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SARI 
 

Rahmah, Nahdiyah Ika.2017 Stratifikasi Sosial Masyarakat Nelayan Desa 
Tanjungasari Kabupaten Pemalang. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan FIS 

UNNES. Pembimbing Dr. At. Sugeng Priyanto., M.Si. dan Moh. Aris Munandar, 

S.Sos., MM.(166 halaman) 

Kata Kunci: stratifikasi sosial, masyarakat, nelayan  
 

Stratifikasi sosial merupakan adanya kelas-kelas tinggi dan kelas yang lebih 

rendah di dalam masyarakat. Stratifikasi sosial dalam masyarakat sebenarnya 

banyak sekali, namun stratifikasi sosial dalam masyarakat pada prinsipnya dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga macan, yaitu stratifikasi berdasarkan ekonomis,dan 

jabatan-jabatan tertentu dalam masyarakat. Kedua dasar stratifikasi tersebut satu 

sama lain saling berhubungan, misalnya orang tertentu atas dasar ekonomis 

memiliki kekayaan yang banyak, di lain pihak umum nya juga menduduki jabata-

jabatan tertentu dalam masyarakat dan biasanya juga mempunyai kekuatan dalam 

bidang kebijakan. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana 

bentuk stratifikasi sosial masyarakat nelayan yang ada di Desa Tanjungsari 

kabupaten Pemalang (2) Bagaimana bentuk interaksi  sosial masyarakat nelayan 

yang ada di Desa Tanjungsari kabupaten  Pemalang. 

Objek penelitian ini yaitu stratifikasi sosial masyarakat nelayan yang terdiri 

dari juragan buruh nelayan dan penjual ikan  di Desa Tanjungsari, Kelurahan Sugih 

Waras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Tanjungsari Pengumpulan 

data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan data 

menggunakan metode triangulasi. Tenik analisis data menggunakan model 

interkatif  Milles & Huberman. 

Stratifikasi sosial masyarakat sosial masyarakat nelayan di Desa Tanjungsari 

merupakan lapisan masyarakat yang terdiri dari juragan dan buruh nelayan yang 

dimana bentuk stratifikasi sosial tersebut terbentuk ada nya sebuah dasar stratifikasi 

sosial dengan ukuran kekuasaan, ukuran kekayaan,  ukuran menghormati dan 

ukuran ilmu pengetahuan dalam bentuk stratifikasi sosial yang ada di desa 

tanjungsari di bagi menjadi dua stratifikasi sosial yaitu stratifikasi sosial masyarakat 

juragan yang terdiri dari juragan pengusaha, juragan sebagai mata pencarian pokok, 

juragan sebagai sambilan dan juragan sebagai kuli selanjutnya stratifikasi sosial 

masyarakat buruh nelayan terdiri dari nahkoda, teknisi dan ABK. Dari kedua 

stratifikasi sosial terdapat dua ukuran stratifikasi sosial yang pertama ukuran 

kekayaan di libatkan untuk juragan yang dimana dijadikan ukuran kekayaan 

tertinggi di masyarakat nelyan Desa Tanjungsari dan ukuran ilmu pengetahuan 

untuk buruh nelyan yang mempunyai ketrampilan yang memadahin bukan karena 

sekolah tetapi karena ketrampilan dalam mengusai bagimana keadaan alam yang di 

laut dan memeperbiki kerusakan pada kapal. Stratifikasi sosial yang ada di 
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masyarakat nelayan Desa Tanjungsari mebutuhkan satu sama lain dan cara kerja 

yang timbal balik antara satu dnegan lainnya. Yang dimana juragan merupakan 

orang yang memiliki kapal dan peralatan untuk mencari ikan, buruh nelayan 

merupakan seseorang yang berkerja pada juragan yang turun kelaut untuk mecari 

ikan dan stratidfikasi yang terbentuk adanya fakta yang ada pada masyarakat tersebt 

tampa adanya rekayasa yang ada. Interaksi sosial di desa tanjungsari di bagi 

menjadi dua yaitu kerjasama dan persaingan di kalangan masyarakat nelayan 

tersebut.  

Saran, Pemerintah seharusnya ikut berperan aktif terutama pemerintah 

Kabupaten Pemalang dalam membantu berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh 

nelayan. Sudah selayaknya pemerintah turun tangan membantu berbagai 

keterbatasan yang dimiliki oleh nelayan guna meningkatkan taraf hidup dan 

kesejahteraanya dan Pemerintahan Desa juga harus berperan aktif dimana desa 

tanjungsari merupakan salah satu sektor perikanan yang terbesar di kabupaten 

pemalang jadi untuk pemerintah desa harus dapat ikut serta membangun desa 

tanjungsari tersebut lebih baik lagi dengan memanfaatkan hasil perikanan yang 

melimpah dengan mengelolah hasil ikan yang di tangkap oleh nelayan nya dengan 

farian berbagai masakan dari ikan yang membantu agar mengurangi kemiskinan di 

desa tanjungsari tersebut. 
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BAB I   

PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang Masalah  

Masyarakat nelayan merupakan salah satu bagian masyarakat yang 

hidup dengan mengelola potensi sumber daya perikanan. Sebagai suatu 

masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir, masyarakat nelayan 

mempunyai karakteristik sosial tersendiri yang berbeda dengan 

masyarakat yang lain. Di beberapa kawasan nelayan yang relatif 

berkembang pesat, struktur masyarakat bersifat heterogen, memiliki etos 

kerja yang tinggi, solidaritas yang kuat, serta terbuka terhadap perubahan 

dan interaksi sosial.  

Sektor perikanan dari masa ke masa menjadi salah satu sektor 

terpenting. Khususnya di kawasan perdesaan perikanan merupakan 

kegiatan mata pencaharian yang paling utama bagi penduduknya. Di sisi 

lain dalam perkembangannya, berbagai komoditi hasil pertanian 

memberikan tak sedikit sumbangan bagi devisa negara. 

Salah satu wilayah penghasil perikanan yang cukup besar adalah 

wilayah Kelurahan Sugih Waras yang berada di Kabupaten Pemalang. 

Dengan jumlah penduduk yang bermata pencarian pada sektor perikanan 

sekitar 8.497 jiwa, lebih banyak di banding sektor-sektor yang lain seperti 

pedagang 3.853 jiwa, pengawai kantoran 1.137 jiwa, dan  buruh serabutan 

1.385 jiwa dari 14.609 jiwa yang tinggal di Desa Tanjungsari orang yang 
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bermata pencarian di sektor perikanan lebih dominan dari pada disektor 

lainnya.  

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu Kabupaten yang berada 

di pesisir utara pulau Jawa mempunyai wilayah seluas 11.530 km2. 

Berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 tentang otonomi Daerah, Kabupaten 

Pemalang diberikan kewenangan mengelola perikanan laut, sesuai 

kedudukan letak geografisnya yaitu dengan panjang garis pantai ±35 km 

dan lebar perairan laut 4 mil (1 mil laut = 1,852 m), sehingga Kabupaten 

Pemalang memiliki Laut seluas 259,28 km2. Masyarakat pemalang sendiri 

merupakan salah satu dari bagian masyarakat nelayan yang hidup dengan 

mengelola potensi sumber daya perikanan. Sebagai suatu masyarakat yang 

tinggal di kawasan pesisir, masyarakat nelayan mempunyai karakteristik 

sosial tersendiri yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di wilayah 

daratan. Namun, tingginya pendapatan daerah dari sektor perikanan 

ternyata belum mampu membawa Kabupaten Pemalang mencapai 

kesejahteraan.  

Mayoritas masyarakat Desa Tanjungsari ini justru mereka yang 

berprofesi sebagai nelayan. Dimana merekalah masyarakat yang pada 

umunya berada pada posisi berada di bawah garis kemiskinan. Hal tersebut 

menunjukan bahwa sektor perikanan belum mampu membawa 

kesejahteraan bagi para pelakunya yakni nelayan. Kita ketahui bersama 

bahwa masayarakat petani merupakan masyarakat yang kaya akan 

khasanah budaya dan adat istiadat. Perikanan di Kabupaten Pemalang 
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dijalankan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Beragam 

kebudayan perikanan beserta niali-nilainya ada dan dilestarikan sebagai 

sebuah khasanah kekayaan budaya yang merupakan warisan dari para 

leluhur. Disisi lain dalam kehidupan masyarakat nelayan di Desa 

Tanjungsari sebagaimana masyarakat Jawa pada umunya erat kaitanya 

dengan budaya yang bersifat feodal. Realita sosial ini sangat melekat dan 

kental dalam kehidupan masayarakat disana. Sebagaimana 

Koentjaraningrat (2007:66) menyatakan bahwa dalam kenyataan hidup 

masyarakat Jawa, orang masih membeda-bedakan antara orang yang 

terdiri dari pegawai negeri, kaum terpelajar, juragan nelayan dan mereka 

yang memiliki status dan kedudukan sosial yang tinggi dengan orang 

kebanyakan yang disebut wong cilik seperti buruh nelayan, tukang-tukang 

dan pekerja kasar lainnya.  

Sebagai suatu masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir, 

masyarakat nelayan mempunyai karakteristik sosial tersendiri yang 

berbeda dengan masyarakat yang tinggal di wilayah daratan. Karakteristik 

yang menjadi ciri-ciri sosial budaya masyarakat nelayan adalah memiliki 

struktur relasi patron-klien sangat kuat, etos kerja tinggi, memanfaatkan 

kemampuan diri dan adaptasi optimal, kompetitif dan berorientasi prestasi, 

apresiatif terhadap keahlian, kekayaan dan kesuksesan hidup, terbuka dan 

ekpresif, solidaritas sosial tinggi, sistem pembagian kerja berbasis seks 

(laut menjadi ranah laki-laki dan darat adalah ranah kaum perempuan), dan 

berperilaku konsumtif menurut Kusnadi (2009:39). 
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Stratifikasi sosial merupakan gejala umum yang dapat ditemukan 

pada setiap masyarakat, oleh karena itu sederhananya maupun 

kompleksnya suatu masyarakat stratifikasi sosial pasti dapat di jumpai. 

