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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Karakteristik 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Karakteristik adalah ciri-ciri khusus atau 

mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu (KBBI, 1995:445). 

Karakteristik adalah ciri-ciri dari individu yang terdiri dari demografi seperti jenis 

kelamin, umur serta status sosial seperti, tingkat pendidikan, pekerjaan, ras, status 

ekonomi dan sebagainya.  

Karakteristik adalah ciri khas seseorang dalam meyakini, bertindak ataupun 

merasakan. Berbagai teori pemikiran dari karakteristik tumbuh untuk menjelaskan 

berbagai kunci karakteristik manusia. Boeree berpendapat bahwa ada lima faktor 

dalam karakteristik manusia, yaitu: 

1. Introvensi dan ekstravensi.  

2. Stabilitas ekonomi, nilai yang tinggi adalah orang yang memiliki 

kestabilan emosi yang baik 

3. Mudah setuju, nilai yang tinggi adalah individu yang cenderung untuk 

bersahabat dan baik hati. 

4. Memiliki nurani, nilai yang tinggi adalah individu yang tertib selalu 

menyelesaikan pekerjaan serta peduli terhadap segala hal. 

5. Keterbukaan akan pengalaman dan budaya, nilai yang tinggi adalah 

individu yang dapat memiliki keterbukaan dalam menikmati hasil 

budaya, musik, kesenian serta pendapat orang lain (Boeree, 2008:426). 
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2. Masyarakat Nelayan 

 

Masyarakat berasal dari kata musyarak (arab), yang artinya bersama-sama, yang 

kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul bersama, hidup 

bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya 

mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat  (Abdul Syani, 2007:30). 

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi sesuai dengan 

sistem adat-istiadat tertentu yang sifatnya berkesinambungan, dan terikat oleh 

suatu rasa identitas bersama (Koentjaraningrat, 2011:22). Sedangkan menurut 

Hasan Sadly M.A. masyarakat adalah suatu golongan besar atau kecil yang terdiri 

dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara 

golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain (Hasan Sadly, 1980:31). 

Nelayan digolongkan sebagai pekerja, yaitu orang-orang yang secara aktif 

melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan atau binatang air lainnya 

atau tanaman air, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai mata 

pencahariannya (Ensiklopedia Indonesia, 1983:133).  

Dalam kamus besar Indonesia Pengertian nelayan adalah orang yang mata 

pencaharian utama dan usaha menangkap ikan dilaut (Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, 1989:612). Sedangkan menurut Kusnadi, nelayan adalah suatu 

kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, 

baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya (Kusnadi, 2009:11).  

Menurut M. Khalil Mansyur, masyarakat nelayan bukan berarti mereka yang 

dalam mengatur hidupnya hanya mencari ikan di laut untuk menghidupi 

keluarganya akan tetapi juga orang-orang yang integral dalam lingkungan itu 

(M.Khalil Mansyur, 1984:149). 
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Masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup tumbuh, dan berkembang di 

kawasan pesisir, yang bekerja sebagai nelayan, nelayan kecil, dan pembudi daya 

ikan yang bertempat tinggal disekitar kawasan nelayan. 

Berdasarkan beberapa definisi yang telah disebutkan diatas, maka nelayan 

merupakan orang-orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan atau atau 

binatang air lainnya atau tanaman air yang hidup di perairan baik perairan tawar, 

payau maupun laut. Sedangkan masyarakat nelayan adalah kelompok atau 

sekelompok orang yang bekerja sebagai nelayan, nelayan kecil, pembudi daya 

ikan dan pembudi daya ikan kecil yang bukan hanya mereka yang bekerja dan 

mencari ikan di laut, melainkan mereka yang juga bertempat tinggal disekitar 

kawasan pesisir perairan seperti sungai, danau atau laut,  

Sebagai suatu sistem, masyarakat nelayan terdiri atas kategori-kategori sosial 

yang membentuk kesatuan sosial. Mereka juga memiliki sistem nilai dan simbol-

simbol kebudayaan sebagai referensi perilaku mereka sehari-hari. Faktor 

kebudayaan ini menjadi pembeda masyarakat nelayan dengan kelompok social 

lainnya. Sebagian besar masyarakat pesisir, baik langsung maupun tidak langsung, 

menggantungkan kelangsungan hidupnya dari mengelola potensi sumberdaya 

perikanan.  

Nelayan bermukim di pesisir pantai dan mereka membentuk komunitas nelayan. 

