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ABSTRAK

Seperti yang kita tahu bahwa negara Indonesia adalah negara agraris yang
sebagian penduduknya bekerja sebagai petani dan nelayan. Pulau Jawa
merupakan salah satu pulau di Indonesia yang menjadi penghasil ikan terbesar,
salah satunya berada di Pantai Depok yang berada di Yogyakarta. Kebanyakan
nelayan yang berada di Pantai Depok bukanlah asli warga Pantai Depok tetapi
merupakan pendatang yang berasal dari daerah Cilacap. Dengan banyaknya
pendatang yang berada di Pantai Depok menyebabkan para nelayan yang
berada disana harus melakukan adaptasi dengan lingkungan baru mereka, salah
satu caranya adalah dengan berinteraksi. Berdasarkan hal tersebut, tujuan
dilakukan penelitian ini untuk mengetahui bentuk interaksi nelayan yang
berada di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Bahari Empat Lima Depok
Parangtritis Kretek Bantul Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.
Sumber data yang diperoleh melalui kata-kata dan tindakan, sumber tertulis
serta foto. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber utama dalam
penelitian ini adalah para nelayan yang berada di Pantai Depok. Teknik
pemilihan informan yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Teknik
validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik analisis data
menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat interaksi sosial nelayan
yang berada di Pantai Depok. Bentuk interaksi antar nelayan meliputi:
Pertama, kerjasama yang dilakukan para nelayan antara lain adalah hal
pekerjaan, misalnya menolong nelayan lain jika ada salah satu nelayan yang
mengalami kesulitan di tengah laut. Kedua, akomodasi yang dilakukan para
nelayan apabila ada masalah biasanya berwujud toleransi dan mediasi. Ketiga,
kontravensi antar nelayan hanya terjadi jika ada salah satu nelayan
mendapatkan hasil tangkapan lebih banyak dan nelayan lain merasa iri, tetapi
hal itu tidak menimbulkan masalah. Keempat, persaingan yang terjadi antar
nelayan merupakan persaingan yang sehat, dimana persaingan tersebut
dijadikan sebagai motivasi. Kelima, konflik yang terjadi diantara nelayan
biasanya dipicu karena masalah pribadi antar nelayan satu dengan yang
lainnya. Bentuk interaksi terjadi karena dipengaruhi oleh kesamaan nasib,
kesamaan tempat tinggal, kesamaan pemikiran dan kesamaan profesi.

Kata kunci : Interaksi, Nelayan, Pantai Depok
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I. PENDAHULUAN

Manusia itu adalah mahkluk sosial dimana dia tidak bisa lepas atau tidak

bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Bentuk umum proses sosial adalah

interaksi sosial, karena interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya

aktivitas-aktivitas sosial (Soerjono Soekanto, 2007: 55). Oleh sebab itu

manusia perlu berinteraksi dengan orang lain untuk mempertahankan

hidupnya.

Interaksi harus dilakukan agar terjalin hubungan yang baik antara satu

dengan yang lain dan agar tercipta keadaan yang diinginkan. Selain itu

dengan melakukan interaksi antara sesama kita juga bisa mengetahui keadaan

orang lain. Interaksi yang dilakukan tidaklah selalu dalam bentuk percakapan,

kita saling memandang itupun kita telah melakukan interaksi. Walaupun

orang-orang yang bertatap muka tersebut tidak saling berbicara atau tidak

saling bertukar tanda-tanda interaksi telah terjadi, karena masing-masing

sadar akan adanya pihak lain yang menyebabkan perubahan, yang disebabkan

misalnya bau keringat, minyak wangi, suara berjalan, dan sebagainya. Semua

itu menimbulkan kesan di dalam pikiran seseorang, yang kemudian akan

menentukan tindakan apa yang akan dilakukannya (Soerjono Soekanto, 2007:

56).

Interaksi sosial yang terjadi membuat satu nelayan dengan nelayan

lainnya dapat saling mempengaruhi. Interaksi sosial tersebut menghasilkan

hubungan yang bersifat negatif maupun positif. Hubungan yang bersifat

positif ini dapat berupa hubungan kerja sama sedangkan hubungan yang

bersifat negatif ini dapat berupa persaingan, bahkan memungkinkan

terjadinya konflik. Mengingat banyaknya nelayan yang berada di Pantai

Depok, maka kemungkinan terjadi interaksi sosial yang berupa kerjasama,

persaingan, maupun konflik tentunya sangat besar dan sering terjadi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti akan mengkaji secara

lebih mendalam dan melakukan penelitian mengenai Bentuk Interaksi

Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Bahari Empat Lima Depok

Parangtritis Kretek Bantul Yogyakarta.
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II. KAJIAN PUSTAKA

A. Interaksi Sosial

1. Pengertian Interaksi

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

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.
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2. Syarat Terjadinya Interaksi

a. 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.

b. Kontak Sosial

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

dan tango (menyentuh), jadi secara harfiah kontak sosial dapat

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.