Pada zaman kuno dulu, salah satu dari filosof adalah Aristoteles 

menyatakan bahwa di dalam tiap Negara terdapat tiga unsur yaitu mereka 

yang kaya sekali, mereka yang berada di tenga-tengah dan mereka yang 

berada pada posisi yang melarat, pernyataan ini sedikit banyak telah 

memberikan bukti bahwa di zaman itu orang-orang telah mengakui dengan 

adanya suatu lapisan-lapisan atau strata di dalam masyarakat yaitu susunan 

dan golongan yang telah tersusun secara segita piramida bertingkat dengan 

membentuk kelas-kelas sosial yang saling berhubungan antara lapisan 

sosial satu dengan lapisan sosial lainnya (Soekanto, 2003:227). 

Perbedaan lapisan sosial pada masyarakat nelayam merupakan suatu 

gambaran sosial dalam proses pembentukan masyarakat secara struktur, 

dari perbedaan lapisan sosial tersebut dapat membentuk stratifikasi sosial 

berdasarkan status dan kedudukan yang dimilikinya, Pendapat Weber 

tentang stratifikasi sosial, manusia itu dapat digolongkan kedalam 

kelompokkelompok status berdasarkan ukuran kehormatan, kelompok 

status oleh Weber diartikan sebagai kelompok masyarakat, dimana setiap 

anggotanya memiliki gaya hidup tertentu juga mempunyai tingkat 

penghargaan dan kehormatan sosial tertentu pula. kelas” merupakan 

stratifikasi sosial berkenaan dengan hubungan produksi dan penguasaan 

harta benda. Sedangkan kelompok status lebih ditekankan pada nilai yang 
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dianut dalam kelompok sosial sebagai suatu perwujudan stratifikasi yang 

berkaiatan dengan pengkonsumsian atau penggunaan harta benda 

sebagaimana yang dicerminkan sebagai gaya hidup. 

Selanjutnya Stratifikasi sosial masyarakat Tanjungsari juga dikenal 

lewat penggunaan bahasa masyarakat setempat, dalam kehidupan sehari-

hari masyarakat Tanjungsari menyebutnya sebagai buruh (orang-orang 

yang berkeja kepada juragan) dan selanjutnya  Juragan (pemilik modal 

atau kapal) keduanya jenis golongan tersebut akan saling berhubungan dan 

membutuhkan satu dengan yang lainnya. 

Untuk juragan merupakan orang yang memberikan modal usaha atau 

seperangkat kapal dan alat tangkap nya kepada buruh nelayannya dan 

buruh nelayan merupakan orang yang erkerja kepada juragan. Selanjutnya 

keadaan desa tanjungsari sendiri memiliki kekurangan dan kelebihan 

dalam stratifikasi sosial yang bertujuan untuk membentuk sebuah 

lingkungan pekerjaan yang kekeluargaan. Dalam menjalin kerja di antara 

juragan dan buruh nelayan di Desa tanjungsari menggunakan praktik 

peminjaman modal dari juragan terhadap buruh nelayan tersebut. Nantinya 

hasil ikan yang di dapat dari berlaut tersebut dibagi rata kepada juragan, 

buruh dan masuk kedalam kas koperasi.  

Terbentuknya stratifikasi sosial juga terbentuk adanya interaksi 

sosial di lingkungan masyarakat nelayan tersebut. Terbentuk interaksi 

sosial tersebut adanya sebuah bentuk dari kerjasama dan persaingan antara 

juragan nelayan dan buruh nelayan dari interaksi sosial yang ada pada 
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stratifikasi sosial masyarakat nelayan merupakan sebuah kekeluargaan 

yang berjalan sesuai dengan alur kehidupan yang ada di Desa Tanjungsari 

sendiri. Antara juragan dan buruh  merasa sebagai satu keluarga yang 

saling tolong menolong, dan saling menjaga kepercayaan. Dimana 

kepercayaan tersebut senantiasa dibangun oleh kedua belah pihak dalam 

waktu yang lama, bahkan sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial 

budaya dalam masyarakat. Nelayan sendiri secara tidak langsung merasa 

dirugikan karena harus menjual hasil tangkap kepada para bakul ikan  yang 

tidak menentu hasilnya. 

Sehingga buruh nelayan senantiasa dalam posisi sebagai wong cilik 

tak mampu berbuat banyak berbeda dengan juragan nelayan yang mampu 

memberikan modal atau peminjaman dana kepada buruh nelayanya. Hal 

tersebut menunjukan bahwa negara belum mampu sepenuhnya hadir pada 

aspek kehidupan masyarakat nelayan di pedesaan salah satunya di Desa 

Tanjungsari. 

Oleh karenanya menarik dan penting menjadi sebuah penelitian 

dalam memperkaya keilmuan Program Studi Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (PPKn) dalam rumpun sosial ekonomi. Berdasarkan hal 

tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Stratifikasi 

Sosial Masyarakat Nelayan Di Desa Tanjungasari Kabupaten Pemalang” 

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai proses terjadinya 

pembentukan stratikasi sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi  

terbentuknya stratifikasi sosial pada masyarakat nelayan dan pengaruhnya 
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bagi status seseorang di lingkungan, seperti apa interaksi sosial yang 

dibangun oleh individu maumpun kelompok sosial dengan stratifikasi 

yang berbeda-beda masyarakat nelayan Dusun Tanjungsari Pemalang.  

B. Rumusan Masalah  

Dengan memperhatikan latar belakang dan uraian yang telah 

diungkapkan maka permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimana bentuk stratifikasi sosial masyarakat nelayan yang ada 

di Desa Tanjungsari kabupaten Pemalang ? 

2. Bagaimana bentuk interaksi  sosial masyarakat nelayan yang ada di 

Desa Tanjungsari kabupaten  Pemalang ? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui bentuk stratifikasi sosial masyarakat nelayan yang ada 

di Desa Tanjungsari Pemalang. 

2. Mengetahui bentuk interaksi  sosial masyarakat nelayan yang ada di 

Desa Tanjungsari Pemalang. 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun  manfaat  yang  akan  diperoleh  dari  penulisan  ini,  baik  

secara teoritis mau pun secara praktis sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Secara  teoritis  penelitian  ini  diharapkan  mampu  memberikan 

sumbangan yang  berharga  bagi  perkembangan  ilmu  pengetahuan 
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dan pendidikan  terutama  bagi Program Studi Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan dalam rumpun keilmuan sosial budaya. 

b. Penelitian  ini  juga  diharapkan  sebagai  bahan  acuan  dan  bahan 

referensi dalam pengembangan terhadap penelitian-penelitian yang 

akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi terkait 

dengan praktik Stratifikiasi sosial yang terjadi masyarakat nelayan 

khususnya di Desa Tanjungsari, Kelurahan Sugih Waras, Kecamatan 

pemalang, Kabupaten Pemalang. 

b. Bagi masyarakat nelayan, peneliti ini memberikan pemahaman 

terkasit posisi mereka dilingkungan sosial masyarakat terutaman 

startifikasi sosial masyarakat  nelayan sehingga nantinya dapat 

memberikan saran dan gagasan dalam menanggulangi masalah 

kemiskinan yang mereka hadapi. 

c. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat memberikan sumbangsih saran 

dan gagasan dalam penanggulangan kemiskinan yang dialami 

nelayan. 

E. Batasan Istilah 

Batasan  istilah  dimaksudkan  agar  tidak  terjadi  kesalahan  dalam 

memahami  istilah  dalam  judul  penelitian  ini.  Batasan  istilah  

dimaksudkan pula  untuk  memberi  ruang  lingkup  objek  penelitian  agar  
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tidak  terlalu  luas. Penulis  menjelaskan  beberapa  istilah  yang  dimaksud  

dalam  penelitian, sebagai berikut. 

1. Stratifikasi sosial 

Pitrim A. Sorokin (soekanto, 2012:198) meyatakan, bahwa 

Stratifikasi sosial ialah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam 

kelas-kelas secara bertingkat “hierarkis”. Perwujudannya ialah adanya 

lapisan-lapisan di dalam masyarakat, setiap lapisan itu disebut dengan 

strata sosial. Ditambahkan bahwa stratifikasi sosial merupakan ciri yang 

tetap pada setiap kelompok sosial yang teratur. Lapisan-lapisan di dalam 

masyarakat memang tidak jelas batas-batasnya, tetapi tampak bahwa 

setiap lapisan akan terdiri atas individu-individu yang mempunyai 

tingkatan atau strata sosial yang secara relatif adalah sama. 

Ada dasar dari berbagai pendapat para ahli yang dapat disimpulkan 

bahwa stratifikasi sosial adalah sebagai perbedaan posisi sosial individu-

individu dalam masyarakat hieararkis atauberupa pengelompokan 

masayarakat secara sosial. 

2. Masyarakat nelayan  

Menurut Koentjaraningrat dalam Basrowi (2005:39), merumuskan 

definisi masyarakat sebagai berikut: masyarakat adalah kesatuan hidup 

manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang 

bersifat kontinu dan yang terkait oleh suatu rasa identitas bersama. 

Sedangkan, dalam Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009, 
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nelayan merupakan orang yang mata pencahariannya melakukan 

penangkapan ikan.  

Masyarakat nelayan sendiri secara geografis adalah masyarakat yang 

hidup, tumbuh, dan berkembang dikawasan pesisir, yakni suatu kawasan 

transisi antara wilayah darat dan laut (Kusnadi, 2009:27). Sedangkan 

menurut M. Khalil Mansyur mengatakan bahwa masyarakat nelayan 

dalam hal ini 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.  

Masyarakat nelayan dalam konteks penelitian ini yaitu masyarakat 

yang tinggal menetap di daerah pinggir pantai dan bermata pencaharian 

sebagai nelayan yakni dengan menangkap ikan dilaut dengan 

menggunakan alat tangkap seperti jaring, pancing, dll. 

Menurut kesimpulan masyarakat nelayan merupakan masyarakat 

yang tinggal dan hidup di wilayah pesisiran. Wilayah ini adalah wilayah 

transisi yang menandai tempat perpindahan antara wilayah daratan dan 

laut atau sebaliknya dan kebanyakan masyrakat berkerja dengan 

bergantung dengan melaut.  

