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Pengantar 
 

Pesisir adalah ruang sosial yang signifikan dalam 
kajian sosiologi. Lingkup kajiannya sangat komprehensif 
dan menarik untuk dipelajari, terlebih dalam konteks ke-
Indonesia-an.  Bab 1 ini adalah awalan untuk memasuki 
ranah kajian tersebut dalam frame sosiologis. Berawal dari 
bab inilah jalan panjang untuk mengetahui ragam 
keunikan dan diskursus mengenai dinamika sosial 
masyarakat pesisir dalam teoretisasi sosiologi 
ditampilkan. Oleh sebab itu, pembahasan dalam bab ini 
tentunya akan sangat bermanfaat sebagai pengantar awal 
dalam memahami sosiologi pesisir secara teoritis dan 
praktis. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab 1 
ini mencakup: (1) pengertian sosiologi pesisir; (2) 
kegunaan sosiologi pesisir; (3) lingkup kajian sosiologi 
pesisir; dan (4) pokok-pokok metode sosiologi pesisir. 
 

Pengertian Sosiologi Pesisir 
 

Sosiologi pesisir secara semantik berasal dari dua 
kata “sosiologi” dan “pesisir”. Kedua konsep tersebut, 
secara terpisah mempunyai definisi yang saling mengait. 
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Istilah sosiologi pertama kali dimunculkan oleh Auguste 
Comte (1798-1857), tahun 1839 di dalam bukunya Cours de 
Philosophie Positive (Sunarto, 2000; Narwoko dan Suyanto, 
2006; Komarudin, 2011). Namun bila dirunut kebelakang 
embrio sosiologi sudah dimunculkan sejak abad 14 
melalui pemikiran Ibnu Khaldun, seorang Sosiolog 
Muslim yang dikenal melalui bukunya Muqaddimah 
(Khaldun, 2000). 

Secara sederhana sosiologi berarti studi tentang 
masyarakat, tetapi dalam praktiknya sosiologi berarti 
studi tentang masyarakat dipandang dari satu segi 
tertentu (Komarudin, 2011). Sejalan dengan pandangan 
komarudin, perkembangan sosiologi dewasa ini 
menyajikan cara-cara untuk mempergunakan 
pengetahuan ilmiahnya guna memecahkan masalah 
praktis atau masalah sosial yang perlu ditanggulangi 
(Narwoko dan Suyanto, 2006). Hal itu juga dapat dilihat 
agar kajian sosiologi berujung pada berbagai kebijakan 
sosial (social policy) yang terkait dengan berbagai problem 
sosial yang ada di masyarakat kita. 

Sementara itu, sosiologi pesisir merupakan cabang 
sosiologi yang mengkaji objek khusus yaitu masyarakat 
pesisir yang hidup dari sumber daya laut seperti nelayan, 
buruh, pembudidaya, dan sebagainya. Kemunculan 
sosiologi pesisir sebagai cabang sosiologi ini ditengarai 
karena kajian mengenai masyarakat pesisir dalam wacana 
sosiologi di Indonesia belum mendapat perhatian yang 
serius. Padahal pesisir dan masyarakatnya adalah ruang 
sosial yang signifikan. Keberadaannya penting lantaran 
fungsinya yang tidak sekedar sebagai area perhubungan 
(keluar masuk orang dan barang) maupun sebagai area 
penangkapan/pengumpulan, pengolahan, dan 
komersialisasi sumber daya laut (penangkapan ikan, 
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budidaya tambak, dan industrialisasi ikan laut/ikan asin 
dan lain sebagainya), namun juga sebagai instrumen 
politik negara_sebagai negara bahari. Dua fungsi tersebut 
pada kenyataannya memiliki konsekuensi logis dalam 
geliat kehidupan masyarakat pesisir. 
 
 

Kegunaan Sosiologi Pesisir 
 

Sebagai sebuah cabang ilmu, sosiologi pesisir 
tentunya memiliki kegunaan baik dalam tataran teori 
maupun tataran praktis. Ini sejalan dengan landasan 
falsafah sains bahwa setiap ilmu harus memiliki landasan 
aksiologis, di samping landasan ontologis dan 
epistemologisnya. Kegunaan sosiologi pesisir antara lain: 

a) Membantu memahami pesisir dan masyarakat dari 
sudut pandang ilmu sosial terutama sudut 
pandang sosiologis. 

b) Memberikan pemahaman yang komprehensif 
tentang relevansi teori-teori sosiologis dan 
dinamikanya dalam mengkaji masyarakat pesisir. 

c) Kajian komprehensif dan aktual tentang ekses 
sosiologis dalam kehidupan sosial masyarakat 
pesisir. 

d) Membantu memahami realitas mikro, messo, dan 
makro pesisiran. 

e) Memberikan kontribusi mapping sosial maju 
mundurnya masyarakat pesisir melalui sudut 
pandang sosiologi pesisir. 

 
 
 

 



4 
 

Lingkup Kajian Sosiologi Pesisir 
 

Ruang lingkup kajian sosiologi pesisir meliputi 
aspek-aspek seperti: karakteristik pesisir, batas wilayah 
(sosiografi) dan sumberdaya pesisir, dan masyarakat 
pesisir dalam realitas mikro, messo, dan makro. Lebih 
jelasnya simak pembahasan masing-masing berikut ini. 
 
Pesisir 

Pesisir adalah wilayah daratan dan wilayah laut 
yang bertemu di garis pantai di mana wilayah daratan 
mencakup daerah yang tergenang atau tidak tergenang air 
yang dipengaruhi oleh proses‐proses laut seperti pasang 
surut, angin laut, dan intrusi air laut. Sedangkan wilayah 
laut mencakup perairan yang dipengaruhi oleh 
proses‐proses alami daratan seperti sedimentasi dan aliran 
air tawar ke laut serta perairan yang dipengaruhi oleh 
kegiatan manusia di darat (Bengen, 2001). 

Menurut Sugiharto (dalam Dahuri et.al., 2001), 
definisi pesisir yang digunakan di Indonesia adalah 
daerah pertemuan antara darat dan laut; ke arah darat 
wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering 
maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat‐sifat 
laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air 
asin; sedangkan ke arah laut wilayah pesisir mencakup 
bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses‐proses 
alami yang terjadi di darat, seperti sedimentasi dan aliran 
air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan 
manusia di darat, seperti penggundulan hutan dan 
pencemaran. 

Pesisir memiliki karakteristik yang unik baik 
dilihat dari aspek bio‐geofisik maupun aspek sosial, 
ekonomi dan budaya. Dahuri (2000) menyatakan 
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setidaknya ada enam karakteristik pesisir: (1) terdapat 
keterkaitan ekologis baik antar ekosistem di dalam 
kawasan pesisir maupun antara kawasan pesisir dengan 
lahan atas dan laut lepas; (2) dalam suatu kawasan pesisir 
biasanya terdapat lebih dari dua macam sumberdaya alam 
dan jasa‐jasa lingkungan yang dapat dikembangkan untuk 
kepentingan pembangunan; (3) dalam suatu kawasan 
pesisir, pada umumnya terdapat lebih dari satu kelompok 
masyarakat yang memiliki keterampilan atau keahlian 
dan kesenangan bekerja yang berbeda. Hal ini 
mengakibatkan pemanfaatan berbagai sumberdaya yang 
ada; (4) baik secara ekologis maupun ekonomis, 
pemanfaatan suatu kawasan pesisir secara monokultur 
adalah sangat rentan terhadap perubahan internal 
maupun eksternal yang menjurus kepada kegagalan 
usaha; (5) kawasan pesisir merupakan kawasan milik 
bersama (common property resources) yang dapat 
dimanfaatkan oleh semua orang (open access). Setiap 
pengguna sumberdaya berkeinginan untuk 
memaksimalkan keuntungan sehingga menyebabkan 
terjadinya pencemaran, over‐eksploitasi sumberdaya alam 
dan konflik pemanfaatan ruang; dan (6)  kawasan pesisir 
merupakan kawasan yang secara hayati sangat produktif 
dan subur. Pada kawasan pesisir dapat dilakukan 
berbagai aktivitas manusia sehingga terjadinya interaksi 
antara manusia dengan sumberdaya pesisir dan laut. 