Komunitas nelayan adalah kelompok orang yang bermatapencaharian menangkap 

ikan di laut yang bermukim di pesisir pantai, mereka terbentuk karena perasaan 

senasib yaitu sama-sama bermatapencaharian nelayan dan dengan dalam 

ekonominya didasarkan pada kegiatan penangkapan ikan. Ciri komunitas nelayan 

dapat dilihat dari berbagai segi sebagai berikut : 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ikan
http://id.wikipedia.org/wiki/Perairan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tawar&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Payau&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Laut
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1. Dari segi mata pencaharian nelayan adalah mereka yang segala  

aktivitasnya berkaitan dengan lingkungan laut dan pesisir. 

2. Dari cara hidup komunitas nelayan adalah komunitas gotong royong. 

Kebutuhan gotong royong dan tolong menolong terasa sangat penting 

pada saat untuk mengatasi keadaan yang menuntut pengeluaran biaya 

besar dan pengerahan tenaga yang banyak.  

3. Dari segi ketrampilan pekerjaan nelayan adalah pekerjaan berat 

namun pada umumnya mereka hanya memiliki ketrampilan sederhana. 

Kebanyakan mereka bekerja sebagai nelayan adalah profesi yang 

diturunkan oleh orang tua (Sastrawidjaya. 2002 : 65). 

 

Kehidupan nelayan biasanya tidak individual tetapi berkelompok. Setiap 

kelompok nelayan terdiri dari:  

1. Juragan pemilik kapal 

2. Juragan kepala kapal atau nahkoda 

3. Awak kapal/pandhiga (Karjadi Mintaroem, 2008:47). 

Nelayan juragan merupakan nelayan pemilik alat lengkap, perahu, mesin dan 

modal kerja akan tetapi tidak ikut aktif melakukan operasi penangkapan ikan di 

laut. Nelayan juragan kepala kapal merupakan nelayan pemilik alat lengkap, 

perahu, mesin dan modal kerja yang ikut aktif dalam penangkapan ikan, nelayan 

juragan ini menjadi pimpinan unit usaha. Sedangkan awak kapal/pandhiga 

merupakan nelayan yang aktif dalam kegiatan penangkapan di laut, tetapi hanya 

mendapatkan upah atau pembagian hasil berdasarkan fungsinya dalam kegiatan 

operasi tersebut.  

 

3. Karakteristik Masyarakat Nelayan 

 

Sebagai suatu kelompok sosial, masyarakat nelayan memiliki pola-pola perilaku 

budaya atau karakteristik budaya yang berbeda dengan kelompok masyarakat 

yang lain, seperti petani, peladang, dan peramu. Perbedaan budaya ini terjadi 

karena kehidupan nelayan lingkungan yang khas, seperti karakteristik pekerjaan 
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mereka, yakni menangkap ikan. Dari segi penghasilan, petani mempunyai 

pendapatan yang dapat dikontrol karena pola panen yang terkontrol sehingga hasil 

pangan atau ternak yang mereka miliki dapat ditentukan untuk mencapai hasil 

pendapatan yang mereka inginkan. Berbeda halnya dengan masyarakat pesisir 

yang mata pencahariannya  didominasi dengan pelayaran. Nelayan bergelut 

dengan laut untuk mendapatkan penghasilan, maka pendapatan yang mereka 

inginkan tidak bisa dikontrol. Nelayan menghadapi sumberdaya yang bersifat 

open acces dan beresiko tinggi. Hal tersebut menyebabkan masyarakat pesisir 

seperti nelayan memiliki karakter yang tegas, keras, dan terbuka. 

Menurut Arif Satria karakteristik masyarakat pesisir dapat dilihat dari beberapa 

aspek seperti:  

1. Sistem pengetahuan, meliputi pengetahuan teknik penangkapan ikan, 

system kalender dan petunjuk arah, pengetahuan pemeliharaan sampan 

dan lain-lain. 

2. Sistem kepercayaan, nelayan memiliki tradisi untuk melakukan 

perlakuan-perlakuan khusus dalam melakukan aktivitas penangkapan 

ikan. 

3. Peran wanita, istri nelayan selain bergelut dalam urusan rumah tangga, 

istri nelayan juga tetap menjalankan fungsi-fungsi ekonomi dalam 

kegiatan penangkapan ikan di perairan dangkal, pengolahan ikan, 

maupun kegiatan jasa dan perdagangan. 

4. Posisi sosial nelayan, pada kebanyakan masyarakat, nelayan memiliki 

status yang relatif rendah. Rendahnya posisi ini karena keterasingan 

nelayan sehingga membuat sedikitnya waktu dan kesempatan nelayan 

untuk berinteraksi dengan masyarakat lain. 