3. Juragan nelayan dan buruh nelayan  

Juragan nelayan merupakan Orang yang dengan hak apapun 

berkuasa atau memiliki atas sesuatu kapal atau perahu dan alat-alat 

penangkap ikan yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan yang 

dioperasikan oleh orang lain. Jika pemilik tidak melaut maka disebut 
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juragan atau pengusaha. Jika pemilik sekaligus bekerja melaut menangkap 

ikan maka dapat disebut sebagai nelayan yang sekaligus pemilik kapal. 

Buruh nelayan  merupakan nelayan yang mendapatkan peminjaman  

modal dari juragan nelayan  atau untuk berkerja   kepada  juragan tersebut 

untuk merawat kapal atau untuk mencari ikan di laut dan buruh nelayan di 

bagi menjadi tiga yaitu nahkoda kapal, teknisi kapal dan ABK (anak buah 

kapal). 



 

10 
  

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR 
 

A. Pengertian dan Konsep Stratifikasi Sosial 

Menjelaskan konsep stratifikasi sosial dalam masyarakat pada 

umumnya, percaya atau tidak dalam kehidupan masyrakat itu pasti kita 

melihat perbedaan-perbedaan  pada individu atau kelompok masyarakat 

yang kemudian dapat membentuk beberapa lapisan sosial, dan perbedaan 

itu dapat di golongkan dari beberapa aspek tertentu diantaranya adalah 

aspek keturunan, ekonomi, pendidikan, politik dan agama.  

Menurut J.Dwi Narwoko & Bagong Suyanto cara yang paling 

mudah untuk memahami pengertian konsep stratifikasi sosial adalah  : 

Dengan berpikir membanding-bandingkan kemampuan dan apa 

yang dimiliki anggota masyarakat yang satu dengan anggota 

masyarakat yang lainnya, sadar atau tidak pada saat kita mulai 

membedakan kemampuan antara anggota masyarakat yang satu 

dengan yang lainnyannya kedalam suatu golongan tertentu pada 

saat itu pula kita sudah dapat membagi masyarakat ke dalam 

golongan lapisan-lapisan sosial tertentu. (J. Dwinarwoko & 

Bagong Suyanto . Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, (Jakarta. 

Kencana Perdana Media Group 2010) hlm175) 

 

Dengan berpikir membanding-bandingkan kemampuan dan apa 

yang dimiliki anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat 

yang lainnya, sadar atau tidak pada saat kita mulai membedakan 
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kemampuan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang 

lainnyannya kedalam suatu golongan tertentu pada saat itu pula kita sudah 

dapat membagi masyarakat ke dalam golongan lapisan-lapisan sosial 

tertentu  

Dapat dinyatakan bahwa stratifikasi sosial merupakan gejala umum 

yang dapat ditemukan pada setiap masyarakat, oleh karena itu betapapun 

sederhananya maupun kompleksnya suatu masyarakat stratifikasi sosial 

pasti dapat di jumpai di situ. Pada zaman kuno dulu, salah satu dari filosof 

adalah Aristoteles menyatakan bahwa di dalam tiap Negara terdapat tiga 

unsur yaitu mereka yang kaya sekali, mereka yang bearda di tenga-tengah 

dan mereka yang berada pada posisi yang melarat, pernyataan ini sedikit 

banyak telah memberikan bukti bahwa di zaman itu orang-orang telah 

mengakui dengan adanya suatu lapisan-lapisan atau strata di dalam 

masyarakat yaitu susunan dan golongan yang telah tersusun secara segita 

piramida bertingkat dengan membentuk kelas-kelas sosial yang saling 

berhubungan antara lapisan sosial satu dengan lapisan sosial lainnya 

(Soekanto, 2012:205). 

Dalam proses pelapisan sosial pada masyarakat desa ini sangat 

berbeda sekali dengan proses pelapisan sosial pada masyarakat kota, 

karena pada dasarnya Desa secara geografis merupakan tempat yang 

sangat agraris sehingga menuntut masyarakatnya banyak bekerja sebagai 

petani, dengan karakteristik masyarakat tradisional dan homogen serta 

mempunyai sistem kekerabatannya yang sangat kuat antar kelompok 
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masyarakat satu dengan yang lainnya, berbeda dengan proses pelapisan 

sosial pada masyarakat kota dimana satu ciri khas yang melekat pada 

masyrakat ini adalah industrialis dan factor ekonomi lebih mendominasi 

pada setiap kelompok masyarakat (Soekanto, 2012:136). 

Perbedaan ini dapat dilihat secara jelas dengan cara 

membandingbandingkan dari proses pembentukan lapisan sosial pada 

setiap masyarakat yang beranekaragam. Sehingga ini nantinya meciptakan 

beberapa tipelogi masyarakat yang mempunyai karakteristik masing-

masing mulai dari masyarakat yang sederhana hingga masyarakat yang 

bentuknya konpleks, sehingga mempunyai dampak yang sangat 

mempengaruhi sistem sosial kehidupan pada masyarakat.  

Pemberian status atas kelas sosial tertunya berbeda-beda, yang 

dimana kelas sosial dapat diartikan sebagai suatu strata (lapisan) orang-

orang yang berkedudukan sama dalam kontinum (rangkaian kesatuan) 

status sosial, dan para anggota suatu kelas sosial saling memandang satu 

sama lainnya sebagai anggota masyarakat yang setara, serta menilai diri 

mereka secara sosial lebih hebat dari beberapa orang lain dan lebih rendah 

daripada beberapa orang lainnya, dan untuk menebak kelas sosial orang 

secara tepat, maka seseorang membuat beberapa pertanyaan yang 

kemudian itu dapat menentukan kelas sosialnya di masyarakat, misalnya; 

“pada acara pesta makan malam siapa mereka diundang sebagai anggota 

masyarakat yang setara, para anggota suatu kelas sosial tertentun acapkali 

mempunyai jumlah uang yang sama , namun yang lebih penting lagi 
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mereka memiliki sikap, nilai-nilai, dan cara hidup yang sama sesuai 

dengan  kemampuan yang dimilikinya. (Paul B.Horton Chester L.Hunt, 

Sosiologi Edisi Ke Enam , (Surabaya. PT. Gelora Aksara Pratama, 1984 ) 

hlm 5) 

Kelas sosial tidak ditentukan secara tegas sebagai pengelompokan 

status seperti halnya system kepangkatan dalam angkatan bersenjata, 

status sosial bervariasi dalam suatu kontinum, suatu garis kemiringan yang 

bertahap dari puncak ke bawah, bukannya sejumlah tangga. Sebagaimana 

halnya “usia tua” merupakan fase-fase dalam kontinum “usia muda” 

setengah baya” maka sama sebenarnya bahwa kelas sosial pun dapat 

dilihat dari sebagai beberapa fase sepanjang kontinum status seseorang. 

Oleh karena itu, dari beberapa jumlah kelas sosial, tidaklah pasti dan tidak 

terdapat pula suatu batas atau jarak status yang tegas dan jelas. (Paul 

B.Horton Chester L.Hunt, Sosiologi Edisi Ke Enam , (Surabaya. PT. 

Gelora Aksara Pratama, 1984 ) hlm 7) 

Pemahaman antara stratifikasi sosial dan kelas sosial sering kali 

disamakan, padahal di sisi lain pengertian antara stratifikasi sosial dan 

kelas sosial terdapat perbedaan. Penyamaan dua konsep pengertian 

stratifikasi sosial dan kelas sosial akan melahirkan pemahaman yang 

rancu. Stratifikasi sosial lebih merujuk pada pengelompokan orang 

kedalam tingkatan atau strata dalam heirarki secara vertical. 

Membicarakan stratifikasi sosial berarti mengkaji posisi atau kedudukan 

antar orang/sekelompok orang dalam keadaan yang tidak sederajat.  
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Adapun pengertian kelas sosial sebenarnya berada dalam 

ruanglingkup kajian yang lebih sempit, artinya kelas sosial lebih merujuk 

pada satu lapisan atau strata tertentu dalam sebuah stratifikasi sosial. Paul 

B. Horton dan Chester L. Hunt Sosiologi Edisi Ke Enam (1984:7) 

mengatakan bahwa : 

Terbentuknya stratifikasi dan kelas sosial di dalammnya 

sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan uang. Stratifikasi 

sosial adalah strata atau pelapisan orang-orang yang berkedudukan 

sama dalam rangkaian kesatuan status sosial di dalam masyarakat, 

namun lebih penting dari itu, mereka memiliki sikap, nilai-nilai dan 

gaya hidup yang sama, emakin rendah kedudukan seseorang di 

dalam pelapisan sosial, biasanya semakin sedikit pula perkumpulan 

dan kedudukan sosialnya. 

 

Pada dasarnya kelas sosial lebih didomenasi oleh adanya kelompok 

penguasaan ekonomi dan juga pasar, kelompok ini secara kebutuhan  

memiliki tujuan dan gaya hidup yang sama, juga peluang hidup yang sama 

pada satu sistem di masyarkat, kelas sosial dibentuk oleh adanya ukuran-

ukuran kekayaan dan tingkat rendahnya pendapatan masing-masing. 

1. Pengertian Stratifikasi Sosial  

Strtification berasal dari kata startum, yaitu bentuk jamak dari 

strata, yang berarti lapisan. Pitirim A. Sorokin dalam Soekanto 

(2012:198),  mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai pembedaan 

penduduk atau masyarakat kedalam kedalam kelas-kelas secara 

bertingkat. Perwujudan dari sertifikasi sosail adalah adanya kelas-

kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah di dalam masyarakat. 

Dasar dan inti lapisan-lapisan dalam masyarakat adalah tidak 

adanya keseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban-

kewajiban, kewajiban-kewajiban dan tanggungjawab nila-nilai 

sosial dan pengaruhnya di antara anggota-anggota masyarakat.  

 

Relevan dengan kajian terhadap proses transformasi dan pola 

stratifikasi pada beberapa bentuk masyarakat, maka studi kajian terhadap 
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masyarakat petani budi daya rumput menarik pula dikaji lebih jauh. Bahwa 

setiap masyarakat memiliki dasar ketidaksetaraan, terdapat beberapa 

memiliki kekayaan, pendidikan, kesehatan, atau kekuasaan daripada yang 

lain. Stratifikasi sosial mengacu pada sebuah sistem dimana masyarakat 

memiliki kategori peringkat dalam suatu hirarki (Macionis, 2000:162), 

diartikan sebagai ketimpangan struktur (structure inequalities) di antara 

kelompok orang berbeda.  