Depkimpraswil (2003) menyebutkan bahwa 
dengan karakteristik sebagaimana tersebut di atas, maka 
wilayah pesisir menghadapi berbagai isu dan 
permasalahan terkait dengan penataan ruang antara lain:   

a) Potensi konflik kepentingan (conflict of interest) dan 
tumpang tindih antar sektor dan stakeholders lainnya 
dalam pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir. 
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Kondisi ini muncul sebagai konsekuensi beragamnya 
sumberdaya pesisir yang ada serta karakteristik 
wilayah pesisir yang “open acces” sehingga 
mendorong wilayah pesisir telah menjadi salah satu 
lokasi utama bagi kegiatan‐kegiatan beberapa sektor 
pembangunan (multi‐ use). Dalam hal ini, konflik 
kepentingan tidak hanya terjadi antar “users”, yakni 
sektoral dalam pemerintahan dan juga masyarakat 
setempat dan pihak swasta, namun juga antar 
penggunaan antara lain: (1) perikanan budidaya 
maupun tangkapan, (2) pariwisata bahari dan pantai, 
(3) industri maritim seperti perkapalan, (4), 
pertambangan, seperti minyak, gas, timah dan galian 
lainnya, (5) perhubungan laut dan alur pelayaran, dan 
(6) kegiatan konservasi laut dan pesisir seperti hutan 
bakau (mangrove), terumbu karang dan biota laut 
lainnya.  

b) Potensi konflik kewenangan (jurisdictional conflict) 
dalam pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir. 
Kondisi ini muncul sebagai konsekuensi tidak 
berhimpitnya pembagian kewenangan yang terbagi 
menurut administrasi pemerintah provinsi dan 
kabupaten/kota dengan kepentingan wilayah pesisir 
tersebut yang seringkali lintas wilayah otonom.  

c) Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir 
yang bermata‐pencaharian di sektor‐sektor 
non‐perkotaan. 

d) Timbul berbagai dampak pembangunan yang tidak 
hanya bersumber dari dalam wilayah pesisir, tetapi 
juga dari wilayah laut dan pedalaman. Hal ini 
merupakan konsekuensi dari fungsi wilayah pesisir 
sebagai “interface” antara ekosistem darat dan laut, 
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wilayah pesisir (coastal areas) memiliki keterkaitan 
antara daratan dan laut. 

e) Pemanfaatan potensi sumber daya kemaritiman yang 
tidak optimal, di mana sektor kelautan dan perikanan 
merupakan prime mover pengembangan wilayah. 

f) Lemahnya kerangka hukum pengaturan pemanfaatan 
sumber daya laut dan pesisir serta perangkat hukum 
untuk penegakannya menyebabkan masih banyaknya 
pemanfaatan sumberdaya yang tidak terkendali. 

g) Kenaikan muka air laut (sea level rise) sebagai akibat 
fenomena pemanasan global memberikan dampak 
yang serius terhadap wilayah pesisir yang perlu 
diantisipasi penanganannya. 

 
Batas Wilayah dan Sumberdaya Pesisir 

Apabila ditinjau dari garis pantai (coastline), maka 
suatu wilayah pesisir memiliki dua macam batas 
(bounderies), yaitu: batas yang sejajar dengan pantai 
(longshore) dan batas yang tegak lurus terhadap garis 
pantai (cross‐ shore). (Dahuri et.al., 2001). Selanjutnya, 
Dahuri et.al. (2001) menyatakan bahwa sumberdaya alam 
di kawasan pesisir dan lautan secara garis besar terdiri 
dari: (1) sumberdaya dapat pulih (renewable resources), (2) 

sumberdaya tak dapat pulih (non‐ renewable resources), dan 
(3) jasa‐jasa lingkungan (environmental sevices).  

Sumberdaya dapat pulih, antara lain: sumberdaya 
ikan, plankton, benthos, moluska, krustasea, mamalia laut, 
rumput laut atau seaweeds, lamun atau seagrass, mangrove, 
dan terumbu karang. Sedangkan, sumberdaya tak dapat 
pulih, antara lain: minyak bumi dan gas, bijih besi, pasir, 
timah, bauksit, dan mineral serta bahan tambang lainnya. 

Sumberdaya ikan di kawasan pesisir dan lautan 
terkenal sangat tinggi, hal ini karena didukung oleh 
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ekosistem yang kompleks dan sangat beragam seperti 
ekosistem terumbu karang, ekosistem hutan mangrove, 
ekosistem padang lamun. Sumber daya perikanan laut di 
Indonesia terdiri dari sumberdaya perikanan plagis besar, 
pelagis kecil, demersal, udang, ikan karang dan 
cumi‐cumi.  

Potensi jasa‐jasa lingkungan yang terdapat di 
kawasan pesisir dan lautan, seperti pariwisata bahari dan 
perhubungan laut, merupakan potensi yang mempunyai 
nilai tinggi bagi peningkatan pendapatan masyarakat 
sekitar maupun pendapatan nasional. Kawasan pesisir 
dan lautan juga digunakan untuk sarana pendidikan dan 
penelitian, pertahanan keamanan dan penampung limbah. 

Model pemanfaatan sumberdaya pesisir bisa 
sangat beragam. Mulai dari permukiman, penangkapan 
ikan, pariwisata bahkan sampai kepada kepentingan 
keamanan dan pertahanan seperti instalasi militer, 
pangkalan militer dan media komunikasi. Mulai dari 
lokasi produksi barang sampai kepada pembuangan 
sampah. 

Kay dan Alder (1999) juga mengelompokkan 
pemanfaatan sumberdaya pesisir ke dalam empat kategori 
utama: (1) ekploitasi sumberdaya (perikanan, kehutanan 
(mangrove), minyak dan gas, dan pertambangan lainnya), 
(2) infrastruktur (transportasi, pangkalan, pelabuhan dan 
perlindungan garis pantai [penahan ombak]), (3) 
pariwisata dan rekreasi, dan (4) konservasi dan 
perlindungan keanekaragaman hayati. 
 
Masyarakat Pesisir 

Menurut Redfield (dalam Koentjaraningrat, 1990) 
ada empat tipe komunitas/masyarakat, yaitu city (kota), 
town (kota kecil), peasant village (desa petani), dan tribal 
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village (desa terisolasi). Setiap komunitas tersebut memiliki 
karakteristik kebudayaan yang berbeda satu sama lain. 
Proses transformasi dari desa terisolasi ke kota, menurut 
Koentjaraningrat (dalam Satria, 2002) ditandai dengan: (1) 
kendurnya ikatan adat istiadat, (2) sekularisasi, dan (3) 
individualisasi. 

Merujuk pada klasifikasi Redfield, masyarakat 
pesisir itu sendiri berada pada setiap tipe komunitas. 
Namun, kebanyakan masyarakat pesisir di Indonesia 
merupakan representasi tipe desa petani dan desa 
terisolasi. 

Untuk lebih memperjelas karakteristik masyarakat 
pesisir sebagai representasi komunitas desa pantai dan 
desa terisolasi, Satria (2002) menguraikannya dari 
berbagai aspek: (1) sistem pengetahuan, (2) sistem 
kepercayaan, (3) peran wanita, (4) struktur sosial, dan (5) 
posisi sosial nelayan. 

 

Sistem Pengetahuan 
Pengetahuan tentang teknik penangkapan ikan 

umumnya didapat dari warisan orang tua atau pendahulu 
mereka berdasarkan pengalaman empiris. Kuatnya 
pengetahuan lokal tersebut yang selanjutnya menjadi 
salah satu faktor penyebab kelangsungan hidup mereka 
selaku nelayan. Pengetahuan lokal (indigenous knowledge) 
tersebut merupakan kekayaan intelektual masyarakat 
nelayan yang hingga kini masih dipertahankan. 
 