5. Struktur sosial, dalam masyarakat nelayan ikatan patron-klien sangat 

kuat dan masyarakat nelayan juga memiliki stratifikasi semakin 

beragam karena adanya ketidaksamaan dalam status dan peranan di 

antara individu dan  kelompok yang ada di dalamnya (Arif Satria, 

2002:15). 

 

Masyarakat nelayan merupakan unsur sosial yang sangat penting dalam struktur 

masyarakat pesisir, maka kebudayaan yang mereka miliki mewarnai karakteristik 
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kebudayaan masyarakat pesisir secara umum. Menurut Kusnadi, karakteristik 

yang menjadi ciri-ciri kebudayaan masyarakat nelayan adalah sebagai berikut: 

1. Etoskerja tinggi. Dalam kegiatan melaut sehari-semalam, rata-rata nelayan 

menghabiskan waktu 10 jam samapai dengan 15 jam. Nelayan harus 

bekerja keras untuk memperoleh tangkapan yang memadai.  

2. Kompetitif-terbuka. Nilai ini diperoleh karena sumber daya perikanan 

harus diperebutkan secara bersaing terbuka antarnelayan dan bekerja 

keras. Sumber daya perikanan adalah sumber daya yang dinamis, sehingga 

untuk menangkapnya diperlukan pengetahuan kelautan yang mumpuni dan 

ketrampilan bertindak yang efektif. Nilai-nilai ini menanamkan sifat yang 

keras dan tegas, kadang-kadang kaku atau kasar, pada masyarakat nelayan 

dalam menghadapi atau menyelesaikan suatu persoalan. 

3. Solidaritas sosial dan integrasi sosial kuat. Pekerjaan melaut adalah 

pekerjaan kolektif karena pekerjaan ini sangat berat dan penuh bahaya 

karena menaklukkan alam, yang setiap saat tidak bersahabat. 

Kebersamaan, kepedulian sosial, dan kerjasama yang baik merupakan 

kunci agar tanggung jawab melaut dapat dilaksanakan secara efektif. Di 

darat, solidaritas sosial ini dikokohkan lagi dengan hubungan-hubungan 

kekerabatan, ketetanggaan dan pertemanan untuk menghadapi berbagai 

masalah sosial ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Kepemimpinan berorientasi pada tanggung jawab sosial. Misalnya di 

kalangan nelayan Madura terdapat budaya mengundurkan diri dari jabatan 

juragan (pemimpin awak kapal atau nahkoda), jika ia gagal memperoleh 

hasil tangkapan memperoleh hasil tangkapan selama dua masa kerja. 

Pengunduran diri dilakukan karena juragan merasa malu kepada pemilik 

perahu dan ABK dan juragan dan ABK dari kapal lainnya. Juragan telah 

gagal menjalankan tugasnya.  

5. Jenjang karir berdasarkan kapasitas, diantaranya berdasarkan pengetahuan 

kelautan yang produktif, kepemimpinan, kejujuran, kecakapan teknis, 

loyalitas dan kerja keras. Untuk menjadi juragan harus melalui proses 

seleksi kepemimpinan yang panjang. Jadi, tidak ada unsur-unsur yang 

bersifat instan sebagai dasar penetapan seseorang diangkat menjadi 

juragan. 

6. Transparansi dalam bagi hasil atau pendapatan. Aturan-aturan dalam bagi 

hasil atau pendapatn diketahui bersama, disepakati bersama, dan 

dilaksanakan secara terbuka dengan kontrol langsung seluruh awak kapal 

(nelayan). 

7. Penghargaan yang tinggi terhadap prestasi kerja dan kekayaan materi yang 

dapat meningkatkan status sosial. Siapa pun yang berhasil secara ekonomi, 

seperti pemilikan perahu, peningkatan skala usaha ekonomi, 

tanah/sawah/ladang, ternak, emas, rumah bagus, dan seterusnya yang 

kemudian diperkuat dengan naik haji, maka derajat status sosialnya akan 

meningkat di mata masyarakat. Oleh karena itu, persoalan status sosial ini 

menjadi ajang perebutan setiap orang pesisir (Kusnadi, 2013:65). 
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Sebagai suatu kesatuan sosial-budaya, masyarakat nelayan memiliki ciri-ciri 

perilaku sosial yang dipengaruhi oleh karakteristik kondisi geografis dan 

matapencaharian penduduknya. Sebagian dari ciri-ciri perilaku sosial tersebut 

adalah sebagai berikut :  

1. Etos kerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai 

kemakmuran. 

2. Kompetitif dan mengandalkan kemampuan diri untuk mencapai 

keberhasilan. 