Menurut Sorokin, bahwa sistem berlapis-lapis dalam masyarakat 

merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidup 

teratur. Selama dalam masyarakat ada sesuatu yang dihargai, maka akan 

menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem pelapisan dalam 

masyarakat tersebut. Sesuatu yang dihargai itu dapat berupa uang, 

penguasaan lahan, kekuasaan, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Semakin 

banyak sesuatu yang dihargai dimiliki seseorang, akan semakin dianggap 

berkedudukan tinggi orang tersebut dalam sistem sosialnya (Soekanto, 

2012:199)   

Stratifikasi sosial dalam masyarakat sebenarnya banyak sekali, 

namun stratifikasi sosial dalam masyarakat pada prinsipnya dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga macan,yaitu stratifikasi berdasarkan 

ekonomis, politis, dan jabatan-jabatan tertentu dalam masyarakat. ketiga 

dasar stratifikasi tersebut satu sama lain saling berhubungan, misalnya 

orang tertentu atas dasar ekonomis memiliki kekayaan yang banyak, di lain 

pihak umumnya juga menduduki jabata-jabatan tertentu dalam masyarakat 
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dan biasanya ia juga mempunyai kekuatan dalam bidang kebujakan 

(berdasar politisi).  

Stratifikasi sosial adalah sebuah konsep yang menunjukkan adanya 

pembedaan dan pengelompokan suatu kelompok sosial secara bertingkat. 

Misalnya: dalam komunitas tersebut ada strata tinggi, strata sedang dan 

strata rendah. Pembedaan dan pengelompokan ini didasarkan pada adanya 

suatu simbol -simbol tertentu yang dianggap  berharga atau bernilai baik 

berharga atau bernilai secara sosial , ekonomi, politik, hukum, agama dan 

budaya maupun dimensi lainnya dalam suatu kelompok sosial.   

Selanjutnya menurut max weber  dalam Wulansari (2009:103), yang 

menjelaskan stratifikasi sosial merupakan  perbedaan kelompok 

masyarakat kedalam kelas-kelas sosial yang ditentukan oleh adanya 

“relasi” mereka terhadap  “alat-alat produksi” yaitu antara kelas atas dan 

kelas bawah. Kelas atas (borjois) adalah kelompok masyarakat yang 

mempunyai modal kekayaan dan yang mengontrol sumber-sumber 

kekayaan seperti tanah, bahan baku, mesin-mesin produksi, dan tenaga 

kerja. Sedangkan kelas baeah (proletar) adalah kelompok masyarakat yang 

tidak mempunyai apa-apa selain tenaga kerja mereka. 

Pandangan Karl Marx (dalam Ratna, 2016:2) tentang masyarakat 

pada hakikatnya sebagai medan konflik; mengingat keterbatasan sumber-

sumber kakayaan, maka kelas-kelas yang tidak mempunyai apa-apa 

menentang kelas atas yang mempunyai sumber-sumber kekayaan. Marx 

melihatnya dalam proses produksi terjadi sebuah determinism ekonomi 
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masyarakat kapitalisme dan sering kali terjadi sebuah penindasan terhadap 

kaum buruh yang tidak sesuai dengan apa yang dikerjakannya sehingga 

keadaan seperti itu oleh Marx disebut perbuatan yang sangat tidak 

bermoral. 

Dalam teori Marx, stratifikasi sosial terjadi karena kesenjangan 

dalam relasi atau hubungan kepemilikan alat-alat produksi atau 

adanya kesenjangan akses alat-alat repoduksi dalam masyarakat. 

Jadi, menurut pandangan ini, stratifikasi sosialdisebabkan oleh 

relasi individu-individu yang berbeda terhadap alat repoduksi baik 

sebagai alat repoduksi maupun sebagi tenaga kerja (Ratna, 2016:2). 

 

Dalam karyanya tentang kelas status dan partai memberikan suatu 

analisa singkat yang mendalam tentang lapisan sosial, sumbangannya yang 

sangat amat penting, berpusat pada perbedaan yang dibuatnya mengenai 

kelas dan status, pertama yang harus di perhatikan bahwa Weber tidak 

menganggap kelas sebagai suatu komunitas atau kelompok sosial, kelas 

diberi definisi berdasarkan peluang-peluang hidup dimana suatu kelompok 

mempunyai peluang-peluang sosial yang sama dan peluang hidup tadi 

bergantung pada harta milik mereka atau pendapatan ekonominya dan 

harta benda yang dimilikinya. Sedangkan kelompok status adalah suatu 

komunitas atau kelompok dimana anggota-anggotanya menganggap satu 

sama lain adalah setara, anggapan itu bertumpu pada mereka yang menilai 

bahwa kelompok mereka itu sebanding dengan kelompok-kelompok lain 

dari segi “prestise” atau sebagaimana kata Weber adalah “kehormatan” 

dan secara tegas dalam analisis Weber tentang pernyataannya Karl Marx 

tentang kelas sosial. 
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Di dalam kelas itu sering terjadi konflik dan bahkan sedikit sekali 

kelompok kelas itu mendapatkan status kehormatan dari kelompok 

lain, karena di pengaruhi oleh adanya system ekonomi yang 

bersifat kompetetif (persaingan kelas) dan sedikit banyak semua 

kelas ini pasti terlibat dalam perjuangan kelas sosial antara satu 

dengan yang lain dan satu perjuangan yang melampaui batas-batas 

ekonomi akhirnya masuk kedalam sistem politik dengan 

kepentingan individu (Ratna, 2016:6). 

 

2. Dasar pelapisan sosial  

Dasar atau kiteria yang umumnya dipakai untuk menggolongkan 

anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan dalam masyarakat yang ada 

dalam  Basrowi (2005:60), antara lain:  

1) Ukuran kekayaan  

Merupakan dasar yang paling dibanyak digunakan dalam 

pelampiasan sosial masyarakat. Seseorang yang mempunyai keyaan 

banyak akan dimaksukan ke lapisan atas dan mempunyai kekayaan 

sedikit akan dimasukan kelapisan bawah. 

2) Ukuran kekuasaan 

Barang siapa yang memiliki kekuasaan atau yang mempunyai 

wewenang terbesar atas posisi jabatannya dia akan juga menempati 

posisi lapisan atas. Kekuasaan merupakan sisi lain di luar individu 

maupun kelompok, kekuasaan biasanya berorientasi pada sebuah 

kedudukan sesorang dalam menepati sebuah jabatan paling tinggi di 

masyarakat, semakin tinggi kekuasaan yang dia dapatkan maka 

semakin tinggi pula penghargaan yang di berikan oleh masyarakat. 
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3) Ukuran kehormatan 

Orang yang paling disegani dan dihormati, mendapat tempat 

yang teratas, ukuran semacam ini banyak dijumpai pada masyarakat 

tradisional. Biasanya mereka adalah golongan tua atau mereka yang 

pernah berjasa karena itu ukuran yang di gunakan itu bukanlah 

seberapa banyak hartanya atau stinggi apa jenjang poendidikannya 

namun lebih kepada sisi peranperannya yang baik, sikap dan prilaku 

sangat bijaksana dan wibawa di masyarakat, dan kerapkali orang 

yang kaya dan yang miskin akan sama dimata masyarakat yang 

menggunakan ukuran kehormatan.  

4) Ukuran ilmu pengetahuan 

Ilmu pengetahuan juga sebagai ukuran dalam menentukan 

lapisan sosial paling atas, yang dipakai oleh masyarakat untuk 

menghargai ilmu pengetahuan yang dimilikinya, semakin tinggi 

ilmu pengetahuan seseorang maka semakin tinggi pula peluang 

posisi dalam menempati posisi lapisan sosial paling atas. 

Fenomena kekuasaan misalnya, hampir semua orang memiliki 

dorongan untuk berkuasa baik untuk kelompok skala kecil sampai skala 

besar, tetapi tidak bisa semua orang bisa menjadi penguasa; ada mekanisme 

pengaturan dalam masyarakat tentang kekuasaan ini, setiap masyarakat atau 

bahkan kelompok pasti mempunyai ukuran tentang idealisme 

diberadakannya unsur penguasaan dalam masyarakat atau kelompoknya, 

sekurangnya penguasa ini dianggap sebagai simbol atau figur yang dapat 
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memimpin, mengatur, atau mewakili aspirasi kelompok. Tidak mungkin 

simbol atau figur ini di bagi rata pada setiap anggota kelompok, orang akan 

mempercayakan kekuasaan ini sekurangnya pada satu orang atau bahkan 

beberapa orang yang dianggap dapat memimpin orang banyak; tentang 

bagaimana prosesnya sehingga penguasaan itu ada pada kelompok atau 

masyarakat, apakah melalui pemilihan atau melalui unsur paksaan, itu 

persoalan lain (Saripudin, Didin, 2005:56). 

Dalam  teori  sosiologi,  unsur  –  unsur  sistem  pelapisan  sosial  

dalam masyarakat  adalah  kedudukan  (status)  dan  peran  (role).  

(Soekanto, 2006:265)  Kedudukan  dan  peran  merupakan  unsur  –  unsur  

baku yang  terdapat  dalam  statifikasi  sosial.  Kedua  unsur  tersebut  

memiliki  peran penting  dalam  sistem  sosial  yang  ada  di  dalam  

masyarakat.  Sistem  sosial dalam hal ini mengenai timbal balik baik 

berupa individu dengan masyarakat, individu  dengan  individu,  serta  

pada  tingkah  laku  individu  di  dalam masyarakat. 

Pertama,  kedudukan  diartikan  sebagai  tempat  atau  posisi  

seseorang dalam suatu kelompok sosial. Seorang individu di dalam 

kelompok sosialnya bisa  mempunyai  beberapa  kedudukan  sekaligus,  

hal  ini  terkait  dengan keikutsertaannya  dalam  beberapa  kelompok  

sosial  yang  ada  di  dalam masyarakat  tersebut.  Kedua,  peran  adalah  

suatu  yang  dijalankan  sesuai kedudukannya  dalam  masyarakat.  