Sistem Kepercayaan 
Secara teologis, nelayan masih memiliki 

kepercayaan yang kuat bahwa laut memiliki kekuatan 
magis sehingga perlu perlakuan‐perlakuan khusus dalam 
melakukan aktivitas penangkapan ikan agar keselamatan 
dan hasil tangkapan semakin terjamin. Tradisi tersebut 
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umumnya berupa kegiatan sedekah laut dan pembersihan 
atau pencucian kapal merupakan bagian dari kepercayaan 
dimaksud. Sistem kepercayaan tersebut hingga kini masih 
mencirikan kebudayaan nelayan. Meski demikian, seiring 
perkembangan teologis akibat meningkatnya tingkat 
pendidikan atau intensitas pendalaman terhadap 
nilai‐nilai agama, upacara‐upacara itu bagi sebagian 
kelompok nelayan hanyalah sebuah ritualisme. 
Maksudnya, suatu tradisi yang terus dipertahankan 
meskipun telah kehilangan makna sesungguhnya. Jadi, 
tradisi tersebut dilangsungkan hanya sebagai salah satu 
instrumen stabilitas sosial dalam komunitas nelayan. 

 

Peran Wanita 
Aktivitas ekonomi wanita merupakan gejala yang 

sudah umum bagi kalangan masyarakat strata bawah, 
tidak terkecuali wanita yang berstatus sebagai isteri 
nelayan. Umumnya, selain banyak bergelut dalam urusan 
domestik rumah tangga, isteri nelayan tetap menjalankan 
fungsi‐fungsi ekonomi dalam kegiatan penangkapan di 
perairan dangkal (seperti beach seine), pengolahan ikan, 
maupun kegiatan jasa dan perdagangan. Pollnac (dalam 
Satria, 2002) menyatakan bahwa terdapat pembagian kerja 
keluarga nelayan adalah nelayan pria menangkap ikan 
dan anggota keluarga wanita menjual hasil ikan hasil 
tangkapan tersebut. 

 

Posisi Sosial Nelayan 
Posisi sosial nelayan dalam kebanyakan 

masyarakat pada status yang relatif rendah. Rendahnya 
posisi nelayan secara kultural digambarkan Firth (dalam 
Satria, 2002) yang menggolongkan nelayan sebagai peasant 
yang memiliki karateristik, “disrespect, implying not merely 
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a low economic level and small‐ scale semi‐ subsistence 
production, but also a low cultural, even intelectual position”. 

 
 

Pokok-Pokok Metode Sosiologi Pesisir 
 

Pokok-pokok metode dalam penelitian sosiologi 
pesisir dibedakan menjadi dua yaitu metode kualitatif dan 
kuantitatif. Metode kualitatif mengutamakan bahan atau 
hasil pengamatan yang sukar diukur dengan angka atau 
ukuran yang matematis meskipun kejadian itu nyata 
dalam masyarakat. Beberapa metode yang termasuk 
dalam metode kualitatif adalah sebagai berikut. 
1) Metode historis, yaitu metode pengamatan yang 

menganalisis peristiwa-peristiwa masa silam untuk 
merumuskan prinsip-prinsip umum. Metode ini 
digunakan karena memberikan perspektif yang 
diperlukan bagi studi-studi yang lain baik dalam 
pengertian kontekstual maupun temporal. Contoh 
studi yang menggunakan metode ini adalah studi 
yang dilakukan oleh Karl Marx dam Max Weber 
(Komarudin, 2011). 

2) Metode komparatif, yaitu metode pengamatan dengan 
membandingkan tipologi masyarakat, komunitas, atau 
kelompok sosial serta bidang-bidangnya untuk 
memperoleh perbedaan dan persamaan sebagai 
petunjuk tentang perilaku suatu masyarakat pada 
masa lalu dan masa mendatang (Soekanto, 2006). 

3) Metode studi kasus, yaitu suatu metode pengamatan 
tentang suatu keadaan, kelompok, masyarakat, 
lembaga-lembaga, ataupun individu-individu. Melalui 
studi kasus, peneliti tetap bisa menarik kesimpulan 
atau generalisasi terhadap fenomena dari kasus-kasus 
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tersebut dan sedapat mungkin membentuk sebuah 
teori berdasarkan persamaan dan keteraturan yang 
didapat dari setiap kasus yang diteliti. (Salim, 2001). 

Sementara itu, metode kuantitatif adalah metode 
yang menggunakan data-data kuantitatif (data dalam 
bentuk angka-angka) dan kumpulan data (data agregatif) 
yang dikumpulkan melalui survei-survei statistik untuk 
kemudian dianalisa dengan menggunakan teknik-teknik 
statistik. Teknik statistik yang dimaksudkan studi 
sosiologi pesisir yang menggunakan metode ini adalah 
studi mengenai ekologi pesisir atau studi mengenai 
budaya masyarakat pesisir. 

Cara-cara pembuktian dengan menggunakan tes-tes 
statistik tersebut mempunyai nilai yang sangat positif. 
Terutama untuk melihat kaitan antar faktor apakah 
hubungan tersebut bersifat kebetulan atau terjadi secara 
signifikan. Terjadi secara signifikan artinya hubungan 
tersebut tidak terjadi secara kebetulan melainkan benar-
benar terjadi meyakinkan atau berarti. Cara-cara 
pembuktian semacam ini sekarang banyak dilakukan oleh 
para ahli dalam rangka mengembangkan sosiologi secara 
ilmiah (Komarudin, 2011). 

Di samping metode-metode tersebut, masih ada 
beberapa metode lain, yaitu sebagai berikut (Sunarto, 
2000; Narwoko dan Suyanto, 2006). 
1) Metode deduktif, yaitu metode yang dimulai dari 

kaidah-kaidah yang berlaku umum untuk kemudian 
dipelajari dalam keadaan yang khusus. 

2) Metode induktif, yaitu metode yang mempelajari 
suatu gejala khusus untuk mendapatkan kesimpulan 
yang lebih luas atau bersifat umum. 
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3) Metode empiris, yaitu suatu metode yang 
mengutamakan keadaan-keadaan nyata di dalam 
masyarakat. 

4) Metode rasional, yaitu suatu metode yang 
mengutamakan penalaran dan logika akal sehat untuk 
mencapai pengertian tentang masalah 
kemasyarakatan. 

5) Metode fungsional, yaitu metode yang digunakan 
untuk menilai kegunaan lembaga-lembaga sosial 
masyarakat dan struktur sosial masyarakat. 

 
 

Ikhtisar 
 

Kajian pesisir seperti dijelaskan diawal 
pembahasan sangat signifikan untuk dilakukan, terlebih 
dalam konteks ke-indonesia-an dewasa ini. Logikanya, 
masyarakat pesisir, dalam wacana sosiologi di Indonesia 
belum mendapat perhatian yang serius. Kecenderungan 
yang terjadi masih bertahan, mewarisi, dan meneruskan 
sebuah corak sosiologi kontinental. Kemudian, sosiologi 
itu sendiri kerap dilihat dalam konteks sosiologi pedesaan 
dan perkotaan (rural and urban sociology) an sich. Wilayah 
pesisir (coastal) masih dimasukkan ke dalam konteks 
pedesaan, sebagai sub bagian teritori yang cenderung 
dilihat dalam kaitan dengan pusat aktifitas masyarakat 
secara umum dan mapan. Padahal wilayah dan 
karakteristik masyarakat pesisir tidak dapat disetarakan 
secara arbiter dengan desa ataupun kota dalam logika 
modernitas. Di sinilah teoretisasi sosiologi pesisir perlu 
dihadirkan secara komprehensif dan paradigmatik agar 
dapat menyentuh akar segala persoalan masyarakat 
pesisir dewasa ini. 
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Pesisir Banten bagian utara, tepatnya Tanjung 
Burung, merupakan salah satu laboratorium awal yang 
akan diketengahkan dalam kajian empiris yang akan 
mengisi ruang sosiologi pesisir. Alasannya, pesisir 
Tanjung Burung merupakan wilayah yang memiliki corak 
tersendiri. Suatu corak masyarakat yang telah lama 
terbentuk, dan dalam rentang waktu yang lama pula 
tereduksi, bahkan disejajarkan dengan tipe-tipe dan 
ekotipe masyarakat desa yang mapan. Pekerjaan mereka 
secara berimbang terserap ke dalam dua area. Corak 
kepesisirannya tampak pula sebagai sebuah fakta sosial 
yang ironis, sebab masyarakatnya masih belum beranjak 
dari pola-pola tradisonal. Sejatinya, pembangunan sosial 
ke depan hendaknya direkayasa dalam sistem-sistem yang 
komprehensif. 
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TANJUNG BURUNG:  
CATATAN KECIL DARI PEDESAAN BANTEN 