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.

3) Identifikasi, merupakan kecenderungan seseorang untuk

menjadi sama dengan pihak lain, sifatnya lebih mendalam dari

imitasi karena membentuk kepribadian seseorang.
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4) Simpati, merupakan proses dimana seseorang merasa tertarik

dengan pihak lain.

5) Empati, merupakan simpati yang mendalam yang dapat

mempengaruhi kejiwaan, dan fisik seseorang.

3. 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:

a. 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 integrasi sosial,

yaitu pola sosial dimana anggota masyarakatnya dalam keadaan

bersatu padu menjalin kerja sama.

Adapun macam-macam dari proses asosiatif adalah:

1) 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.
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2) 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.

b. Disasosiatif

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:

1) 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 persaingan antar

kelompok.

2) Kontravensi (contravention)

Kontravensi merupakan proses sosial yang berada diantara

persaingan dengan pertentangan atau pertikaian yang ditandai

oleh gejala-gejala adanya ketidak pastian tentang diri seseorang
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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

3) Pertikakian atau Pertentangan (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.

B. Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

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

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
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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.

C. 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).

Dari bangunan struktur sosial, nelayan terdiri atas nelayan yang

heterogen dan homogen. Masyarakat yang heterogen adalah mereka yang

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).

D. 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-

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
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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-

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



11

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).

E. 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

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.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif

dengan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang
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apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi,

motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Lexy

Moleong, 2008: 6).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Pantai Depok yang letaknya masih

satu kompleks dengan Pantai Parangtritis dan Pantai Parangkusumo.

Pantai Depok sendiri berada di daerah Kretek Bantul Yogyakarta. Peneliti

mengambil lokasi tersebut karena ingin mengetahui bentuk interaksi yang

terjadi disana. Obyek dari penelitian ini adalah para nelayan yang terdapat

di Pantai Depok.

C. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan

tindakan orang-orang yang diamati dan diwawancarai. Dalam penelitian

ini, kata-kata dan tindakan yang diperoleh peneliti bersumber pada hasil

wawancara dengan nelayan yang berada di Pantai Depok serta

pengamatan aktivitas nelayan dalam kesehariannya. Sumber data utama

dicatat melalui catatan tertulis. Selain sumber utama yang diperoleh

melalui hasil wawancara dan pengamatan, untuk memperoleh data yang

diperlukan dalam penelitian ini tidak terlepas dari sumber tertulis, yaitu

sumber berupa buku-buku, media cetak, internet, dan media elektronik.

Sumber lain yang dapat melengkapi data penelitian yaitu foto. Foto yang

dihasilkan oleh peneliti dapat memberikan gambaran tentang bagaimana

kondisi dan situasi di lapangan pada saat penelitian berlangsung. Selain

itu, foto juga dapat menjadi bukti bahwa seseorang telah melakukan

penelitiannya.
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D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi,

wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini hal yang terpenting

adalah mengumpulkan data dari hasil-hasil pengamatan yang didapatkan di

lapangan, dan menyusunnya agar memperoleh data.

E. Teknik Pengambilan Sampel

Untuk memperoleh informasi mengenai fokus penelitian ini, maka

peneliti menggunakan Teknik Sampling Bertujuan (purposive sampling),

yaitu pengambilan sampel berdasarkan pada tujuan atau pertimbangan

tertentu (Usman, 1995: 47). Maksud sampling dalam hal ini adalah untuk

menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan

bangunannya (Moleong, 2004: 224). Objek dalam peneitian ini adalah

nelayan, pengelola TPI dan pedagang di Pantai Depok.

F. Validitas Data

Teknik yang digunakan agar data dapat dikatakan valid dalam

penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai

waktu (Sugiyono, 2009: 273). Teknik triangulasi dalam penelitian ini

menggunakan triangulasi sumber. Cara ini mengarahkan peneliti agar di

dalam mengumpulkan data wajib menggunakan beragam sumber yang

tersedia, dengan demikian apa yang diperoleh dari satu sumber dapat teruji

bila dibandingkan dengan data sejenis yang diperoleh dari sumber lain,

baik dari kelompok sumber sejenis maupun sumber berbeda. Triagulasi ini

juga bisa memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda-beda untuk

menggali data yang sejenis, peneliti bisa memperoleh dari narasumber

(manusia), dari kondisi lokasi, dari aktivitas yang menggambarkan

perilaku orang atau warga masyarakat, atau dari sumber berupa catatan

atau arsip yang berkaitan dengan data peneliti (Sutopo, 1996: 71-72).
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G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif deskriptif,

dimana peneliti menggambarkan keadaan atau fenomena yang diperoleh

kemudian menganalisisnya dengan bentuk kata untuk diperoleh suatu

kesimpulan. Proses ini dilakukan dengan menggunakan model analisis

interaktif seperti yang diungkapkan Miles dan Huberman, yaitu proses

analisis yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data.