Seseorang  dikatakan  menjalankan perannya,  jika  ia  telah  melaksanakan  

hak  dan  kewajibannya  sesuai  dengan kedudukannya yang ia miliki. 
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Peranan dengan kedudukan merupakan dua hal yang tidak dapat 

dipisahkan, karena tidak ada peranan tanpa kedudukan dan tidak  ada  

kedudukan  tanpa  peranan.  Peranan  menentukan  apa  yang  di perbuatnya 

untuk masyarakat dan kesempatan apa yang akan diberikan oleh masyrakat  

kepada  individu  tersebut.  Semakin  banyak  perannya  dalam masyarakat 

kesempatan yang diberikan oleh masyarakat akan terbuka lebar (Soekanto, 

2012:104-109). 

Studi tentang stratifikasi sosial meliputi kajian mengenai perbedaan 

yang mungkin kelihatan tidak adil. Stratifikasi sosial adalah gejala yang 

umum dan kuat dalam beberapa masyarakat di dunia lain, khususnya 

peradaban dengan jumlah penduduknya yang besar dan heterogen. 

B. Masyarakat Nelayan  

1. Pengertian Mayarakat Nelayan 

Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan 

golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang 

sama. Seperti: sekolah, keluarga, perkumpulan, Negara semua adalah 

masyarakat definisi lain dari Masyarakat juga merupakan salah satu satuan 

sosial sistem sosial, atau kesatuan hidup manusia. Istilah inggrisnya adalah 

society, sedangkan masyarakat itu sendiri berasal dari bahasa Arab 

Syakara yang berarti ikut serta atau partisipasi, kata Arab masyarakat 

berarti saling bergaul yang istilah ilmiahnya berinteraksi. Dalam ilmu 

sosiologi kita mengenal ada dua macam masyarakat, yaitu masyarakat 

paguyuban dan masyarakat petambayan. Masyarakat paguyuban terdapat 
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hubungan pribadi antara anggota-anggota yang menimbulkan suatu ikatan 

batin antara mereka. Kalau pada masyarakat patambayan terdapat 

hubungan pamrih antara anggota-angota nya (Basrowi, 2005:37). 

Soekanto mejelaskan bahwa masyarakat atau komunitas merupakan  

merujuk pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah 

(dalam arti geografi) dengan batas-batas tertentu, dimana yang menjadi 

dasarnya adalah interaksi yang lebih besar dari anggota-anggotanya, di 

bandi ngkan dengan penduduk diluar batas wilayahnya (Basrowi, 

2005:39). 

Soekanto (dalam Basrowi, 2005:40), menyatakan dari berbagai 

pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki 

ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Manusia yang hidup bersama. 

2) Bercampur untuk waktu yang lama. 

3) Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan.  

4) Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. 

Masyarakat yang berstratifikasi pada dasarnya adalah masyarakat 

yang penduduknya terbagi menjadi dua kelompok atau lebih, dan 

kedudukan kelompok yang satu lebih tinggi atau lebih rendah kalau 

dibandingkan yang lain. Perbedaan-perbedaan jelas terlihat dalam hal hak, 

penghasilan, pembatasan dan kewajiban. Anggota kelompok yang dinilai 

lebih rendah akan cenderung lebih sedikit dari hak para anggota kelompok 

yang dinilai lebih tinggi. Kelompok ada kecenderungan tidak mendapat 
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penghargaan yang sama serta mempunyai kewajiban yang kemungkinan 

besar sedikit lebih berat, meskipun anggota kelompok yang di nilai tinggi 

juga memiliki pembatasan dan kewajibannya sendiri yang khas untuk 

ditaati. Stratifikasi sosial pada hakekatnya adalah ketidaksamaan yang 

dilembagakan, tanpa peringkat tinggi lawan rendah, tidak ada stratifikasi. 

Perbedaan-perbedaan sosial tanpa peringkat bukanlah stratifikasi 

(Kusnadi, 2009:27). 

Nelayan berasal dari bahasa tamil nallayar dan bahasa sansi kriti 

nallayan (Badudu dan Zain dalam Semedi, 2003:15), dimana yang 

menjadi dasar utama dari diri mereka adalah penangkapan ikan, yang 

kemudian menentukan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya (Semedi, 

2003:13). Nelayan didefinisikan sebagai orang yang secara aktif 

melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara langsung (seperti para 

penebar dan pemakai jaring) maupun secara tidak langsung (seperti juru 

mudi perahu layar, nakhoda kapal ikan bermotor, ahli mesin kapal, juru 

masak kapal penangkap ikan) sebagai mata pencaharian (Kusnadi, 

2009:29). Dalam buku Statistik Perikanan yang diterbitkan oleh Direktorat 

Jendral Perikanan, nelayan didefinisikan sebagai orang yang secara aktif 

melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan atau binatang air 

atau tanaman air.  

Masyarakat nelayan sendiri secara geografis adalah masyarakat yang 

hidup, tumbuh, dan berkembang dikawasan pesisir, yakni suatu kawasan 

transisi antara wilayah darat dan laut. Sedangkan menurut M. Khalil 
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Mansyur mengatakan bahwa masyarakat nelayan dalam hal ini 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. Masyarakat nelayan dalam konteks penelitian ini 

yaitu masyarakat yang tinggal menetap didaerah pinggir pantai dan 

bermata pencaharian sebagai nelayan yakni dengan menangkap ikan dilaut 

dengan menggunakan alat tangkap seperti jaring, pancing,dll  (Kusnadi, 

2009:27). 

Masyarakat nelayan adalah  masyarakat  yang  tinggal  dan  

melakukan aktifitas sosial ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya 

wilayah pesisir dan  lautan.  Dengan  demikian,  secara  sempit  masyarakat  

pesisir  memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan potensi dan 

kondisi sumber daya pesisir  dan  lautan (Satria, 2015:8). 

Penggolongan sosial dalam masyarakat nelayan menurut Kusnadi 

(2015:85), pada dasarnya dapat ditinjau dari tiga sudut pandang. Pertama, 

dari segi penguasaan alat produksi atau peralatan tangkap (perahu, jaring 

dan perlengkapan yang lain), struktur masyarakat nelayan terbagi dalam 

kategori nelayan pemilik (alat-alat produksi) dan nelayan buruh. Nelayan 

buruh tidak memiliki alat-alat produksi dan dalam kegiatan sebuah unit 

perahu, nelayan buruh hanya menyumbangkan jasa tenaganya dengan 

memperoleh hak-hak yang sangat terbatas. Kedua, ditinjau dari tingkat 

skala investasi modal usahanya, struktur masyarakat nelayan terbagi ke 

dalam kategori nelayan besar dan nelayan kecil. Nelayan, disebut sebagai 
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nelayan besar karena jumlah modal yang diinvestasikan dalam usaha 

perikanan relatif banyak, sedangkan pada nelayan kecil justru sebaliknya. 

Ketiga, dipandang dari tingkat teknologi peralatan tangkap yang 

digunakan, masyarakat nelayan terbagi ke dalam kategori nelayan modern 

dan nelayan tradisional. Nelayan-nelayan modern menggunakan teknologi 

penangkapan yang lebih canggih dibandingkan dengan nelayan 

tradisional.  

pola stratifikasi pada masyarakat nelayan yaitu: 1) golongan pemilik 

kapal (pemodal) atau diistilahkan “toke”, 2) golongan yang tidak memiliki 

modal ekonomi tetapi memiliki modal lain diantaranya keahlian dan 

tenaga. Golongan yang memiliki keahlian dimaksud seperti nahkoda dan 

teknisi, sedang yang memiliki modal tenaga adalah yang berperan sebagai 

pekerja diluar nahkoda dan teknisi. Golongan yang memiliki modal 

keahlian dan tenaga biasanya dikenal dengan nama buruh. Posisi semakin 

strategis dalam organisasi kerja nelayan dan semakin besar pendapatan, 

semakin besar pula kemungkinan menempati posisi yang tinggi dalam 

stratifikasi sosial. Pendapatan semakin kecil dan semakin tidak strategis 

peranan dalam organisasi penangkapan ikan, maka  semakin rendah pula 

posisi dalam masyarakat. Juragan laut dalam konteks seperti ini, akan 

senantiasa mempunyai posisi yang lebih tinggi daripada nelayan pandega, 

demikian juga juragan darat akan menempati posisi yang lebih tinggi 

daripada juragan laut (Satria, 2015:38).  
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Sanderson (1993:584) menggambarkan, bagaimana masyarakat 

yang berstratifikasi cenderung menurunkan kualitas hidup karena 

beberapa individu dan kelompok mencapai kontrol atas sumber-sumber 

daya produktif, maka mereka mampu memaksakan individu-individu dan 

kelompok-kelompok lain untuk menghasilkan surplus ekonomi dengan 

anggota-anggota kelompok dominan itu. Dalam dunia pra-industri proses 

ini mencapai puncaknya dalam masyarakat agraris dan memberi kontribusi 

yang sangat besar kepada rendahnya standar hidup para petani. Dalam 

kapitalisme modern, sistem stratifikasi dunia yang didominasi oleh 

golongan kapitalis inti merupakan penyebab penting rendahnya standar 

hidup orang Dunia Ketiga. 

2. Lingkungan Hidup Masyarakat Nelayan  

Gaya hidup merupakan karakteristik seseorang yang bisa  diamati  

dan  yang  menandai  sistem  nilai  serta  sikap terhadap diri sendiri dan 

lingkungan sosialnya,. Karakteristik tersebut  erat  kaitannya  dengan  pola  

pemanfaatan  waktu, ruang  dan  objek-objek  yang  berkaitan  dengan  

semuanya. Misalnya  cara  berbicara,  cara  berpakaian,  cara  makan, 

kebiasaan dirumah,  kebiasaan di  kantor, pemilihan  teman dan  

sebagainya.  Oleh  karena  itu  gaya  hidup  dengan demikian merupakan  

perpaduan  dari  cara,  tata, kebiasaan pilihan serta ojek-objek yang 

mendukungnya, dimana dalam pelaksanaanya  didasari  oleh  sistem  nilai  

atau  sistem kepercayaan  dan  budaya  tertentu.  Begitu  juga  dengan 
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masyarakat nelayan desa Tanjungsari, gaya hidup nelayan tidak lepas 

dengan segala aspek lingkungan sosial dan budayanya. (Satria, 2015:8-10) 

Selama ini berbagai pendapat tentang nelayan telah berkembang  dan  

sudah  menjadi  bagian  dari  perdebatan publik.  Pedebatan  yang  telah  

berkembang  antara  lain menyangkut  tentang  masalah  gaya  hidup  

nelayan  yaitu penggunaan uang atau pendapatan mereka yang pada masa 

panen  ikan  sering  sekali  membelanjakannya  tanpa mempertimbangkan 

jika suatu saat musim ikan berakhir atau pada masa paceklik. 