 
Ahmad Tarmiji Alkhudri 

 
 
 

Pengantar 
 

Bab ini akan menjelaskan setting sosial pesisir 
Tanjung Burung, Tangerang-Banten. Wilayah ini dalam 
termini-teknikus sering di sebut sebagai “enclave di Muara 
Cisadane”; yang secara sosiologis menggambarkan 
karakteristik dan tipologi sosial masyarakat. Suatu 
masyarakat pesisir yang menetap di jalur DAS Cisadane. 
Setting sosial yang unik ini, menyimpan khasanah untuk 
dikaji secara mendalam melalui perspektif sosiologis. 
Berangkat dari konteks inilah, pembahasan pada akan 
mengetengahkan: (1) deskripsi sosio-edukasi masyarakat; 
(2) karakteristik kultur masyarakat; dan (3) potensi SDA 
dan sosial-ekonomi.  
 

Deskripsi Sosio-Edukasi Masyarakat 
 

Desa Tanjung Burung merupakan potret desa 
pesisir di Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang-
Banten. Desa ini memiliki posisi dan peran yang strategis 
dalam peta sejarah pesisir Banten bagian utara, dulu dan 
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dewasa ini, karena posisinya sebagai muara daerah aliran 
sungai (DAS) Cisadane yang menjadi penghubung Laut 
Jawa. Dari sisi etnisitas, masyarakat desa Tanjung Burung 
merupakan perpaduan antara etnis Betawi pesisir1, China 
Benteng, dan Sunda.  

 
 

Gambar 2.1. 
Potret Desa Tanjung Burung 

 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2012. 

                                                 
1
Menurut Shahab (2000), Masyarakat pesisir Teluk Naga, 

Tangerang-Banten berdasarkan kawasan tempat tinggalnya dapat 
dikategorikan sebagai Betawi Pesisir. Selengkapnya, penggolongan 
orang Betawi Pesisir, mendiami wilayah sekitar Teluk Naga, Mauk, 

Japad, Tanjung Priok, Marunda, Kalapa, dan Kepulauan Seribu. 
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Sementara itu, bila dilihat dari sektor 
perekonomian, mayoritas masyarakat pesisir Desa 
Tanjung Burung, dewasa ini bermata pencaharian sebagai 
buruh/karyawan swasta. 

 
Tabel 2.1. Mata Pencaharian 
No. Mata Pencaharian Desa Tanjung Burung 

1 Buruh Swasta  3.017 
2 PNS 20 
3 Pengrajin 16 
4 Tukang Batu 0 
5 Pedagang 320 
6 Penjahit 16 
7 Peternak 1 
8 Petani 0 
9 Nelayan 68 
10 Montir 11 
11 Dokter 1 
12 Sopir 53 
13 Pengemudi Becak 8 
14 TNI/Polri 1 
15 Pengusaha 6 

            Sumber: Monografi Desa, 2011. 

 
Pendidikan formal yang di terima masyarakat 

Tanjung Burung secara umum sangat rendah. Persentase 
total jumlah penduduk tidak tamat SD masih sangat besar 
(lihat data berikut ini).  

 
Tabel 2.2. Kompisisi Penduduk 

           Sumber: Monografi Desa, 2011. 

 
 

Desa Jenis Kelamin KK 

Laki Perempuan 

Tanjung Burung 3,390 3,369 1,845 
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Tabel 2.3. Tingkat Pendidikan Masyarakat  

No. Tingkat Pendidikan Desa Tanjung Burung 

1 Belum Sekolah  1017 
2 Usia 7-45 thn tidak sekolah 1703 
3 Tdk tamat SD/Sdrjt/Buta 

Huruf 
1.126 

4 SD/Sederajat 680 
5 SMP/Sederajat 680 
6 SMA/Sederajat 521 
7 Akademi/Sarjana 49 

             Sumber: Monografi Desa, 2011. 

 
Mengenai fasilitas penunjang pendidikan harus 

diakui masih jauh dari kategori memadai, di mana pada 
Desa Tanjung Burung hanya terdapat beberapa fasilitas 
pendidikan saja. Untuk mengetahui fasilitas pendidikan 
yang ada pada wilayah ini, lihat tabel berikut: 

 

 

Tabel 2.4. Fasilitas Pendidikan 

Sarana/Prasarana Pendidikan Tanjung Burung 

PAUD 2 
TK 1 
SD/Sederajat 3 
SLTP/Sederajat 2* 

Sumber: Monografi Desa, 2011. 
Keterangan: 
*) sekolah swasta, swadaya masyarakat/kualitasnya rendah  
**) SMP Terbuka 

 
Fasilitas pendidikan di atas, keadaannya sangat 

memprihatinkan. Misalnya kondisi yang terjadi di SMP 
Bhakti Karya Pantura, Tanjung Burung. Sekolah yang 
hanya memiliki 12 siswa ini (8 orang kelas 07 dan 4 orang 
kelas 08) keadaan fisik dan sarana pendukungnya tidak 
memadai. Tidak memadainya fasilitas pendidikan tersebut 
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sangat berpengaruh terhadap akseptabilitas, mobilitas, 
masyarakat setempat terhadap pendidikan. Dengan kata 
lain, kondisi ini membawa implikasi terjadinya proses 
marginalisasi pendidikan.  
 

Karakteristik Kultur Masyarakat 
 

Setting sosio-edukasi masyarakat pesisir, seperti 
dijelaskan di atas menjadi penanda karakteristik kultur 
masyakatnya. Kultur mereka akrab dengan ketidakpastian 
yang tinggi karena secara alamiah sumberdaya laut 
(perikanan) bersifat invisible, sehingga sulit untuk 
diprediksi.  

 
Tabel 2.5. Karakter Masyarakat 

Aspek Tanjung Burung 

Karakter  Lugas dan spontan 
Gaya Hidup Konsumtif, suka pamer  
Partisipasi Politik Pasif  
Afiliasi Politik  Politik keluarga/kekerabatan 
Budaya dan seni   vulgar (dangdut, cokek, dan 

lenong) 
Corak keagamaan - Nahdiyin, Islam Tradisional 

- Plural (secara umum) 
Kehidupan sosial Egaliter 
Etnik Betawi dan Sebagian kecil 

nelayan-Pembudidaya Tambak 
asal Jawa (Demak) 

Basis peradaban Muara Cisadane (Sungai) 
           Sumber: Diolah dari data lapangan, 2010-2012. 

 
Dalam kondisi seperti ini maka tidak jarang 

ditemui karakteristik yang keras, sebagian temparemental, 
dan boros karena ada persepsi bahwa sumberdaya 
perikanan “tinggal diambil” di laut. Untuk itu, perlu 
adanya transformasi pendidikan dan budaya yang dapat 
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membangun keadaban pesisir – keadaban yang 
transformatif, tangguh, dan mandiri, bukan keadaban 
yang lemah, pasif, dan destruktif (Mubyarto, et. al. 1984: 
10). 

