin hubungan untuk lebih mempererat hubungan sosial antar

nelayan. Hampir semua nelayan asli maupun nelayan Andon yang bearada
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di Pantai Depok adalah tetangga mereka sendiri yang berasal dari

kampung, sehingga mereka merupakan tetangga dekat dan saling

mengenal satu sama lain bahkan sejak kecil. Seperti yang diungkapkan

oleh Mas Mmndr “ saya dan Pak Mul sama-sama berasal dari Cilacap

mbak, kami bertetangga, rumah saya dan rumah Pak Mul cuma terpaut 5

rumah mbak” (Mndr, hasil wawancara 1 Mei 2013).Kedekatan tempat

tinggal juga bisa menjadikan hubungan interaksi mereka semakin menjadi

intensif, karena tentunya kita akan lebih dahulu melakukan interaksi atau

hubungan sosial dengan orang-orang yang berada di sekitar kita.

Kesamaan yang dimiliki seseorang dengan orang lain telah

menjadikan sebuah kelompok yang kuat seperti dalam kelompok nelayan

di Pantai Depok. Setiap nelayan yang berada disana telah memiliki rasa

kebersamaan baik nelayan asli maupun nelayan Andon, kebersamaan yang

didasari kesamaan nasib mereka, kesamaan profesi, dan kesamaan

pemikiran, setidaknya hal tersebut membentuk sebuah keluarga baru. Hal

tersebut dinyatakan dalam wawancara dengan bapak Mul “ Nelayan-

nelayan disini sudah seperti keluarga sendiri mbak, selain sama-sama dari

daerah yang sama kita juga sama-sama nelayan dan kita juga pemikiran

yang sama, mencari nafkah buat keluarga di rumah” (Mul, Hasil

Wawancara 1 MEI 2013).

Kesamaan nasib antar nelayan juga menjadi salah satu faktor interaksi

antar nelayan di Pantai Depok. Salah satunya adalah pendidikan,

mayoritas nelayan yang berada di Pantai Depok bersekolah hanya sampai
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SD walaupun ada beberapa yang bersekolah sampai SMP tapi tidak

banyak. Alasan inilah yang menjadikan antara nelayan satu dengan yang

lain menjadi dekat, mereka tidak sungkan untuk bergaul dengan sesama

karena pendidikan mereka sama. Selain itu dengan pendidikan hanya

sampai SD para nelayan tidak punya pilihan lain untuk tetap menekuni

pekerjaannya, karena susah mencari pekerjaan lain dengan pendidikan

hanya sampai SD, seperti yang di sampaikan oleh Mas Wly “ disini

kebanyakan nelayannya hanya sekolah sampai SD saja mbak jadi kita

merasa sama nasibnya pendidikan rendah jadi kalau bergaul ya enak aja

mbak ga canggung atau rikuh” (Wly, Hasil Wawancara 5 Me1i 2013).

4. Pokok-Pokok Temuan

Beberapa pokok temuan penelitian yang didapat peneliti dari

pengumpulan data yang telah dilakukan di lapangan adalah sebagai

berikut:

a. Dibukanya Pantai Depok sebagai tempat pariwisata dan penangkapan

ikan, menjadikan lapangan usaha baru bagi masyarakat sekitar Pantai

Depok sebagai nelayan dan pedagang.

b. Didirikannya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Pantai Depok bertujuan

untuk membantu para nelayan menjual hasil tangkapannya.

c. Sebagian besar nelayan yang diteliti telah berkeluarga,sehingga

tanggung jawab mereka terhadap keluarga sangat besar.
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d. Para nelayan mempunyai pekerjaan lain sebagai penunjang kehidupan

mereka seperti, bertani, berdagang, juru parkir, dll sebagai kegiatan

diluar melaut.

e. Sebagian besar nelayan yang berada di Pantai Depok adalah warga asli

Depok.

f. Minimnya pendidikan formal menjadikan para nelayan tetap menekuni

profesinya.

g. Kendala utama para nelayan adalah cuaca dan perahu yang digunakan

berkapasitas kecil.

h. Kegiatan melaut di Pantai Depok hanya ramai ketika musim ikan saja,

ketika tidak musim ikan hanya beberapa nelayan saja yang melaut.

i. Nelayan di Panti Depok sangan menjunjung sikap toleransi agar

tercipta suasana yang aman, nyaman dan tentram.

j. Selain kegiatan melaut nelayan juga mempunyai beberapa kegiatan

rutin yang dilakukan seperti arisan nelayan, gotong royong

membersihkan Pantai dan sedekah laut.

k. Nelayan sangat menjunjung tinggi rasa solidaritas dan kekeluargaan

antar nelayan sehingga pertentangan dan konflik dapat ditekan.

l. Perbedaan-perbedaan yang ada tidak meimbulkan konflik tetapi lebih

mempererat hubungan sosial diantara mereka.


