
II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah

pantai yang sebagian besar merupakan nelayan memiliki karakteristik yang

berbeda dengan masyarakat lainnya. Perbedaan ini dikarenakan keterkaitan erat

dengan karakteristik ekonomi wilayah, latar belakang budaya dan ketersediaan

sarana dan prasarana penunjang. Pada umumnya masyarakat pesisir memiliki

budaya yang berorientasi selaras dengan alam sehingga teknologi memanfaatkan

sumberdaya alam adalah teknologi adaptif dengan kondisi pesisir. Menurut

penelitian yang dilakukan oleh Faizal (2002) masyarakat di wilayah pesisir

memiliki pendidikan rendah, produktivitas yang sangat tergantung pada musim,

terbatasnya modal usaha, kurangnya sarana penunjang, buruknya mekanisme

pasar dan sulitnya transfer teknologi dan komunikasi yang mengakibatkan

pendapatan masyarakat pesisir menjadi tidak menentu.
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Tabel 2. Kondisi Spesifik Masyarakat Pesisir

Tipikal Kondisi Spesifik
Ekologis dan
Geografis

a. Zona ekologi yang luas dengan luasan daerah yang dikelola
relatif sempit.

b. Aspek fisik lautan menyebabkan produktivitas yang tinggi
dalam kegiatan suatu hari pelayaran.

c. Adanya keterbatasan dalam transportasi laut, pelabuhan atau
alternatif untuk mendapatkan bagian daratan.

d. Berhadapan langsung dengan kondisi alam yang berbahaya
seperti angin, arus air, dan berbagai masalah : malaria,
kesulitan air bersih, banjir, kekeringan serta badai.

Ekonomi a. Pendapatan umumnya di bawah standar nasional.
b. Kesenjangan pendapatan diakibatkan oleh perbedaan sumber

daya, tipe armada, alat tangkap dan akses pasar.
c. Sumber daya yang berfluktuasi dan ketersediaan pasar

menyebabkan variasi pendapatan dan ketidakpastian.
d. Lokasi komunitas yang terisolasi membuat biaya tinggi dalam

membangun dan memelihara infrastruktur.
e. Investment agak sulit dilakukan, dan modal berlebih di

beberapa lapisan masyarakat.
Sosial a. Akses ke palyanan sosial terbatas, seperti layanan kesehatan

dan pendidikan.
b. Adanya intervensi orang luar untuk membentuk organisasi

untuk self-help yang memberdayakan masyarakat perikanan
seperti koperasi perikanan, kelompok nelayan, dan lain-lain.

c. Keeratan hubungan dalam masyarakat yang cukup tinggi.
d. Ketidaktergantungan pada hukum positif, umumnya

masyarakat memiliki aturan lokal untuk memanfaatkan
sumberdaya setempat.

e. Adanya tindak kejahatan oleh orang-orang tertentu berupa
pembajakan, pemukulan dan tindak lain yang kurang
diperhatikan oleh pemerintah.

Sumber : Hanson (1984) Diacu dalam Amanah, Fatchiya, dan Syahidah, 2003

Masyarakat pesisir pada umumnya adalah berprofesi sebagai nelayan, di mana

nelayan didalam ensiklopedia Indonesia digolongkan sebagai pekerja, yaitu orang

yang secara aktif melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara langsung

maupun secara tidak langsung sebagai mata pencahariannya (1983). Arti nelayan

dalam buku statistik perikanan Indonesia disebutkan nelayan adalah orang yang

secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan/binatang air

lainnya/tanaman air (1995). Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor : Per.17/Men/2006 Nelayan adalah orang yang mata
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pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Pembudidaya ikan adalah orang

yang mata pencahariannya melakukan kegiatan budidaya ikan, baik di perairan

tawar, payau maupun di perairan pantai. Sedangkan Nelayan tradisional adalah

nelayan yang menggantungkan seluruh hidupnya dari kegiatan penangkapan ikan,

dilakukan secara turun temurun dengan menggunakan alat tangkap yang

sederhana.