Karakter di atas, bagi masyarakat Tanjung Burung, 
terbentuk dari proses yang panjang. Misalnya, gaya hidup 
konsumtif terjadi karena adanya dorongan ”gengsi sosial” 
yang kini semakin tampak menggejala dan merupakan 
”kompensasi psikologis” dari kesengsaraan hidup yang 
cukup lama menimpa. Dengan kata lain gaya hidup yang 
dianggap ”boros” itu merupakan upaya menyenangkan 
diri sesaat dalam menikmati kehidupan yang selayaknya. 
Streotipe ini sering dianggap menjadi penyebab kemiskian 
nelayan. Padahal kultur masyarakat pesisir, jika dicermati 
pada dasarnya memiliki etos kerja yang handal. 
Bayangkan mereka pergi subuh pulang siang, kemudian 
menyempatkan waktunya pada waktu senggang untuk 
memperbaiki jaring, dan seterusnya. Kondisi tersebut 
lambat tapi pasti membentuk dan menjadi identitas 
mereka (Ginkel, 2007). 

Masyarakat Tanjung Burung, pesisir utara Banten 
ini, secara kultur-pendidikan lemah dan pasif. Secara 
struktural mereka termarginalisasi dalam sistem. Menurut 
Sunarto (2004) marjinalisasi hanyalah satu di antara 
banyak masalah yang timbul sebagai akibat ketimpangan 
(Sunarto, 2004). Di mana ketimpangan ketersediaan sarana 
sosial ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sarana 
infrastruktur publik. Marjinalisasi mengabaikan hakekat 
pemberdayaan masyarakat partisipatif (Ife, 2002), 
cenderung mengakibatkan keadaan komunitas pedesaan 
menjadi semakin tidak berdaya dalam beradaptasi 
terhadap perubahan struktural dan ekologis. Lihat data 



21 
 

realitas lemahnya pembangunan sosial ekonomi berikut 
ini. 
 
Tabel 2.6. Pembangunan Sosial dan Ekonomi 

Desa Pelatihan 
Keterampilan 

Modal 
Usaha 

Padat 
Karya 

Perbaikan 
Rumah 

Rehabilitasi 
Kampung 

Rehabilitasi 
Ling 

Kumuh 

Tnjng 
Brng 

Tidak Tidak Tidak Ada Tidak Tidak 

Sumber: Monografi Desa, 2010. 

 

Tabel 2.7. Infratruktur dan Sanitasi 

Desa Infrastruktur Air Sungai 

Sudah 
Listrik 
(KK) 

Non 
PLN 
(KK) 

Sampah TPS BAB Mandi Minum Baku 
minum 

Irigasi Transport
asi 

T.B. 1645 0 Timbun 
angkut 

dan 
sungai 

0 Bukan 
jamban 

1 4 5 7 4 

Sumber: Monografi Desa, 2010. 

 

Tabel 2.8. Sarana Kesehatan 

Ds Bersalin Poliklinik Puskesmas Puskesmas 
Pembantu 

Terse
dia 

Akses 
Jrk 

Kemud
ahan 

Terse
dia 

Akse 
Jrk 

Kemuda
han 

Terse
dia 

Akses 
Jrk 

Kemud
ahan 

Terse
dia 

Akses 
Jrk 

Kemud
ahan 

T.B. Tdk 6.00 Mdh tdk 7.00 mdh tdk 7.0
0 

mdh tdk 10.00 Mudah 

   Sumber: Monografi Desa, 2010. 

 
Keadaan tersebut berbanding terbalik dengan kekayaan 
potensi SDA yang dimiliki masyarakat pesisir Teluk Naga, 
Tangerang.  
 

 
 
 
 



22 
 

Potensi SDA dan Sosial Ekonomi 
 

“Tak kan ada ikan di meja makan, tanpa ada jerih payah 
nelayan........”  Lirik tersebut mengandaikan bahwa 
sumbangsih nelayan dalam menopang kehidupan kita 
sangat besar (Widodo, 2007). Pun, demikian 
mengandaikan kepada kita bahwa potensi sumber daya 
alam pesisir juga begitu melimpah. Dalam potret 
masyarakat pesisir Tangerang, Banten secara keseluruhan 
kondisi luas wilayah 301,62 Km dan panjang garis 
pantainya ± 51 Km, secara geografis dan ekologi 
menyajikan kekayaan alam yang melimpah dan beragam. 
Khusus untuk Desa Tanjung Burung, potensi pariwisata 
pesisir, pemancingan2, dan budidaya tambak pesisir 
menjadi andalan utama. 

Hasil laut dan budidaya tambak sangat melimpah. 
Lihat tabel jenis ikan dan teknologi tangkap berikut ini:  
 

Tabel 2.9. Jenis Tangkapan Ikan 

No. Jenis Teknologi Jenis Ikan 

1. Tambak Ikan Mujair (Tilapia mossambica ); 
Kepiting (the mangrove crab) Scylla 
serrata; Udang Putih (prawn); grouper); 
Ikan Bandeng (milk fish), dan ikan 
kakap.  

2. Serok Muara Udang Putih (prawn); Udang Galah; 

                                                 
2 Tambak-tambak ikan yang ada di tiga desa tersebut luasnya 

mencapai sekitar 1.200 ha, umumnya hanya digunakan untuk wisata 
mancing. Sistem pemancingan di sini adalah jumlah ikan yang didapat 
pemancing dibayar oleh pemacingnya sebesar Rp. 20.000/kg untuk 
ikan bandeng, ikan mujair seharga Rp 15.000/kg, ikan mas seharga Rp 
20.000/kg, dan 35.000/kg untuk ikan kakap. Soal lama sebentarnya 
memancing diserahkan ke pemancing sesukanya. Asal ikan yang 
didapat – dibayar (Wawancara dengan Dawi/buruh tambak, 20 April 
2012). 
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Sungai Ikan Kerapu (Greasy grouper) 
3. Serok di Laut Ikan Kurisi, dll 
4. Pancing dan 

Jaring 
Ikan Pari, Tengkek, Talang, kurisi, 
sembilang, como, kakap merah, kuwe, 
manyung, kerapu, Kembung, Samge, 
cumi, dll.   

Sumber: Diolah dari data lapangan, 2010-2012. 

 
Ikan-ikan itu dibawa ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 
yang terdapat di Desa Tanjung Pasir (desa tetangga). 
Tempat pelelangan ini merupakan salah satu dari lima TPI 
yang masih aktif di kabupaten Tangerang.3 Karena 
nelayan Tanjung Burung biasa menangkap ikan secara one 
day fishing dan membawa ikan setiap hari, maka TPI desa 
pesisir Tanjung Pasir (desa tetangga) aktif dalam 
melakukan transaksi pelelangan ikan setiap hari.4 Berikut 
tangkapan dominan nelayan pesisir Teluk Naga. 
 

Tabel 2.10. Tangkapan Dominan   

No. Jenis Ikan 
Dominan 

Jumlah Nilai Produksi 
(Rp) 

1. Pari 11,847 67.093.000 
2. Tengkek 8,074 64.920.000 
3. Manyung 6,993 53.074.500 
4. Kembung 8,907 108.784.000 
5. Samge 6,103 38.686.000 

     Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan (2010). 

 

                                                 
3 Struktur organisasi yang ada di pelelangan ikan di TPI Tanjung 

Pasir terdiri dari, Kepala Pelelangan (Suryadi, Amd), ada Bakul atau 
biasa disebut juga Pelele. Ada orang yang menunjuk ikan, pencatat, 
dan Juru Lelang. Juru lelang fungsinya sebagai penentu harga ikan.  

4 Berdasarkan data KKP (2010), jumlah armada kapal perikanan 
yang mendaratkan ikan di TPI Tanjung Pasir didominasi oleh kapal 
motor tempel sebanyak 79 unit; 38  Jenis alat penangkap ikan; 22 unit 
Jaring Rampus dan sebanyak 57 unit Pancing Rawe. 
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Tabel 2.11. Kalender Musim Penangkapan Ikan 

Musin Ikan Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2 

Penangkapan 
Tinggi 

     √ √ √     

Penangkapan 
Sedang 

   √ √        

Penangkapan 
Rendah 

√ √ √      √ √ √ √ 

Sumber: Diolah dari data lapangan, 2010-2012. 

 
Selain potensi hasil laut dan budidaya tambak, 

berikut disajikan beberapa potensi sumberdaya alam yang 
dimiliki masyarakat pesisir Tanjung Burung, Tangerang-
Banten. 
 