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan empat tahap, yaitu

tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan (Miles dan Hubermas, 1992: 15).

IV. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Kegiatan Nelayan di Pantai Depok

Selain melaut nelayan di Pantai Depok juga mempunyai kegiatan-

kegiatan rutin yang dijalani. Kegiatan tersebut adalah kegiatan kehidupan

sehari-hari yang dijalani nelayan. Tetapi selain itu ada juga kegiatan rutin

yang dilakukan nelayan secara bersama-sama yaitu gotong royong

membersihkan pantai, arisan nelayan dan sedekah laut. Gotong royong

nelayan biasanya dilaksanakan sebulan sekali baik oleh para nelayan,

pedagang dan pengelola TPI, kegiatan tersebut bertujuan untuk menjaga

kebersihan pantai.

Arisan nelayan adalah arian yang dilaksanakan oleh nelayan asli

Pantai Depok tiap 35 hari sekli atau sakparan dino. Arisan tersebut

diadakan untuk tujuan agar rasa kebersamaan lebih erat dan juga saat

arisan para nelayan juga bisa mengeluarkan unek-unek yang ada di hati

mereka tentang pekerjaan mereka.

Kegiatan rutin nelayan lainnya adalah sedekah laut, sedekah laut

dilaksanakan setahun sekali di bulan suro pada Jum’at Kliwon. Sedekah

laut bertujuan untuk sbagai wujud rasa syukur para nelayan karena telah

diberi rezeki lewat laut. Saat diselenggarakan acara sedekah laut para
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pengunjung yang datang kesana bisa makan makanan gratis yang telah

disediakan oleh para nelayan disana.

2. Bentuk Interaksi Antar Nelayan di Pantai Depok

Banyaknya nelayan yang berada di Pantai Depok menimbulkan

komunikasi salah satu hasil dari komunikasi tersebut adalah interaksi

sosial. Bentuk interaksi sosial ada 2 yaitu asosiatif dan disasosiatif, berikut

ini proses interaksi asosiatif:

a. Kerjasama

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. Kerjasama yang terjadi di Pantai Depok salah satunya

adalah di bidang pekerjaan. Pekerjaan sebagai nelayan membutuhkan

tenaga yang kuat, disamping tenaga yang kuat juga membutuhkan

peralatan untuk mempermudah penangkapan ikan, peralatan yang

digunakan nelayan juga terkadang mengalami kerusakan, misalnya jika

mesin kapal rusak maka nelayan yang lain sukarela membantu untuk

memperbaiki kapal yang rusak tadi.

Bentuk kerjasama lain dalah bidang lain yaitu gotong royong

membersihkan laut dengan semua warga yang ada di Pantai Depok.

Warga yang berada di Pantai Depok dengan sukarela bersama-sama

membersihkan pantai agar pantai tetap terjaga kebersihanya. Karena

para wisatawan terkadang suka membuang sampah sembarangan saat

berkunjung di Pantai Depok.

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,
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tetapi juga dengan nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat

tersebut. 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.

Salah satu bentuk akomodasi di Pantai Depok adalah mediasi,

dimana jika ada masalah yang terjadi antar nelayan di Pantai depok

maka dapat segera terselesaikan dengan cara menghadirkan orang

ketiga sebagai mediator untuk mendamaikan kedua belah piha yang

bermasalah. Bentuk akomodasi yang lain yaitu toleransi, toleransi

terkadang timbul secara tidak sadar dan tanpa direncanakan karena ada

watak perorangan atau kelompok manusia untuk sedapat mungkin

menghidari persilisihan. Selain itu bibit konflik juga tidak sampai

muncul dan dibiarkan saja lambut laun akan hilang dengan sendirinya

Bentuk interaksi selanjutnya adalah disasosiatif, Proses 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 proses interaksi

disasosiatif :

a. Persaingan

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. Wujud persaingan yang

nyata dilihat dari proses interaksi antar nelayan yang berada di

Pantai Depok yaitu pesaingan menangkap ikan dan bersaing

mempunyai peralatan untuk menangkap ikan.
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Nelayan bersaing mendapat ikan agar penghasilan mereka yang

peroleh juga banyak. Karena jikan tangkapan mereka banyak maka

uang yang diperoleh dari hasil penjualan ikan juga banyak.

Prasingan lainnya adalah bersaing mempunyai peralatan utuk

menangkap ikan yang bagus dan kuat hal tersebut juga tidak lepas

dari penangkapan ikan. Karena jika peralatan yang digunakan bagus

dan kuat maka dengn mudah nelayan akan menangkap ikan di laut.

b. Kotravensi

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 kerap dirasakan oleh nelayan andon 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.