Dengan demikian nelayan berdasarkan pengertian diatas adalah mengandung

makna orang yang hanya melakukan pekerjaan, seperti membuat jaring,

mengangkut alat-alat/perlengkapan kedalam perahu/kapal, mengangkut ikan dari

perahu/kapal tidak dimasukkan sebagai nelayan. Tetapi ahli mesin, juru masak

yang bekerja diatas kapal penangkap ikan dimasukkan sebagai nelayan (Statistik

Perikanan Indonesia, 1995). Dari pengertian itu tersirat jelas, nelayan dipandang

tidak lebih sebagai kelompok kerja yang tempat bekerjanya di air; yaitu sungai,

danau atau laut. Karena mereka dipandang sebagai pekerja, maka kegiatan-

kegiatannya hanya refleksi dari kerja itu sendiri dan terlepas dari filosofi

kehidupan nelayan, bahwa sumber penghi-dupannya terletak dan berada dilautan.

Sumber kehidupan yang berada di laut mempunyai makna bahwa manusia yang

akan memanfaatkan sumber hidup yang tersedia dilaut tidak mempertentangkan

dirinya dengan hukum-hukum alam kelautan yang telah terbentuk dan terpola

seperti yang mereka lihat dan rasakan. Tindakan yang harus dilakukan dan perlu

dilaksanakan adalah mempelajari melalui penglihatan, pengalaman sendiri atau

orang lain guna melakukan penyesuaian alat-alat pembantu penghidupan sehingga
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sumber penghidupan itu dapat berguna dan berdaya guna bagi kehidupan

selanjutnya.

Laut sebagai bagian dari alam semesta mempunyai kecirian tersendiri dibanding-

kan dengan bagian alam semesta lainnya seperti tanah, udara dan panas matahari.

Kecirian yang berbeda nyata dan sangat besar antara laut dengan tanah telah

memberikan kesempatan pada manusia untuk mengenalinya lebih dalam, terutama

setelah dikaitkan dengan udara dan panas matahari diantara keduanya, agar dapat

bermanfaat bagi sumber penghidupan. Ternyata dari pengalaman yang berlang-

sung berabad-abad lamanya telah memberikan pengetahuan pada mereka bahwa

perlakukan terhadap laut dan tanah harus berbeda, karena keduanya itu

mempunyai sifat-sifat alam yang berbeda. Pengenalan sifat-sifat alam tersebut

telah mendorong manusia untuk bersikap dan berbuat terha-dapnya selaras dengan

sifat-sifat alam itu. Dari hasil pengenalan sifat alam tadi, peleburan manusia

terhadap laut dan tanah telah pula menciptakan sikap hidup yang berbeda diantara

keduanya. Dapat dilihat dari hasil hidup itu dari peralatan hidup yang mereka

ciptakan. Manusia yang bergelut dengan laut; peralatan hidup utamanya seperti

perahu dengan segala atributnya. Sedangkan, manusia yang bergelut dengan

tanah; peralatan hidup utamanya seperti bajak tanah, dengan segala atributnya

pula.

Dengan terciptanya peralatan untuk hidup yang berbeda itu, maka secara perlahan

tapi pasti, tatanan kehidupan perorangan, dilanjutkan berkelompok, kemudian

membentuk sebuah masyarakat, akan penataannya bertumpu pada sifat-sifat
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peralatan untuk hidup tersebut. Peralatan hidup ini dapat pula disebut sebagai