Tabel 2.12. Sumber Potensi Pesisir 

Jenis Potensi Tanjung Burung 

Kerajinan tradisional Sapu lidi dan agar-agar rumput laut 

Home industry Warung perlengkapan memancing, hio 
dan bengkel,   

Holtikultura pesisir Kelapa dan sukun  
Potensi Alam Pasir laut, tambak, dan sungai 
Industri Peternakan sapi TUM, Industri Kapal 

(PT. Andromeda), dan pupuk 
Wisata Bahari Sungai cisadane dan pemancingan 

Alam 
Wisata Budaya Cina Benteng dan komunitas betawi 

pinggiran 
   Sumber: Diolah dari data lapangan, 2010-2012. 

 

Di antara kekayaan sosial dan budaya, selain sub 
kultur Cina Benteng, peninggalan budaya yang menjadi 
potensi dan perlu dikembangkan kembali adalah batik 
khas Tangerang. Kekhasan batik pesisir Tangerang 
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terletak pada ragam ornamen, guratan corak dan dibuat 
oleh warga di pinggiran pesisir. Kedua, kolaborasi 
kebudayaan masyarakat Tangerang dengan Tionghoa, 
misalnya, perlu tetap dilestarikan. Termasuk melestarikan 
hasil sejarah percampuran kedua kebudayaan ini seperti 
Klenteng Tanjung Burung, di pesisir pantai utara, wayang 
potehi, gambang kromong, tarian cokek dan lainnya. 
Pengembangan kembali potensi ini penting, untuk 
mengentaskan kemiskinan, menciptakan keadaban, dan 
kemandirian masyarakat pesisir Tanjung Burung, Banten 
bagian utara. 
 

Ikhtisar 
 

Potensi sumberdaya alam pesisir Tanjung Burung 
merupakan aset yang memegang peranan penting dalam 
kelangsungan hidup masyarakatnya, baik dari aspek 
ekonomi, sosial, hukum maupun politik. Masyarakat 
mempunyai kepentingan bahwa masalah ekonomi mereka 
bergantung pada sumberdaya alam tersebut. Dalam 
kondisi ini, kontestasi antara pihak-pihak yang terkait 
terhadap penguasaan sumberdaya alam tak dapat 
dipungkiri. Negara dalam hal ini,  Jakarta begitu 
berkepentingan terhadap wilayah ini, pun demikian 
dengan Banten. Pesisir Tanjung Burung, seperti halnya 
pesisir utara Tangerang lainnya menjadi akar tunjang 
perekonomian, locus activity (lokasi pergerakan) 
perekonomian Banten. Namun, ia juga memiliki karakter 
demografis yang “mendekati” Jakarta, dalam berbagai 
aspek. Di sinilah dilema itu terjadi, akar tunjang 
perekonomian ini seperti tak kelihatan. Kekuatan daya 
kebangkitan yang terkumpul, seperti tersaput oleh Banten 
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dan dikebiri oleh Jakarta. Sehingga, kebanyakan 
masyarakatnya masih berada dalam pusaran kemiskinan. 
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DIALEKTIKA TRADISI DAN 

MARGINALISASI PENDIDIKAN 
 

Abdur Rahman, Novitha S.D., dkk. 

 
 
 

Pengantar 

 
Memotret dialektika tradisi pesisiran dan 

marginalisasi pendidikan, inilah bahasan yang akan 
disajikan pada bab ini. Pembahasan penting ini meliputi 
kajian tentang beladiri dan riwayat jawara pesisiran, 
candu dibalik tradisi hajatan, Islam ritual: potret 
keberagamaan minus pemberdayaan, marginalisasi 
pendidikan, dan institusi pendidikan minus. Kelimanya 
memiliki urgensi teoretis dan praktis dalam memotret dan 
menggambarkan ruang pesisir Tanjung Burung, enclave di 
Muara Cisadane, dan sekaligus laboratorium sosiologi 
pesisir. Untuk mengetahui lebih jelas kelima topik 
tersebut, ikuti dan telaah bait demi bait pembahasan 
berikut ini.     

 
Beladiri dan Riwayat Jawara Pesisiran 

 
Silat dapat dimaknai sebagai seni. Silat juga 

merupakan salah satu wujud identitas kejawaraan dalam 
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setting Tanjung Burung, Banten. Secara historis, desa 
Tanjung Burung ini sangat terkenal dengan tradisi pencak 
silat dan budaya kejawaraannya. Dalam sejarahnya, silat 
akrab dengan para jawara yang membela rakyat, terutama 
ketika melindungi hasil tangkapan ikan para nelayan dari 
ancaman pencurian. Namun demikian, silat juga akrab 
dengan kekerasan “gue akan bunuh turunan lu sampe 
yang paling kecil”. Sepenggal ungkapan Enyon (65 tahun) 
jawara aliran beksi. Ia tertarik untuk berlatih silat dan 
menjadi guru silat karena ada orang yang meneror dan 
mengancam keluarganya. Menurut Sarnubi (47), dari 
sinilah kemudian silat identik dengan kejawaraan.  

Silat pesisiran Tanjung Burung memiliki karakter 
yang khas, karena mengalami akulturasi dengan budaya 
Betawi, Banten, dan China. Dari persinggungan tiga 
budaya tersebut, ada dua aliran silat yang cukup 
membumi yaitu Seliwa dan Beksi. Kata Seliwa berasal dari 
bahasa sunda yang berarti nyeliwa. Pergerakannya alami 
seperti orang berjalan. Seliwa juga dapat berarti tenaga 
yang bersilang. Misalnya dalam posisi kuda-kuda dengan 
kaki kanan dan tangan di depan; tumpu kekuatan tenaga 
ada di kaki kiri dan tangan kanan, ini juga sudah seliwa. 
Arah tenaga atau energi yang berlawanan. Arah yang 
hendak dituju juga dapat dimaknai sebagai seliwa, untuk 
mencapainya tidak langsung (lurus) ke sasaran namun 
berputar, Secara tidak langsung, melingkar atau ke bawah 
dulu baru ke atas, dan seterusnya. Tidak linier dan tidak 
satu arah tapi kaya akan berbagai kemungkinan arah.  

Lain halnya dengan beksi5, silat khas China ini, 
gerakan dan jurusnya murni kekuatan fisik dan kecepatan 

                                                 
5 Silat Beksi merupakan hasil akulturasi budaya China dan Betawi 

pesisir. Silat Beksi diciptakan Lie Cheng Oek, warga keturunan China 
yang tinggal di Kampung Dadap, Teluk Naga Tangerang, Banten.  
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berpikir untuk melumpuhkan musuh. Menurut Bapak 
Enyon (65), guru silat beksi, Tanjung Burung: 

 
Istilah Beksi berasal dari bahasa China yaitu “bek” 
berarti pertahanan dan “si” berarti empat. Sehingga 
Beksi berarti empat pertahanan. Dalam Beksi ada ada 9 
formasi, 12 jurus dan 6 jurus kembangan yang harus 
dikuasai setiap jawara pesilat (Wawancara, 20 April 
2012).  

 
Lanjutnya, silat aliran Beksi ini adalah aliran silat 

yang paling berat dan tertutup untuk umum. Latihannya 
pun dilakukan pada pukul 19.00 sampai 01.00 dini hari, 
setiap harinya. Dalam aliran beksi ini ada 12 tingkatan. 
Karena aliran ini merupakan aliran silat yang cukup sulit, 
maka banyak murid dari bapak Enyon yang tidak sampai 
pada tingkat 12. Jika ada 20 murid, hanya 2 sampai 3 
orang yang bisa sampai pada tingkat 12. Rata-rata 
muridnya hanya bertahan pada tingkat 1, 3 atau 5. Hal ini 
dikarenakan mereka tidak serius dalam berlatih baik 
secara mental maupun fisik. 