3. Lingkungan Pekerjaan Masyarakat Nelayan  

Dalam konteks hubungan eksploitasi sumber daya perikanan, 

masyarakat nelayan kita memerankan empat perilaku sebagai berikut: (1) 

mengeksploitasi terus-menerus sumber daya perikanan tanpa memahami 

batas-batasnya; (2) mengeksploitasi sumber daya perikanan, disertai 

dengan merusak ekosistem pesisir dan laut, seperti menebangi hutan bakau 

serta mengambil terumbu karang dan pasir laut; (3) mengeksploitasi 

sumber daya perikanan dengan cara-cara yang merusak (destructive 

fishing), seperti kelompok nelayan yang melakukan pemboman ikan,  

melarutkan potasium sianida, dan mengoperasikan jaring yang merusak 

lingkungan, seperti trawlatau minitrawl; serta (4) mengeksploitasi sumber 

daya perikanan dipadukan dengan tindakan konservasi, seperti nelayan-

nelayan yang melakukan penangkapan disertai dengan kebijakan 

pelestarian terumbu karang, hutan bakau, dan mengoperasikan jaring yang 

ramah lingkungan  (Kusnadi, 2009:126-127). 
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Sebagian besar penduduk daerah  pantai lebih memilih bekerja 

sebagai nelayan dibandingkan bercocok tanam. Hal ini disebabkan kondisi 

wilayahnya yang lebih dekat dengan  laut,  selain  disebabkan  oleh  kondisi  

tanah  yang  kurang  baik  untuk  kegiatan pertanian. Nelayan merupakan 

pekerjaan sebagian besar penduduk didaerah pantai yang ada  di  

Indonesia.  Para  nelayan  pergi  menangkap  ikan  kelaut  menggunakan  

perahu  di sore  hari  dan  kembali  dipagi  hari  keesokan  harinya  mereka  

menjual  ikan  hasil tangkapannya  di  Tempat  Pelelangan  Ikan  (TPI).  

Terdapat  Juga  nelayan  yang menangkap  ikan  disiang  hari,  bahkan  ada  

juga  nelayan  yang  pergi  melaut  sampai berhari-hari terapung ditengah 

lautan.  

Menurut  Wirosardjono  (1989:87) “pendapatan adalah segala 

penerimaan yang didapat dan ada hubungannya dengan pekerjaannya. 

Golongan  masyarakat  pesisir  yang  dapat  dianggap  paling  banyak  

memanfaatkan hasil  laut  dan  potensi  lingkungan  perairan  dan  pesisir  

untuk  kelangsungan  hidupnya”. Hidup  dengan  memanfaatkan  

sumberdaya  perairan,  namun  sebenarnya  mereka  lebih banyak  

menghabiskan  kehidupan  sosial  budayanya  didaratan. Golba,  

menyatakan bahwa  manusia  atau  orang  perahu  adalah  kelompok  

masyarakat  yang  hampir  seluruh hidupnya  berlangsung  di  laut,  nelayan  

memanfaatkan  laut  sebagai  tempat  menangkapikan, sedangkan tempat 

tinggalnya di darat. 
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Pekerjaan-pekerjaan di laut, seperti melakukan kegiatan 

penangkapan, menjadi ranah laki-laki karena karakteristik pekerjaan ini 

membutuhkan kemampuan fisik yang kuat, kecepatan bertindak, dan 

berisiko tinggi. Dengan kemampuan fisik yang berbeda, kaum perempuan 

menangani pekerjaan-pekerjaan di darat, seperti mengurus tanggung 

jawab domestik, serta aktivitas sosial-budaya dan ekonomi. Kaum 

perempuan memiliki cukup banyak waktu untuk menyelesaikan tangung 

jawab pekerjaan tersebut. Sebagian besar aktivitas perekonomian di 

kawasan pesisir melibatkan kaum perempuan dan sistem pembagian kerja 

tersebut telah menempatkan kaum perempuan sebagai “penguasa aktivitas 

ekonomi pesisir”. Dampak dari sistem pembagian kerja ini adalah kaum 

perempuan mendominasi dalam urusan ekonomi rumah tangga dan 

pengambilan keputusan penting di rumah tangganya (Kusnadi, 2007:27). 

Dengan demikian, kaum perempuan tidak berposisi sebagai ”suplemen” 

tetapi bersifat ”komplemen” dalam menjaga kelangsungan hidup rumah 

tangganya. 

Pekerjaan sebagai nelayan tidak diragukan lagi adalah pekerjaan 

yang sangat berat. Mereka yang menjadi nelayan tidak dapat 

membayangkan pekerjaan lain yang lebih mudah, sesuai kemampuan yang 

mereka miliki. Keterampilan sebagai nelayan amat sederhana dan hampir 

sepenuhnya dapat dipelajari dari orang tua mereka sejak mereka masih 

anak-anak. Apabila orang tua mereka mampu, mereka pasti akan berusaha 

menyekolahkan anak setinggi mungkin sehingga tidak harus menjadi 
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nelayan seperti orang tua mereka, tetapi kebanyakan mereka tidak mampu 

membebaskan diri dari profesi nelayan. Turun-temurun adalah nelayan 

(Mubyarto, 1989:35).  

4. Tingkat Sosial Masyarakat Nelayan  

Sebagian  besar  kategori  sosial  nelayan  Indonesia  adalah  nelayan 

tradisional  dan nelayan  buruh. Mereka  adalah penyumbang utama 

kuantitas produksi  perikanan  tangkap  nasional.  Walaupun  demikian,  

posisi  sosial mereka  tetap  marginal  dalam  proses  transaksi  ekonomi  

yang  timpang  dan eksploitatif  sehingga  sebagai  pihak  produsen,  

nelayan  tidak  memperoleh bagian  pendapatan  yang  besar.  Pihak  yang 

paling  beruntung  adalah  para pedagang ikan berskala besar atau 

pedagang perantara. Para pedagang inilah yang sesungguhnya menjadi 

penguasa ekonomi di desa-desa nelayan. Kondisi demikian  terus  

berlangsung  menimpa  nelayan  tanpa  harus  mengetahui bagaimana 

mengakhirinya. (Satria, 2015:38) 

Sebagai suatu kesatuan sosial, masyarakat nelayan hidup, tumbuh, 

dan berkembang di wilayah pesisir atau wilayah pantai. Dalam konstruksi 

sosial masyarakat di kawasan pesisir, masyarakatnelayan merupakan 

bagian darikonstruksi sosial tersebut, meskipun disadari bahwa tidak 

semua desa-desa di kawasan pesisir memiliki penduduk yang 

bermatapencaharian sebagai nelayan. Walaupun demikian, di desa-desa 

pesisir yang sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai 

nelayan, petambak, atau pembudidaya perairan, kebudayaan nelayan 
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berpengaruh besar terhadap terbentuknya identitas kebudayaan 

masyarakat pesisir  secara keseluruhan (Ginkel, 2007:50). Baik nelayan, 

petambak, maupun pembudidaya perairan merupakan kelompok-

kelompok sosial yang langsung berhubungan dengan pengelolaan sumber 

daya pesisir dan kelautan.  

Sebagai suatu kesatuan sosial-budaya, masyarakat nelayan memiliki 

ciri-ciri  perilaku sosial yang dipengaruhi olehkarakteristik 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”. 

 

Salah satu ciri perilaku sosial dari masyarakat pesisir yang terkait 

dengan sikap  temperamental dan harga diri tersebut dapat disimak dalam 

pernyataan antropolog  Belanda di bawah ini (Boelaars, 1984:62): 

Orang pesisir memiliki orientasi yang kuat untuk merebut dan 

meningkatkan kewibawaan atau status sosial. Mereka sendiri 

mengakui bahwa mereka cepat marah, mudah tersinggung, lekas 

menggunakan kekerasan, dan gampang cenderung balas-membalas 

sampai dengan pembunuhan. Orang pesisir memiliki rasa harga 

diri yang amat tinggi dan sangat peka. Perasaan itu bersumber pada 
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kesadaran mereka bahwa pola hidup pesisir memang pantas 

mendapat penghargaan yang tinggi. 

 

Sebagian nilai-nilai perilaku sosial di atas merupakan modal sosial 

yang sangat berharga jika didayagunakan untuk membangun masyarakat 

nelayan atau masyarakat pesisir. Demikian juga, syarat-syarat pemimpin 

dan kepemimpinan masyarakat pesisir memiliki relevansi yang baik untuk 

merekonstruksi kepemimpinan bangsa dan negara Indonesia. Penjelajahan 

terhadap nilai-nilai budaya kepesisiran ini tentu saja memiliki kontribusi 

yang sangat strategis untuk membangun masa depan bangsa yang berbasis 

pada potensi sumber daya kemaritiman nasional. 

C. Interaksi Sosial  

1. Pengertian Interaksi Sosial  

Dalam melaksanakan interaksi sosial karena adanya proses sosial. 

Proses sosial adalah cara-cara berhubungan orang-perorangan dan 

kelompok-kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem. 

Bentuk-bentuk hubungan tersebut mengenai apa yang akan terjadi 

apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya 

pola-pola kehidupan yang telah ada. Proses sosial dapat diartikan 

sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan 

bersama, misalnya pengaruh-mempengaruhi antara sosial dengan 

politik, politik dengan ekonomi, ekonomi dengan hukum, dan 

seterusnya. Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan 

sosial, karena tanpa interaksi sosial tak akan mungkin ada 

kehidupan bersama. Interaksi sosial sebagai faktor utama dalam 

kehidupan sosial (Soekanto, 2002: 15). 