hasil manusia dalam mencipta. Dengan bahasa umum, hasil ciptaan yang berupa

peralatan fisik disebut teknologi dan proses penciptaannya dikatakan ilmu

pengetahuan dibidang teknik. Bagi nelayan hasil ciptaan berupa alat-alat teknik

kela-utan sangatlah serasi dengan kebutuhan mereka sehari-hari, karena peralatan

tersebut berguna secara langsung dalam meno-pang mewujudkan kehidupan

mereka yang bersumber dari laut. Adapun hasil ciptaan yang berupa bukan fisik,

adalah yang disebut sendi-sendi yang mengatur kehidupan mereka, baik secara

perorangan atau berkelompok terhadap alam atau kekuatan supra natural yang

berada diluar jangkauan pikir mereka. Hasil kedua ciptaan itu, dalam praktek

kehidupan nelayan tidak boleh saling dipertentangkan, tetapi harus difungsikan

setara dan serasi dalam keharmonisan, sehingga tercipta kondisi yang seimbang

antara kedudukan nelayan sebagai manusia dengan kedudukan alam sekitarnya

yang menghidupi mereka. Perwujudan dari sendi-sendi dasar pengaturan

kehidupan nelayan tampak pada dinamika kehidupannya. Dinamika itu dapat

berupa kelembagaan dan sistem yang mereka anut, dan ada juga pandangan

kehidupan. Hal-hal itu dapat dilihat dari sumber kehidupan dan fenomena

kehidupan yang berkenaan dengan kelautan, pengetahuan, tempat tinggal, norma-

norma kemasyarakatan dan sanksi-sanksinya, peranan kepemimpinan dan juga

pola interaksi kehidupan diantara sesama nelayan atau diluar mereka, juga proses

asimilasi terhadap orang yang masuk kedalam kelompok mereka. Kesemuanya itu

didasarkan pada sistem  nilai-nilai yang telah mereka miliki dan jaga bersama

(Priyanto Rahardjo, 2002).
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2.1.1. Persoalan Pembangunan Perikanan

Menurut Efrizal Syarief (2005:2) Implikasi langsung terhadap peningkatan

pertumbuhan penduduk adalah makin meningkatnya tuntutan kebutuhan hidup,

sementara potensi sumber daya alam di darat yang kita miliki sangatlah terbatas.

Hal tersebut mendorong kita untuk mengalihkan alternatif potensi sumber daya

alam lain yang kita miliki yaitu potensi kelautan.  Ada lima potensi kelautan yang

dapat kita andalkan, yaitu: potensi perikanan, potensi wilayah pesisir, potensi

sumber daya mineral, minyak dan gas bumi bawah laut, potensi pariwisata, dan

potensi transportasi laut.

Kebijakan pembangunan kelautan, selama ini, cendrung lebih mengarah kepada

kebijakan “produktivitas” dengan memaksimalkan hasil eksploitasi sumber daya

laut tanpa ada kebijakan memadai yang mengendalikannya.  Akibat dari kebijakan

tersebut telah mengakibatkan beberapa kecendrungan yang tidak menguntungkan

dalam aspek kehidupan, seperti:

a) Aspek Ekologi, overfishing penggunaan sarana dan prasarana penangkapan

ikan telah cendrung merusak ekologi laut dan pantai (trawl, bom, potas, pukat

harimau, dll) akibatnya menyempitnya wilayah dan sumber daya tangkapan,

sehingga sering menimbulkan konflik secara terbuka baik bersifat vertikal dan

horisontal (antara sesama nelayan,  nelayan dengan masyarakat sekitar dan

antara nelayan dengan pemerintah).

b) Aspek Sosial Ekonomi, akibat kesenjangan penggunaan teknologi antara

pengusaha besar dan nelayan tradisional telah menimbulkan kesenjangan dan
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kemiskinan bagi nelayan tradisional.  Akibat dari kesenjangan tersebut

menyebabkan sebagian besar nelayan tradisional mengubah profesinya

menjadi buruh nelayan pada pengusaha perikanan besar.

c) Aspek Sosio Kultural, dengan adanya kesenjangan dan kemiskinan tersebut

menyebabkan ketergantungan antara masyarakat nelayan kecil/ tradisional

terhadap pemodal besar/modern, antara nelayan dan pedagang, antara

pherphery terdapat center, antara masyarakat dengan pemerintah.  Hal ini

menimbulkan penguatan terhadap adanya komunitas juragan dan buruh

nelayan

Arah modernisasi di sektor perikanan yang dilakukan selama ini, hanya memberi

keuntungan kepada sekelompok kecil yang punya kemampuan ekonomi dan

politis, sehingga diperlukan alternatif paradigma dan strategis pembangunan yang

holistik dan terintegrasi serta dapat menjaga keseimbangan antara kegiatan

produksi, pengelolahan dan distribusi.