3. Apresiasi terhadap prestasi seseorang dan menghargai keahlian. 

4. Terbuka dan ekspresif, sehingga cenderung kasar. 

5. Solidaritas sosial yang kuat dalam menghadapi ancaman bersama atau 

membantu sesama ketika menghadapi musibah. 

6. Kemampuan adaptasi dan bertahan hidup yang tinggi. 

7. Bergaya hidup konsumtif . 

8. Demonstratif dalam harta-benda (emas, perabotan rumah, kendaraan, 

bangunan rumah, dan sebagainya) sebagai manifestasi keberhasilan 

hidup. 

9. Agamis, dengan sentimen keagamaan yang tinggi.  

10. Temperamental, khususnya jika terkait dengan harga diri (Kusnadi, 

2009: 38). 

 

Deskripsi karakteristik kebudayaan masyarakat nelayan di atas menunjukkan 

bahwa nilai-nilai religiositas, kemanusiaan, solidaritas, demokrasi, dan keadilan 

sosial merupakan pilar-pilar mendasar dalam kehidupan masyarakat pesisir. 

Selain itu, kelompok nelayan memiliki beberapa perbedaan dalam karakteristik 

sosial dan kependudukan. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada kelompok umur, 

pendidikan, status sosial dan kepercayaan (Widodo, 2006: 34).  

Selain itu, kelompok nelayan memiliki beberapa perbedaan dalam karakteristik 

sosial dan kependudukan. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada kelompok umur, 

pendidikan, status sosial dan kepercayaan (Widodo, 2006:34). 

Karakteristik penting lain dari masyarakat pesisir, khususnya nelayan adalah 

adanya stratifikasi sosial ekonomi dalam komunitas mereka. Sorokin 
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membedakan stratifikasi sosial menjadi tiga jenis yaitu (1) strafikasi karena status 

ekonomi (economically stratified); (2) stratifikasi karena perbedaan status politik 

(politically stratified) seperti karena perbedaan gelar kehormatan, kedudukan, 

jabatan, dll; (3) stratifikasi karena perbedaan status pekerjaan (occupationally 

stratified) (Satria, 2002:14).  

 

B. Kerangka Pikir 

 

Secara geografis, masyarakat nelayan di definisikan sebagai kesatuan sosial 

masyarakat yang hidup di kawasan pesisir dengan mata pencahariannya 

menangkap ikan di laut. Sebagai suatu kelompok sosial, masyarakat nelayan 

memiliki pola-pola perilaku budaya atau karakteristik budaya yang berbeda 

dengan kelompok masyarakat yang lain, seperti petani, peladang, dan peramu. 

Perbedaan budaya ini terjadi karena kehidupan nelayan lingkungan yang khas, 

seperti karakteristik pekerjaan mereka, yakni menangkap ikan.  

Penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri karakteristik kebudayaan masyarakat 

nelayan yang dijadikan pedoman untuk mengetahui karakteritik-karakteristik 

kebudayaan pada masyarakat nelayan di Dusun Kapuran Kelurahan Pasar Madang 

Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus.  

Adapun ciri-ciri karakteristik kebudayaan masyarakat nelayan ialah etos kerja 

tinggi, kompetitif-terbuka, solidaritas sosial dan integrasi sosial kuat, 

kepemimpinan berorientasi pada tanggung jawab sosial, jenjang karir berdasarkan 

kapasitas (diantaranya berdasarkan pengetahuan kelautan yang produktif, 

kepemimpinan, kejujuran, kecakapan teknis, loyalitas dan kerja keras), 

transparansi dalam bagi hasil atau pendapatan serta penghargaan yang tinggi 
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terhadap prestasi kerja dan kekayaan materi yang dapat meningkatkan status 

sosial. Karakteristik masyarakat nelayan di atas menunjukkan bahwa nilai-nilai 

religiositas, kemanusiaan, solidaritas, demokrasi, dan keadilan sosial merupakan 

pilar-pilar mendasar dalam kehidupan sosial budaya masyarakat pesisir.   

 

B. Paradigma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

                   : Garis Hubungan 

 

 

 

 

1. Etoskerja 

2. Kompetitif 

3. Solidaritas sosial dan integrasi sosial 

4. Kepemimpinan  

5. Jenjang karir  

6. Sistem bagi hasil 

7. Penghargaan terhadap prestasi kerja dan 

kekayaan materi  

Ciri-Ciri Karakteristik Kebudayaan 

Masyarakat Nelayan  

 

Karakteristik Kebudayaan 

Masyarakat Nelayan di Dusun 

Kapuran Kelurahan Pasar Madang 

Kecamatan Kotaagung Kabupaten 

Tanggamus 
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