Di dalam interaksi sosial terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi 

interaksi, yaitu faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya interaksi 

tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial sebagai 

berikut:  
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a. Situasi sosial (The nature of the social situation), memberi bentuk 

tingkah laku terhadap individu yang berada dalam situasi tersebut.  

b. Kekuasaan norma-norma kelompok (The norms prevailing in any 

given social group), sangat berpengaruh terhadap terjadinya interaksi 

sosial antar individu.  

c. Tujuan Kepribadian (Their own personality trends). Adanya tujuan 

kepribadian yang dimiliki masing-masing individu sehingga 

berpengaruh terhadap perilakunya. 

Setiap Individu mampu berinteraksi sesuai dengan kedudukan dan 

kondisinya yang bersifat sementara (A person’s transitory tendencies). 

Pada dasarnya status atau kedudukan yang dimiliki oleh setiap individu 

adalah bersifat sementara (Combs, 2008:53).  

Thomas (dalam Soekanto, 2002 : 25) interaksi sosial baru akan 

terjadi apabila terjadi reaksi individu terhadap rangsangan dari luar yang 

diberikan oleh rekan interaksi. Seseorang bisa saja melakukan tindakan, 

atau menggunakan media untuk menjadi perantara tindakannya, tetapi 

selama tindakan tersebut tidak memberikan makna berarti bagi individu 

lain yang menjadi sasaran tindakannya, maka interaksi sosial tidak akan 

terjadi. 

   Secara umum Meinarno dkk (2011: 181-183) menjabarkan interaksi 

sosial memiliki dua peran yang sangat penting, yakni membentuk diri 

manusia dan membentuk budaya atau peradaban. Peran Interaksi Sosial 

menurut Meinarno dkk (2011: 181 – 183). 
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a. Interaksi Sosial Membentuk Diri 

Pembentukan diri manusia melalui interaksi sosial telah 

dikemukakan oleh G.H. Mead sebagai pelopor paradigma 

interaksionisme-simbolik dalam ilmu sosial. Melalui interaksi 

sosial, seorang anak memperoleh umpan balik atas pikiran, sikap, 

dan tingkah lakunya, sehingga ia belajar memahami dirinya. 

Berbagai informasi tentang diri yang diberikan melalui interaksi 

sosial itu kemudian melekat dalam ingatan, membentuk skema diri, 

dan digunakan untuk bereaksi dalam situasi tertentu. 

b. Interaksi Sosial Membentuk Budaya atau Peradaban 

Budaya atau peradaban berisi serangkaian pikiran, sikap, perasaan, 

dan tingkah laku yang dipelihara dan diwariskan secara turun-

temurun dari generasi ke generasi. Cara agar tetap terpelihara dan 

tetap bertahan antargenerasi adalah melalui interaksi sosial. 

Seorang anak misalnya, belajar tentang tindakan apa saja yang 

boleh dan tidak boleh dilakukan berdasarkan reward (penghargaan) 

dan punishment (hukuman) dari orang tua dan lingkungan 

sekitarnya. Biasanya tindakan yang diberi penghargaan adalah 

yang dianggap baik dan bermanfaat oleh suatu budaya, sementara 

tindakan yang diberi hukuman adalah yang dianggap buruk dan 

merugikan. Demikian proses ini terjadi terus menerus, dan ketika 

si anak telah dewasa, ia akan melakukan hal yang sama kepada 

keturunannya. Akhirnya, tingkah laku tersebut menjadi budaya dan 

tetap terpelihara antargenerasi. 

 

2. Bentuk Interaksi sosial  

 (Combs, 2008:53) bahwa didalam interaksi sosial disamping 

mempunyai dasar-dasar maka interaksi sosial memiliki pula bentuk-

bentuk tertentu, yang berbeda dengan bentuk kelompok yang lain:  

a)  Kerjasama (Merton Deuttah).  

Dimana kerjasama diartikan terpusatnya berbagai usaha secara 

langsung untuk tujuan terpisah. Hal ini merupakan kesesuaian dengan 

situasi dimana tujuan akhir tidak dapat dicapai dengan usaha khusus 

individu. Ada pula yang menunjukan bahwa kerjasama adalah suatu 

bentuk interaksi sosial dimana tujuan anggota kelompok yang satu 

berkaitan erat dengan tujuan anggota kelompok yang lain atau tujuan 
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kelompok secara keseluruhan sehingga seseorang individu hanya dapat 

mencapai tujuan bila individu lain juga mencapai tujuan.  

(Combs, 2008:56) bahwa proses timbulnya kerjasama adalah 

apabila individu menyadari mempunyai tujuan/kepentingan yang sama 

dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan 

pengendalian diri untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam bentuk 

kerjasama tersebut merupakan perpaduan/kepentingan masing-masing 

anggota menyediakan tenaga untuk saling membantu dan saling memberi 

atau menerima pengaruh dari anggota yang lain. 

b) Persaingan  

Dimana persaingan merupakan suatu bentuk interaksi sosial 

dimana seorang individu dapat mencapai tujuan sehingga individu lain 

akan terpengaruh dalam mencapai tujuan tersebut dan bidang-bidang yang 

dapat digunakan sebagai tempat persaingan adalah : 1). Bidang Ekonomi, 

2). Bidang Kebudayaan, 3). Bidang Kedudukan, 4). Bidang Kesukuan/Ras 

(Combs, 2008:54 ). 

Dalam Combs (2008:54) Individu sebagai makhluk sosial tidak 

bisa dihindarkan dengan interaksi sosial dan bentuk-bentuk interaksi sosial 

yang dijalin tidak terlepas dengan kelompok. Dimana situasi yang 

dihadapi individu terbagi menjadi 2 macam yaitu:  

a. Situasi kebersamaan. Artinya, situasi dimana berkumpul sekumpulan 

individu secara bersama-sama. Situasi kebersamaan ini menimbulkan 

kelompok kebersamaan yakni suatu kelompok individu yang berkumpul 
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pada suatu ruang dan waktu yang sama tumbuh dan mengarahkan tingkah-

laku secara spontan. Kelompok ini disebut juga dengan massa atau crowd.  

b. Situasi Kelompok Sosial. Artinya sesuatu situasi dimana terdapat dua 

individu atau lebih yang telah mengadakan interaksi sosial yang mendalam 

satu sama lain. Situasi kelompok sosial tersebut menyebabkan 

terbentuknya kelompok sosial artinya suatu kesatuan sosial yang terdiri 

atas dua atau lebih individu yang telah mengadakan interaksi sosial yang 

cukup intensif dan teratur sehingga diantara individu itu sudah terdapat 

pembagian tugas, struktur dan norma-norma tertentu.  

D. Hasil Penelitian Yang Relevan  

Gambaran tentang stratifikasi sosial pada masyarakat pesisir 

sebagaimana penelitian yang di lakukan oleh Laila Fitriyah (2006) 

Universitas Gajah Mada di Desa  Jatimelang Kecamatan Purwodadi  

Kabupaten Purworejo tentang “Stratifikasi Sosial Dan Hubungan 

Kja Nelayan”, Penelitian ini menjelaskan proses pelapisan sosial pada 

kelompok masyarakat nelayan di daerah pesisir dengan kriteria 

berdasarkan penguasaan alat produksi dan alat tangkap ikan serta 

hubungan kerja antara pandiga dan juragan. Kriteria pertama stratifikasi 

sosial nelayan didasarkan atas kriteria obyektif (penguasaan alat produksi 

penangkapan, penguasaan lahan pertanian, dan usia) dan subyektif 

(persepsi nelayan) Nelayan berdasarkan penguasaan alat produksi 

penangkapan terbagi menjadi 2 strata, yaitu nelayan yang menguasai alat 

produksi penangkapan (juragan) dan yang tidak menguasai (buruh). 
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Nelayan berdasarkan penguasaan lahan pertanian tidak ada strata, 

karena nelayan hanya menguasai lahan rerata 1,5 iring (2500 m2). Nelayan 

yang berusia di atas 30 tahun mayoritas merupakan nelayan jaring eret dan 

nelayan sungai, sedangkan nelayan yang berusia di bawah 30 tahun 

mayoritas merupakan nelayan perahu motor tempel. Perahu motor 

merupakan salah satu cara untuk meningkatkan produksi perik anan 

dansekaligus memacu peningkatan pendapatan nelayan. Sedangkan 

Nelayan berdasarkan kriteria subyektif terbagi menjadi 2 strata, yaitu 

nelayan berstrata tinggi apabila menguasai lahan luas, ternak yang banyak, 

dan atau berjasa di masyarakat dan sebaliknya untuk nelayan berstrata 

rendah, nelayan bekerja secara individual sebelum adanya perahu motor 

tempel. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Oleh Akhmad Riyadi (2012) 

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Dakwah 

Program Studi Sosiologi di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu 

Kabupaten Pamekasan.Penelitian tersebut berjudul “Stratifikasi Sosial 

Masyarakat Pesisir Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten 

Pamekasan” proses pembentukan stratifikasi sosial di masyarakat pesisir 

pada umumnya berdasarkan pada ukuran Kekayaan, ukuran kehoramatan 

dan ilmu pengetahuan, dari beberapa ukuran yang menjadi dasar dalam 

proses pelapisan sosial tersebut, terbentuk menjadi tiga lapisan sosial, 

yaitu lapisan masyarakat kelas atas merupakan golongan masyarakat dari 

pegawai negeri, pejabat  dan kyai, lapisan ini oleh masyarakat pesisir 



38 
 

 

dikenal dengan istilah dalam bahasa Madura“Orêng Pangrajeh” yamg 

artinya adalah golongan orang besar. sedangkan pada lapisan masyarakat 

menengah merupakan golongan “Juragan” yang terdiri dari juragan 

tembakau, juragan ikan (Parebbus) dan juragan nelayan, selanjutnya 

lapisan masyarakat kelas bawah merupakan golongan masyarakat yang 

bekerjas sebagai  buruh tani, buruh nelayan, dan buruh pabrik, kelompok 

lapisan ini oleh masyarakat pesisir disebut Orêng Kênêk yaitu golongan 

orang kecil yang tidak mempunyai pendapatan yang tetap serta 

penghasilan yang rendah. penentuan status seseorang yang terjadi pada 

masyarakat pesisir Desa Tanjung, di pengaruhi oleh jenis pekerjaan dan 

perbedaan tingkat pendapatan ekonomi masing-masing orang, selain itu 

adalah faktor garis keturunan keluarga terhormat, juga menjadi ukuran 

untuk mendapatkan status sosial dimasyarakat, sehingga stratifikasi yang 

terjadi pada masyarakat pesisir Desa Tanjung pada umumunya di bentuk 

oleh kelompok-kelompok status yang tidak membedakan status kelas 

dengan dasar ukuran ekonomi, maka pada  situasi status orang yang kaya 

akan dianggap sama kedudukannya dengan orang miskin dan Interaksi 

sosial yang dibangun antar golongan lapisan sosial bersifat timbal-balik 

dan  saling membutuhkan dan berjalan secara simultan, misalnya kyai 

dengan orêng kênêk menumbuhkan suasana kekerabatan yang kuat, dan 

interaksi antara pandiga dengan juragan nelayan, yang terikat dengan 

sistem kontrak kerja satu dengan yang lainya. 
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E. Kerangka Berfikir Stratifikasi Sosial Masyarakat Desa Tanjungsari 