2.1.2. Konsep Pembangunan Alternatif

Paradigma pembangunan holistik, yaitu pembangunan yang dilakukan secara

menyeluruh dan terintegrasi yang sangat memperhatikan aspek spasial, yaitu

pembangunan berwawasan lingkungan, pembangunan berbasis komunitas,

pembangunan berpusat pada rakyat, pembangunan berkelanjutan dan

pembangunan berbasis kelembagaan.
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Untuk mewujudkan pembangunan yang holistik tersebut diperlukan alternatif

srategi, yaitu strategi yang berorientasi pada sumber daya atau Resource Base

Strategy (RBS), yang meliputi ketersedian sumber daya, faktor keberhasilan serta

proses belajar. Pendekatan dalam RBS adalah strategi pengelolaan sumber daya

lokal/pesisir dan kelautan yang berorientasi pada: kualitas, proses, kinerja,

pengembangan, budaya, lingkungan (management by process) yang berdasarkan

pada pembelajaran, kompetensi, keunggulan, berpikir sistematik, dan pengetahuan

(knowledge based management) (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2001).

2.1.3. Memberdayakan Masyarakat Pesisir

Saat ini banyak program pemberdayaan yang menklaim sebagai program yang

berdasar kepada keinginan dan kebutuhan masyarakat (bottom up), tapi ironisnya

masyarakat tetap saja tidak merasa memiliki akan program-program tersebut

sehingga tidak aneh banyak program yang hanya seumur masa proyek dan

berakhir tanpa dampak berarti bagi kehidupan masyarakat.

Pertanyaan kemudian muncul apakah konsep pemberdayaan yang salah atau

pemberdayaan dijadikan alat untuk mencapai tujuan tertentu dari segolongan

orang?. Memberdayakan masyarakat pesisir berarti menciptakan peluang bagi

masyarakat pesisir untuk menentukan kebutuhannya, merencanakan dan

melaksanakan kegiatannya, yang akhirnya menciptakan kemandirian permanen

dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.
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Memberdayakan masyarakat pesisir tidaklah seperti memberdayakan kelompok-

kelompok masyarakat lainnya, karena didalam habitat pesisir terdapat banyak

kelompok kehidupan masayarakat diantaranya:

a) Masyarakat nelayan tangkap, adalah kelompok masyarakat pesisir yang mata

pencaharian utamanya adalah menangkap ikan dilaut.  Kelompok ini dibagi

lagi dalam dua kelompok besar, yaitu nelayan tangkap modern dan nelayan

tangkap tradisional.  Keduanya kelompok ini dapat dibedakan dari jenis

kapal/peralatan yang digunakan dan jangkauan wilayah tangkapannya.

b) Masyarakat nelayan pengumpul/bakul, adalah kelompok masyarakt pesisir

yang bekerja disekitar tempat pendaratan dan pelelangan ikan.  Mereka akan

mengumpulkan ikan-ikan hasil tangkapan baik melalui pelelangan maupun

dari sisa ikan yang tidak terlelang yang selanjutnya dijual ke masyarakat

sekitarnya atau dibawah ke pasar-pasar lokal.  Umumnya yang menjadi

pengumpul ini adalah kelompok masyarakat pesisir perempuan.

c) Masayarakat nelayan buruh, adalah kelompok masyarakat nelayan yang paling

banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat pesisir. Ciri dari mereka dapat

terlihat dari kemiskinan yang selalu membelenggu kehidupan mereka, mereka

tidak memiliki modal atau peralatan yang memadai untuk usaha produktif.

Umumnya mereka bekerja sebagai buruh/anak buah kapal (ABK) pada kapal-

kapal juragan dengan penghasilan yang minim.

d) Masyarakat nelayan tambak, masyarakat nelayan pengolah, dan kelompok

masyarakat nelayan buruh. (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2001)
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Setiap kelompok masyarakat tersebut haruslah mendapat penanganan dan

perlakuan khusus sesuai dengan kelompok, usaha, dan aktivitas ekonomi mereka.