Jurus-jurus dalam aliran silat beksi antara lain, 
janda berias (menyisir rambut), jandu renda 
(menggunakan tenaga dalam), dan teripang (seperti 
hewan laut teripang yang tak tahu ujungnya, antara 
kepala dan buntut serupa), bandrong (gerakan yang 
menggunakan kaki), jurus tancep (untuk melawan 
musuh), rompes (gerakan dengan menggunakan kepala, 
tangan, dan kaki), nunjang pisang (pukulan yang paling 
keras). Selain menggunakan kekuatan fisik, silat juga 
membutuhkan kekuatan magic untuk lebih melindungi 
pesilatnya, sang jawara. 

Di samping kedua aliran tersebut, di pesisir 
Tanjung Burung juga terdapat sebagian kecil jawara silat 



30 
 

Trodon. Masing-masing aliran silat ini mempunyai ciri 
gerak dan keampuhannya dalam memberikan dampak 
luka kepada lawannya. Sejarah mencatat, bagaimana para 
jawara silat masa lalu dan kini disegani lantaran 
kemampuan “maenpukulnya” dan kesaktian yang 
dimiliki. Artinya silat dan jawara bagai dua sisi mata uang 
yang tak dapat dipisahkan. Silat merupakan salah satu 
instrumen yang mengantarkan jawara sebagai entitas 
sosial yang mempunyai pengaruh kuat di Tanjung 
Burung, pesisir Banten bagian utara. Epistemologi khas 
Jawara seperti gertak ancaman, main pukul, perang urat 
syaraf, dan selesai oleh upeti, tak tak akan berpengaruh, 
bagai “macan ompong”, tanpa kemampuan bermain silat 
dan kesaktian. Di sinilah silat menjadi since quanon vision 
bagi jawara. Bahkan secara politis silat “beladiri” menjadi 
dimistifikasikan sebagai simbol kharisma dan identitas 
ketokohan yang merujuk pada kedigdayaan dan kesaktian 
seorang jawara.  

Setelah tahun 1990-an perkembangan silat di 
pesisir Tanjung Burung mulai mengalami pergeseran 
seiring dinamika yang terjadi. Di antaranya ialah adanya 
pertambahan penduduk, dinamika pendidikan dan 
pertumbuhan wilayah. Namun demikian, karakteristik 
beladiri dan nilai-nilai kejawaraan mengalami 
transformasi yang semakin menguat dengan simbol dan 
karakteristik baru yang dihembuskan oleh Banten. Pesilat-
pesilat seliwa dan beksi, memang semakin berkurang, tapi 
para karetedo-karatedo dan pesilat modern bermunculan 
dari orangtua sampai anak-anak. Ekstrakurikuler silat dan 
karate di setiap sekolah begitu banyak peminatnya. Anak-
anak pesisir Tanjung Burung sangat antusias untuk 
mempelajari beladiri tersebut. Sementara itu, transformasi 
kejawaraan tidak lagi identitik dengan silat semata, 
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namun dapat juga berupa pengakuan simbolisasi identitas 
keturunan orang berpengaruh “local strongmen”, faktor 
penguasaan ekonomi, dan posisi-posisi penting dalam 
bidang bisnis, dan penguasaan jaringan_termasuk 
jaringan dalam kegiatan kondangan (pesta hajatan) 
sebagai bentuk konsolidasi mereka. 

 
Candu Dibalik Tradisi Hajatan 

 
Tradisi hajatan berlangsung secara turun-temurun 

bagi masyarakat di desa Tanjung Burung, Tangerang. 
Awal mula tradisi ini sendiri tidak dapat dipastikan kapan 
atau bagaimana proses terbentuknya. Tujuan hajatan pada 
awalnya sebagai momen rasa syukur kepada Tuhan atas 
hasil panen yang diperoleh dan ruang silahturahmi para 
warga. Dahulu, warga yang mengadakan hajatan akan 
dibantu oleh warga lainnya baik dalam hal materi 
maupun tenaga. Namun, tradisi hajatan dewasa ini 
menggunakan sistem kondangan, timbal balik berupa 
barang keperluan hajatan dan uang.  

Tradisi hajatan masyarakat pesisir Tanjung Burung 
memiliki keunikan dari daerah-daerah lain. Keunikan itu 
terkait: (1) mekanisme penyebaran undangan; (2) 
mekanisme kedatangaan dan waktu kondangan; (3) sistem 
pemberian “sumbangan”; dan (4) keberadaan grup-grup 
kondangan. 
 
Pola Penyebaran Undangan 

Terkait mekanisme penyebaran undangan, 
terdapat dua kategori pembagian undangan yang terdapat 
dalam setiap penyelenggaraan hajatan di Tanjung Burung. 
Pertama, undangan diberikan langsung kepada tiap-tiap 
individu secara langsung. Kedua, undangan hanya 
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diberikan kepada ketua grup kondangan. Apabila warga 
yang mengadakan hajatan berasal dari desa yang sama, 
biasanya mereka mengundang dengan memberikan 
undangan kepada warga-warga di desa secara langsung. 
Bagi warga se desa undangan berupa sirih atau permen. 
Namun apabila yang mengadakan hajatan berasal dari 
luar desa, maka hanya orang-orang tertentu saja atau 
ketua grup kondangan yang diberikan undangan. 
Undangannya berupa kertas, bukan sirih.  
 
Mekanisme Kedatangan dan Waktu Kondangan 

Setelah pemberian undangan kepada masyarakat, 
tahap selanjutnya ialah mekanisme kedatangan dan waktu 
kondangan. Sesuai dengan undangan yang tertera, jika 
individu tersebut diundang secara mandiri maka dia akan 
datang sendiri. Sedangkan untuk mereka yang memiliki 
grup, mereka cenderung datang berkelompok. Untuk 
hajatan yang berada di luar desa biasanya warga 
menggunakan mobil bak bahkan engkel untuk membawa 
warga ke tempat hajatan, namun apabila hajatannya 
masih di dalam desa biasanya mereka pergi dengan 
berjalan kaki atau menggunakan sepeda motor secara 
konvoi. Hajatan di desa Tanjung Burung bisa berlangsung 
selama 3 hari sampai seminggu tergantung si pelaksana 
hajatan. 

Terkait waktu kondangan, ada perbedaan antara 
perempuan dan laki-laki. Kaum perempuan biasa 
kondangan di waktu pagi sampai sore, sedangkan yang 
laki-laki biasanya pergi kondangan di malam hari, karena 
sepulang mereka bekerja. Laki-laki pun pergi kondangan 
dengan cara berkelompok dan dikoordinasi oleh ketua 
grup.  
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Gambar 3.1. 
Mobil Bak sebagai transportasi Kondangan Grup 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2012. 

 
 
Sistem Pemberian “Sumbangan” 

Di samping adanya udangan dan sistem 
kedatangan yang berbeda, salah satu perbedaan lainnya 
ialah sistem pemberian “sumbangan”. Awalnya, 
“sumbangan” ini dimaksudkan untuk membantu 
meringankan beban tetangga mereka namun, lambat laun 
tidak hanya bermaksud memberikan bantuan tetapi 
terdapat motif kapital. Ada dua fase dalam pemberian 
“sumbangan” hajatan di desa ini, yaitu fase pertama, 
ketika tiga hari sebelum acara utama hajatan 
dilaksanakan, biasanya warga datang membawa barang 
sembako seperti beras sebanyak 5-10 liter, kacang dan 
lain-lain. Fase kedua yaitu ketika acara utama hajatan 
mereka datang dan memberikan “sumbangan” berupa 
amplop yang biasanya berisi Rp. 50.000-Rp. 200.000 per 
orang yang kondangan. Cara memberikan (amplop) jika 
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datangnya secara berkelompok, biasanya melalui ketua 
grup yang menyerahkan kepada pelaksana hajatan.  
 

Gambar 3.2. 
Pengumpulan uang secara kolektif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2012. 