Kabupaten Pemalang  

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada tinjauan pustaka, 

dapat dipahami dalam atratifikasi sosial mempunyai ukuranukuran yang 

berbeda yag terdidari ukuran kekeyaan, ukuran kekuasaan, ukuran 

kehormatan dan ukuran ilmu pengetahuan dari terbentuk nya suatu 

stratifikasi sosial tersebut muncul nya interaksi yang terdiri dari kerjasama 

dan persaingan antara masyarakat satu dengan yang lain 

berkesinambungan. Dalam Kerangka berpikir memberikan sekilas 

gambaran mengenai inti dari alur pikiran yang bertujuan untuk 

mempermudah pembaca dalam memahami isinya. Kerangka berpikir ini 

ditarik berdasarkan landasan teori yang lebih lanjut akan menjadi bingkai 

yang mendasar pada pemecahan Masalah. 
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Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Stratifikasi Sosial Masyarakat Desa 

Tanjungsari Kabupaten Pemalang  

 

Terbentuknya stratifikasi sosial atau lapisan sosial yang berbeda-

beda bentuk, Perbedaan ini dapat ditimbulkan dari kondisi masyarakat itu 

sendiri, baik sopan santun, adat istiadat yang diyakini masyarakat, dan juga 

faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi pola kehidupan masyarakat itu 

sendiri. Sama hal nya  di Desa Tanjungsari Kelurahan Sugihwaras 

Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, dalam hal ini stratifikasi 
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sosial pada masyarakat Desa Tanjungsari di bentuk adanya ukuran 

kekayaan, ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan dan ukuran ilmu 

pengetahuan yang dimana dibangun atas dasar dari interaksi sosial dari 

masyarakat Desa Tanjungsari Kelurahan Sugihwaras Kecamatan 

Pemalang Kabupaten Pemalang tersebut.  

i. Stratifikasi sosial terbentuk ada nya bentuk  ukuran kekayaan, ukuran 

kekuasaan, ukuran kehormatan dan ukuran ilmu pengetahuan. Dalam 

masyarakat nelayan di desa tanjungsari sendiri bentuk stratifiksi sosial 

diambil dari ukuran kekayaan dan ukuran ilmu pengetahuan yang 

berkaitan antara masyarakat satu dengan lain yang dikaitkan dengan 

interaksi sosial di masyarakat desa tanjungsari tersebut.  

ii. Setelah interaksi sosial terjalin, dari fenomena perilaku masyarakat desa 

tanjungsari di pengaruhi oleh ada nya kerjasama dan persaingan di antara 

masyarakat nelayan yang ada didesa tanjungsari.  

iii. Kemudian, dari pengamatan fenomena perilaku memilih masyarakat inilah 

yang kemudian akan mengungkap bagaimana karakteristik sesungguhnya 

stratifikasi sosial dan interaksi sosial masyarakat Desa Tanjungsari 

Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. 

Karakter yang terbentuk di kalangan masyarakat nelayan sendiri sudah 

terbentuk turun menurun jadi terbentumya sebuah stratifikasi sosial di 

masyarakat nelayan tersebut di ikuti dengan interaksi sosial masyarakat 

nelayan itu sendiri sudah di jadikan sebuah kegitan setiap hari di 

lingkungan nya.
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BAB V 

 PENUTUP 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Stratifikasi Sosial 

Masyarakat Nelayan Desa Tanjungasari Kabupaten Pemalang dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam proses pembentukan stratifikasi sosial di masyarakat nelayan 

pada umumnya berdasarkan pada ukuran kekayaan, ukuran 

kekuasaan, ukuran kehormatan dan ukuran ilmu pengetahuan, dari 

beberapa ukuran yang menjadi dasar dalam proses stratifikasi sosial 

yang terjadi di Desa Tanjungsari dengan mengunakan ukuran 

kekayaan dan ukuran ilmu pengetahuan, terbentuk menjadi dua 

stratifikasi sosial yang ada di Desa Tanjungsari, yaitu stratifikasi 

sosial masyarakat juragan dan stratifikasi sosial masyarakat buruh 

nelayan. Stratifikasi sosial yang terbentuk di Desa Tanjungsari 

mempunyai faktor-faktor yang mempengaruhi  sistem stratifikasi 

sosial dalam masyarakat masyarakat  adalah  kedudukan  (status)  dan  

peran  (role) yang dimana  Kedua  faktor  tersebut  memiliki  peran 

penting  dalam  sistem  sosial  yang  ada  di  dalam  masyarakat.  

Sistem  sosial dalam hal ini mengenai keadaan lingkungan hidup 

masyarakat nelayan, lingkungan pekerjaan masyarakat nelayan dan 

tingkat sosial masyarakat nelayan.
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2.  Interaksi sosial yang dibangun antar golongan lapisan sosial bersifat 

timbal-balik dan saling membutuhkan dan berjalan secara simultan, 

misalnya interkasi juragan dengan buruh nelayan keduanya saling 

membutuhkan satu sama lain dan timbal balik. Interaksi sosial nelayan 

berdasarkan ikatan ketetanggaan, kekerabatan, dan keagamaan masih 

kuat. Berbagai upacara keagamaan yang didasarkan atas tradisi Islam 

setempat, seperti tahlilan, kenduren, ruwahan, dan pengajian masih 

dilakukan pada saat-saat tertentu semua tersebut ada nya interaksi 

sosial dari keduanya. Bentuk interaksi sosial yang terjalin di Desa 

Tanjungsari ada dua yaitu kerjasama yang dimaan kersama terbentuk 

membuat sebuah koperasi untuk membuat sebuah koperasi untuk 

sebagai ladang kerjasama antara juragan dan buruh. 

3. Stratifikasi yang terbentuk di Desa Tanjungsari terjadi adanya dua 

stratifikasi sosial lapisan yaitu stratifikasi sosial masyarakat juragan 

yang dimana juragan di bagi menjadi empat golongan yang terdiri dari 

juragan terdiri dari juragan pengusaha, juragan sebagai mata 

pencarian pokok, juragan sebagai sambilan dan juragan sebagai kuli, 

dan  stratifikasi sosial masyarakat buruh nelayan yang di bagi menjadi 

dua yitu nahkoda, teknisi dan ABK (anak buah kapal) kedua golongan 

tersebut sangat membutuhkan dalam sebauh pembentukan stratifikasi 

sosial yang terbentuk di desa tanjungsari. Selanjutnya stratifikasi 

terbentuk ada nya ukuran kekayaan yang dominan tertinggi oleh 
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juragan dan untuk ukuran ilmu pengetahuan tersebut bukan di lihat 

dari pendidikan akhir yang mereka tempuh tetapi dari keinerja dan 

ketrampilan dari buruh nelayan dalam perbaikan kapal, cara 

penangkapan yang baik dan menentukan keberadaan ikan yang untuk 

penangkapan hasil ikan. Interaksi soaial masyarakat nelayan yang 

terbentuk adanya kerjasama dalam lapangan pekerjaan untuk 

membuat sebuah koperssi yang bertujuan untuk membantu juragan 

dan beueuh nelayan tersebut. 

B. Saran  

1. Bagi peneliti sendiri dalam proses penelitian ini, peneliti masih 

banyak kekurangan baik tulisan, data-data, dan penggunaan teori 

dalam menjelaskan hasil peneltian, terjadinya stratifikasi sosial di 

masyarakat pesisir desa Tanjung, masih kurang tajam, oleh karena 

itu, peneliti siap menerima kritikan dan saran dari pembaca yang 

budiman, sebagai bahan masukan yang positif bagi peneliti untuk 

memperbaikinya. Dari hasil penelitian ini penulis mencoba untuk 

merefleksi diri bahwa tidak selamanya kekayaan dan jabatan 

seseorang itu menjadi ukuran dalam menetukan dearajat seseorang 

untuk mendapatkan status sosial, terlepas dari peneltian ini bahwa 

sebaik-baiknya orang adalah dia yang mau menjalankan perintah 

Allah swt dan mejauhkan diri dari larangannya, sedangkan orang 

yang merugi adalah orang yang menyia-nyiakan waktu dan tidak 
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mau mengakui kesalahan yang di perbuatnya, dengan sombongnya 

dia berpaling dari Allah swt.  

2. Bagi Pemerintah seharusnya ikut berperan aktif terutama pemerintah 

Kabupaten Pemalang dalam membantu berbagai keterbatasan yang 

dimiliki oleh nelayan. Sudah selayaknya pemerintah turun tangan 

membantu berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh nelayan guna 

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraanya.  

3. Bagi Pemerintahan Desa juga harus berperan aktif dimana desa 

tanjungsari merupakan salah satu sektor perikanan yang terbesar di 

kabupaten pemalang jadi untuk pemerintah desa harus dapat ikut 

serta membangun desa tanjungsari tersebut lebih baik lagi dengan 

memanfaatkan hasil perikanan yang melimpah dengan mengelolah 

hasil ikan yang di tangkap oleh nelayan nya dengan farian berbagai 

masakan dari ikan yang membantu agar mengurangi kemiskinan di 

desa tanjungsari tersebut.  
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