Pemberdayaan masyarakat tangkap minsalnya, mereka membutukan sarana

penangkapan dan kepastian wilayah tangkap. Berbeda dengan kelompok

masyarakat tambak, yang mereka butuhkan adalah modal kerja dan modal

investasi, begitu juga untuk kelompok masyarakat pengolah dan buruh.

Kebutuhan setiap kelompok yang berbeda tersebut, menunjukkan

keanekaragaman pola pemberdayaan yang akan diterapkan untuk setiap kelompok

tersebut.

Dengan demikian program pemberdayaan untuk masyarakat pesisir haruslah

dirancang dengan sedemikian rupa dengan tidak menyamaratakan antara satu

kelompk dengan kelompok lainnya apalagi antara satu daerah dengan daerah

pesisir lainnya.  Pemberdayaan masyarakat pesisir haruslah bersifat bottom up dan

open menu, namun yang terpenting adalah pemberdayaan itu sendiri yang harus

langsung menyentuh kelompok masyarakat sasaran. Persoalan yang mungkin

harus dijawab adalah:  Bagaimana memberdayakannya?

Banyak sudah program pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, salah

satunya adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP).  Pada intinya

program ini dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu:

(a) Kelembagaan. Bahwa untuk memperkuat posisi tawar masyarakat, mereka

haruslah terhimpun dalam suatu kelembagaan yang kokoh, sehingga segala

aspirasi dan tuntutan mereka dapat disalurkan secara baik. Kelembagaan ini
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juga dapat menjadi penghubung (intermediate) antara pemerintah dan

swasta. Selain itu kelembagaan ini juga dapat menjadi suatu forum untuk

menjamin terjadinya perguliran dana produktif diantara kelompok lainnya.

(b) Pendampingan. Keberadaan pendamping memang dirasakan sangat

dibutuhkan dalam setiap program pemberdayaan. Masyarakat belum dapat

berjalan sendiri mungkin karena kekurangtauan, tingkat penguasaan ilmu

pengetahuan yang rendah, atau mungkin masih kuatnya tingkat

ketergantungan mereka karena belum pulihnya rasa percaya diri mereka

akibat paradigma-paradigma pembangunan masa lalu.  Terlepas dari itu

semua, peran pendamping sangatlah vital terutama mendapingi masyarakat

menjalankan aktivitas usahanya. Namun yang terpenting dari pendampingan

ini adalah menempatkan orang yang tepat pada kelompok yang tepat pula.

(c) Dana Usaha Produktif Bergulir. Pada program PEMP juga disediakan

dana untuk mengembangkan usaha-usaha produktif yang menjadi pilihan

dari masyarakat itu sendiri. Setelah kelompok pemanfaat dana tersebut

berhasil, mereka harus menyisihkan keuntungannya untuk digulirkan kepada

kelompok masyarakat lain yang membutuhkannya. Pengaturan

pergulirannya akan disepakati di dalam forum atau lembaga yang dibentuk

oleh masyarakat sendiri dengan fasilitasi pemerintah setempat dan tenaga

pendamping.
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2.2. Juragan/Tengkulak

Profil nelayan tradisional walaupun pada umumnya cukup terampil menggunakan

peralatan yang dimilikinya dengan sarana penangkapan ikan dan kemampuan

yang sangat terbatas dan seringkali sulit untuk ditingkatkan ke arah yang lebih

modern. Posisi ekonomi nelayan yang sangat readah diakibatkan karena modal

terbatas, produktivitas yang rendah dengan hasil tangkapan ikan yang tidak

menentu sebagai akibat pengaruh musim, juga dengan jaminan pemasaran ikan

yang tidak menentu karena masih terdapatnya berbagai kendala dalam penentuan

harga jual pada tingkat nelayan. Hal lain yang juga menarik adalah kondisi

psikologis dan sosologis masyarakat nelayan, umumnya berada dalam lingkungan

hidup sosial yang cenderung tidak memikirkan hari depannya, dan karenanya

kurang kesadaran untuk menyimpan sebagian pendapatan yang diperolehnya

terutama pada saat musim ikan (Purwaka, 2000).

