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Masyarakat nelayan merupakan salah satu bagian masyarakat 

Indonesia yang hidup dengan mengelola potensi sumber daya perikanan. 

Sebagai suatu masyarakat yang tinggal dikawasan pesisir dengan mata 

pencaharian hidup mencari ikan di laut masyarakat nelayan mempunyai 

karakteristik sosial tersendiri yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal 

di daratan. Masyarakat nelayan yang ada di daerah Jongor Kota Tegal 

bersifat heterogen, memiliki etos kerja tinggi, solidaritas sosial yang kuat, 

serta terbuka terhadap perubahan dan interaksi sosial. Fakta ini diperjelas 

dengan tingkatan sosial yang terbangun secara turun-menurun bahwa 

interaksi sosial yang ada pada masyarakat di Daerah Jongor berdasarkan 

atas Juragan Pemilik kapal, pemilik modal, dan buruh. Rumusan masalah 

dari penelitian ini adalah: (1) Bagaimana interaksi antara juragan pemilik 

kapal, pemilik modal, dan buruh pada masyarakat nelayan di Daerah Jongor, 

(2) Adakah faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi interaksi 

pada masyarakat nelayan di Daerah Jongor. Tujuan dari penelitian ini 

adalah: (1) Mengetahui bagaimana interaksi yang terjadi pada masyarakat 

nelayan di daerah Jongor antara Juragan Pemilik Kapal, Pemilik Modal,dan 

Buruh, (2) Mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat apa yang 

mempengaruhi dalam interaksi antara Juragan Pemilik Kapal, Pemilik 

Modal, dan Buruh pada masyarakat nelayan di daerah Jongor kelurahan 

Tegalsari Kota Tegal. 

Dasar penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif 

deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah Juragan Pemilik Kapal, 

Juragan Pemilik Modal, dan Buruh. Subyek dalam penelitian ini adalah 

Masyarakat nelayan yang ada di wilayah daerah Jongor Kelurahan Tegalsari 

Kota Tegal. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, 

wawancara, dokumentasi dan foto. Adapun teknik keabsahan data dilakukan 

dengan menggunakan teknik triangulasi data. Data yang diperoleh dianalisis 



 

 

dengan melalui beberapa tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, verifikasi/menarik kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Interaksi yang terjadi 

antara juragan pemilik kapal, pemilik modal, dan buruh karena adanya rasa 

saling percaya, (2) Faktor pendorong yang terjadi adalah rasa saling 

membutuhkan dan kerjasama yang terbentuk karena interaksi antara juragan 

pemilik kapal, pemilik modal, dan buruh. Faktor penghambat yang ada 

adalah pertentangan pribadi dan persaingan yang dialami oleh juragan 

pemilik kapal, pemilik modal dan buruh menjadi kendala keharmonisan 

interaksi antara juragan pemilik kapal, pemilik modal, akan tetapi persoalan 

ini bisa terselesaikan dengan cara musyawarah dan komunikasi.  

 