Kontravensi lainnya yang sering terjadi adalah saat nelayan

merasa tidak suka atau cemburu ketika ada salah satu teman nelayan

mendapatkan ikan hasil tangkapan lebih banyak dari dirinya. 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.
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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.

Seperti konflik yang terjadi antar nelayan di Pantai Depok,

konflik tersebut dipicu karena masalah pribadi antar nelayan, yang

tadinya hanya masalah sepele kemudian melebar menjadi masalah

yang serius. Masalah tersebut muncul karena salah satu nelayan

merobek jaring nelayan lain, tetapi hal tersebut lantas bisa langsung

diselesaika oleh nelayan-nelayan yang berada disana.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Interaksi di Pantai

Depok

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.

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 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.

Kesamaan nasib antar nelayan juga menjadi salah satu faktor interaksi

antar nelayan di Pantai Depok. Salah satunya adalah pendidikan, mayoritas
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nelayan yang berada di Pantai Depok bersekolah hanya sampai 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.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Bentuk interaksi antara nelayan bisa dapat berwujud asosiatif, asosiatif

meliputi kerjasama dan akomodasi. Kerjasama antara nelayan bisa dilihat

jika ada salah satu teman nelayan mereka yang mengalami kerusakan

dengan alat melautnya, pasti dengan segera teman nelayan yanng berada di

darat langsung menolong nelayan yang mengalami kesulitan tersebut.

Bentuk kerjasama lainnya adalah membersihkan pantai secara gotong

royong. Hal ini dilakukan aga pengunjung yang datang ke Pantai Depok

merasa nyaman disana, terlebih lagi juga untuk menjaga kebersihan laut

karena sampah yang berada di tepi pantai jika tidak dibersihkan akan

hanyut ke laut dan itu akan menjadikan laut kotor. Akomodasi yang

dilakukan para nelayan jika ada masalah berwujud toleransi dan mediasi.

Selain asosiatif bentuk interaksi lainnya adalah disasosiatif,

disasosiatif meliputi persaingan, kontravensi, konflik. Persaingan yang

terjadi antara para nelayan bisa dilihat saat mereka berlomba-lomba untuk

mendapatkan ikan yang banyak agar pendapatan mereka pun juga banyak.

Persaingan bentuk lain juga bisa dilihat dengan kepemilikan peralatan

melaut yang bagus dan lengkap. Tetapi persaingan yang terjadi antara para

nelayan merupakan pesaingan yang sehat.

Kontravensi antara nelayan yaitu terjadi ketika salah seorang nelayan

merasakan rasa cemburu ataupun iri ketika nelayan lain mendapatkan hasil

tangkapan yang lebih banyak dari dirinya. Akan tetapi perasaan tersebut

tidak lantas menimbulkan kebencian antar para nelayan karena perasaan
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tersebut hanya dipendam sendiri atau diceritakan kepada orang

terdekatnya.

Bentuk disasosiatif lainnya yaitu konflik, pemicu terjadinya konflik

yang ada di antara nelayan lebih ke masalah pribadi mereka, hal ini bisa

dilihat dengan adanya salah satu nelayan yang merusak jaring temannya

sendiri karena masalah pribadi diantara mereka. Bentuk interaksi sosial

yang terjadi dalam masyarakat dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat

tersebut menyikapi keadaan sekitar yang tentunya memiliki banyak

perbedaan. Sebagai suatu masyarakat proses asosiatif dan disasosiatif

selalu berdampingan karena keadaan suatu masyarakat yang dinamis yang

selalu berkembang mengikuti perubahan masyarakat.

Kedekatan lingkungan tempat tinggal, kesamaan nasib, kesamaan

profesi, dan kesamaan pemikiran merupakan beberapa faktor yang

menyebabkan terbentuknya suatu kelompok diantara nelayan-nelayan yang

berada di Pantai Depok. Beberapa faktor di atas telah membentuk

hubungan dan interaksi sosial antar nelayan yang lebih menonjolkan

sebuah hubungan kerja yang didasarkan atas rasa kebersamaan antar

nelayan.

B. Saran

Bagi Nelayan :

Menjaga kekompakan dan kebersamaan agar pertentangan dan

perselisihan bisa ditekan seminimal mungkin.

Bagi Pengelola Tempat Pelelangan Ikan :

Sebaiknya tidak membedakan status antara nelayan Andon dan nelayan

asli dalam hal apapun terutama dalam pemenuhan fasilitas melaut.
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Bagi Pengunjung :

Menjaga keamanan dan kenyamanan dan tidak berbuat hal-hal yang

melanggar norma-norma yang berlaku agar pengunjung lain merasa

nyaman.

Bagi Pemerintah Daerah :

Supaya pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan para nelayan yang

berda di Pantai Depok.
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