Kondisi seperti di atas ternyata merupakan peluang bagi tutnbuh suburnya para

tengkulak, dengan memanfaatkan berbagai macam kelemahan yang dimiliki para

nelayan tradisional. Tengkulak tersebut merupakan salah satu mata rantai usaha

penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan, terutama dalam hal penyediaan

sarana produksi clan permodalan yang diperlukan oleh nelayan. Pelayanan yang

diberikan tengkulak kepada nelayan yang tidak berbelit-belit clan dapat dengan

segera memberi layanan yang cepat, menjadikan nelayan semakin menyukai

masuk pada lingkaran tersebut, walaupun seringkali terdapat beberapa kerugian

yang dialami oleh nelayan, terutama penentuan harga jual ikan hasil tangkapan



31

nelayan yang hanya ditentukan secara sepihak oleh tengkulak sebagai pemberi

modal.

Untuk membangun kemampuan nelayan dalam hal penyediaan sarana clan

permodalan dalam usaha penangkapan ikan, maka keterlibatan beberapa lembaga-

lembaga keuangan sangat diperlukan seperti koperasi dan bank-bank pemberi

kredit pada saat yang tepat. Selain itu juga diperlukan adanya suatu lembaga yang

dapat ikut serta di dalam peningkatan kualitas SDM nelayan, dengan berbagai

macam program diantaranya, pelatihan peningkatan keterampilan menangkap

ikan, kemampuan berwirausaha yang baik dan benar serta beberapa kegiatan

pernberdayaan masyarakat lainnya (Purwaka, 2000).

Hasil penelitiannya menyatakan bahwa segala kemiskinan, keterbelakangan, dan

kekumuhan yang terjadi di masyarakat nelayan karena ketidakmampuan sumber

daya yang dimiliki, dan manajemen keluarga nelayan dalam pengelolaan uang

dari hasil penangkapan ikan. Dampak yang timbul dalam pemenuhan kebutuhan

hidup, yaitu mereka masih mengalami kehidupan yang serba kekurangan. Dalam

menyikapi hal tersebut, masyarakat menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi

dan untuk mempertahankan hidup maka langkah yang ditempuh, yaitu

mengandalkan utang pada tetangga, juragan, palele, dan sesama nelayan. Cara

demikianlah yang secara umum dipakai dalam kehidupan nelayan. (Miky S.

Natun, 2005)
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2.3. Nelayan

Nelayan didalam ensiklopedia Indonesia digolongkan sebagai pekerja, yaitu orang

yang secara aktif melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara langsung

maupun secara tidak langsung sebagai mata pencahariannya (ensiklopedia

Indonesia, 1983).

Arti nelayan dalam buku statistik perikanan Indonesia disebutkan nelayan adalah

orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan

ikan/binatang air lainnya/tanaman air. Orang yang hanya melakukan pekerjaan,

seperti membuat jaring, mengangkut alat-alat/perlengkapan kedalam

perahu/kapal, mengangkut ikan dari perahu/kapal tidak dimasukkan sebagai

nelayan. Tetapi ahli mesin, juru masak yang bekerja diatas kapal penangkap ikan

dimasukkan sebagai nelayan. Dari pengertian itu tersirat jelas, nelayan dipandang

tidak lebih sebagai kelompok kerja yang tempat bekerjanya di air; yaitu sungai,

danau atau laut. Karena mereka dipandang sebagai pekerja, maka kegiatan-

kegiatannya hanya refleksi dari kerja itu sendiri dan terlepas dari filosofi

kehidupan nelayan, bahwa sumber penghi-dupannya terletak dan berada dilautan.

Sumber kehidupan yang berada di laut mempunyai makna bahwa manusia yang

akan memanfaatkan sumber hidup yang tersedia dilaut tidak mempertentangkan

dirinya dengan hukum-hukum alam kelautan yang telah terbentuk dan terpola

seperti yang mereka lihat dan rasakan. Tindakan yang harus dilakukan dan perlu

dilaksanakan adalah mempelajari melalui penglihatan, pengalaman sendiri atau

orang lain guna melakukan penyesuaian alat-alat pembantu penghidupan sehingga
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sumber penghidupan itu dapat berguna dan berdaya guna bagi kehidupan

selanjutnya. (Statistik Perikanan Indonesia, 1995)

Laut sebagai bagian dari alam semesta mempunyai kecirian tersendiri dibanding-

kan dengan bagian alam semesta lainnya seperti tanah, udara dan panas matahari.

Kecirian yang berbeda nyata dan sangat besar antara laut dengan tanah telah

memberikan kesempatan pada manusia untuk mengenalinya lebih dalam, terutama

setelah dikaitkan dengan udara dan panas matahari diantara keduanya, agar dapat

bermanfaat bagi sumber penghidupan. Ternyata dari pengalaman yang berlang-

sung berabad-abad lamanya telah memberikan pengetahuan pada mereka bahwa

perlakukan terhadap laut dan tanah harus berbeda, karena keduanya itu

mempunyai sifat-sifat alam yang berbeda. Pengenalan sifat-sifat alam tersebut

telah mendorong manusia untuk bersikap dan berbuat terha-dapnya selaras dengan

sifat-sifat alam itu. Dari hasil pengenalan sifat alam tadi, peleburan manusia

terhadap laut dan tanah telah pula menciptakan sikap hidup yang berbeda diantara

keduanya. Dapat dilihat dari hasil hidup itu dari peralatan hidup yang mereka

ciptakan. Manusia yang bergelut dengan laut; peralatan hidup utamanya seperti

perahu dengan segala atributnya. Sedangkan, manusia yang bergelut dengan

tanah; peralatan hidup utamanya seperti bajak tanah, dengan segala atributnya

pula.

Dengan terciptanya peralatan untuk hidup yang berbeda itu, maka secara perlahan

tapi pasti, tatanan kehidupan perorangan, dilanjutkan berkelompok, kemudian

membentuk sebuah masyarakat, akan penataannya bertumpu pada sifat-sifat
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peralatan untuk hidup tersebut. Peralatan hidup ini dapat pula disebut sebagai

hasil manusia dalam mencipta. Dengan bahasa umum, hasil ciptaan yang berupa

peralatan fisik disebut teknologi dan proses penciptaannya dikatakan ilmu

pengetahuan dibidang teknik. Bagi nelayan hasil ciptaan berupa alat-alat teknik

kela-utan sangatlah serasi dengan kebutuhan mereka sehari-hari, karena peralatan

tersebut berguna secara langsung dalam meno-pang mewujudkan kehidupan

mereka yang bersumber dari laut. Adapun hasil ciptaan yang berupa bukan fisik,

adalah yang disebut sendi-sendi yang mengatur kehidupan mereka, baik secara

perorangan atau berkelompok terhadap alam atau kekuatan supra natural yang

berada diluar jangkauan pikir mereka. Hasil kedua ciptaan itu, dalam praktek

kehidupan nelayan tidak boleh saling dipertentangkan, tetapi harus difungsikan

setara dan serasi dalam keharmonisan, sehingga tercipta kondisi yang seimbang

antara kedudukan nelayan sebagai manusia dengan kedudukan alam sekitarnya

yang menghidupi mereka. Perwujudan dari sendi-sendi dasar pengaturan

kehidupan nelayan tampak pada dinamika kehidupannya. Dinamika itu dapat

berupa kelembagaan dan sistem yang mereka anut, dan ada juga pandangan

kehidupan. Hal-hal itu dapat dilihat dari sumber kehidupan dan fenomena

kehidupan yang berkenaan dengan kelautan, pengetahuan, tempat tinggal, norma-

norma kemasyarakatan dan sanksi-sanksinya, peranan kepemimpinan dan juga

pola interaksi kehidupan diantara sesama nelayan atau diluar mereka, juga proses

asimilasi terhadap orang yang masuk kedalam kelompok mereka. Kesemuanya itu

didasarkan pada sistem  nilai-nilai yang telah mereka miliki dan jaga bersama.