 
 
Grup-Grup Kondangan 

 Hal yang menjadi ciri khas dari masyarakat desa 
Tanjung Burung dan desa-desa sekitarnya ialah adanya 
grup-grup kondangan. Di desa ini apabila ada warga yang 
melaksanakan hajatan, maka warga yang diundang 
biasanya akan datang secara berkelompok (grup). Satu 
grup biasanya terdiri dari 10-15 orang dan dikoordinasi 
oleh salah satu warga yang ditunjuk sebagai ketua grup. 
Grup yang ada di Tanjung Burung ini berjumlah antara 
23-24 grup, tapi saat ini yang aktif atau yang masih 
menjalankan grup-grup ini sudah mulai berkurang 
jumlahnya. Prasyarat grup adalah anggotanya harus 
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memiliki keuangan yang cukup agar dapat ikut, karena 
grup ini mengharuskan para pesertanya untuk selalu 
hadir dalam setiap penyelenggaraan hajatan. Di grup ini 
sudah ditentukan pembagian setiap orang itu berapa, 
seandainya ada yang tidak bisa membayar terpaksa ketua 
grup untuk membantu membayarkan. Tak jarang dengan 
seringnya ketua grup membantu, ketua grup itu sendiri 
menjadi rugi. 

Adanya grup kondangan membuat tradisi hajatan 
semakin massif. Menurut Lepai (salah satu ketua umum 
grup kondangan) kegiatan pesta hajatan/perkawinan di 
Tanjung Burung massif dilakukan, terutama setiap akhir 
pekan, Sabtu dan Minggu. Sedikitnya ada 15-20 keluarga 
yang melakukan pesta hajatan/perkawinan setiap 
minggunya.  

Massifnya penyelenggaraan pesta hajatan tidak 
hanya semata wujud ikatan tradisi, namun juga adanya 
kepentingan kapital. Tradisi hajatan saat ini, memiliki 
kepentingan uang. Untuk melaksanakan prosesi tersebut 
masyarakat rela meminjam uang, menggadaikan apa yang 
dimiliki, menjual harta keluarga, dan memorduakan 
kepentingan pendidikan. Rendahnya pendidikan anak, 
timbulnya hutang, hidup dalam pas-pasan menjadi 
konsekuensi logis dari penyelengaraan hajatan. Akhirnya 
terbangun image bahwa hajatan adalah sebuah fiesta-
extravagansa berlebihan yang lebih mengarah kepada 
tradisi hura-hura dan pesta pora. Ironisnya, hal ini 
terjadinya di tengah realitas sosial-ekonomi masyarakat 
pesisir Tanjung Burung yang senantiasa miskin dan 
marginal – the poorest on the poor.  
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Gambar 3.3. 
Kelompok kondangan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2012. 

 
Selain memiskinkan dan memarjinalkan 

masyarakat, tanpa disadari, dengan massifnya tradisi 
hajatan di desa ini membuat umur remaja menjadi lebih 
pendek. Kecenderungan pernikahan dini tak dapat 
dielakkan. Sebab, kebanyakan dari mereka sudah menikah 
pada usia antara 18-21 tahun.  

 
Islam Ritual: Potret keberagamaan minus pemberdayaan 

 
Agama harusnya jadi filter untuk menanggulangi 

masifnya tradisi hajatan. Namun dalam kenyataannya 
ritual keagamaan di Tanjung Burung masih cenderung 
bercorak Islam tekstual, pasif, dan belum mampu 
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melahirkan semangat pemberdayaan. Hal ini terbukti di 
desa Tanjung Burung bahwa fungsi majlis ta‟lim secara 
kualitas belum berjalan sebagaimana mestinya. 

 
Gambar 3.4. Masjid dan Majelis Ta‟lim di Tanjung Burung 

 

 

 

 

 

 

 

 
      
          
 
 
           Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2012. 

 
Pengajian yang diadakan lebih-kurangnya masih 

dalam variasi ritual seperti shalawatan, doa-doa, pelajaran 
tauhid dan fiqih. Ritualitas ini berdampak pada 
ketidakmampuan masyarakat untuk merekontruksikan 
nilai-nilai agama sebagai sarana pemberdayaan dan 
pembebasan dari lingkaran kemiskinan dan budaya 
hajatan yang memiskinkan. Padahal agama mempunyai 
pengaruh sebagai alat integratif dalam masyarakat di 
mana kegiatan keberagamaan memiliki nilai fungsional 
pada setiap aspek kesejahteraan hidup manusia. Ia 
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berperan mengatur sistem moral dan sosial masyarakat 
sehingga memungkinkan adaptasi dan keharmonisan di 
dalamnya.  

Dimensi agama sesungguhnya mempunyai 
eksistensi dalam mendorong, mengatur, dan 
memaslahatkan kemakmuran baik di dunia dan akhirat. 
Di masyarakat Tanjung Burung nilai-nilai tersebut belum 
mampu diimplementasikan sebagai spirit pembangunan 
sosial dan spirit meningkatkan pendidikan.  

 
Marginalisasi Pendidikan 

 
Pendidikan memiliki urgensi esensial dalam 

kehidupan. Meminjam bahasa Rupport C. Lodge 
(Zuhairini, 2004:10) “life is education, education is life”, 
karena ia merupakan kehidupan, maka pendidikan 
mutlak bagi seseorang ataupun masyarakat. Idealita ini 
dalam potret empiris di desa Tanjung Burung Kecamatan 
Teluk Naga ternyata fiktif belaka. Di sini masih terdapat 
keluarga miskin yang masih belum mendapatkan dan 
mengakses pendidikan untuk anak-anak mereka. 
Pertanyaannya bagaimana kondisi tersebut bisa dialami? 
Hal ini tentu salah satunya berkaitan erat dengan 
permasalahan bagaimana pandangan keluarga miskin di 
desa Tanjung Burung terhadap pendidikan.  

Terdapat beragam pandangan masyarakat tentang 
pendidikan. Menurut penuturan Ibu Rohani dan anaknya 
Ranin yang merupakan penduduk asli desa Tanjung 
Burung, pendidikan tidak penting dalam kehidupan. 
Dasar pandangan ini ditopang oleh cara pandang 
pesimistik bahwa pendidikan hari ini begitu mahal, 
terutama bagi rakyat kecil. 



39 
 

Menurut ibu Kartini merupakan suatu tindakan 
pilihan hidup yang penting, namun masih dalam nada 
pesimistik. “Buat ibu sekolah itu ya penting neng, buat masa 
depan biar ga suram kaya ibu. Siapa tau ntar hidupnya lebih 
seneng dari ibu kalo sekolahnya pinter. Ibu mah terserah dia aja, 
ya paling buat kebutuhan sekolahnya aja yang agak sulit, 
soalnya bapaknya cuma jadi buruh di Cengkareng (20 April 
2012)”. 

Sementara itu, menurut pandangan Ibu Sumrah  
yang sudah 20 tahun tinggal di desa  Tanjung Burung, 
kampung Beting, Desa Tanjung Burung, pendidikan 
penting, walaupun harus hutang pinjam harus dilakukan.   

 
“Pendidikan buat ibu mah penting neng, walaupun 
harus ngutang sana-sini yang penting anak sekolah. Kalo 
dibilang kurang mah kurang banget duitnya. Tau sendiri 
neng pendidikan ga murah, tapi bisa-bisa ajalah gali 
lobang tutup lobang buat sekolah. Kalo bisa sih ibu 
berharap sekolahnya gratis (Wawancara, 20 April 2012).” 

 
Gambar 3.5. Potret Masyarakat Pesisir  

 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
    Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 
 
 

“Anak ibu mah pada ga sekolah neng, 
ibu juga dulu ga sekolah. Anak ibu 
mentok cuma sampe kelas 3 SD doang, 
ya kalo menurut ibu mah pendidikan ga 
penting, ngabisinin duit aja, ntar ujung-
ujung nya kerjanya mah sama aja 
ngangon kebo. Emang dasar anaknya 
juga pada ga mau sekolah, katanya mah 
pada mau kerja aja neng. Kebetulan 
juga ibu ga punya uang kalo mau 
sekolah mah.”  (Ibu Rohani). “Kalo saya 
mah neng males sekolah, mendimg 
kerja langsung dapet duit” (Bapak 
Ranin).  (20 April 2012). 
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Pandangan Bu Sumirah, Kartini, dan Rohani 
ditopang oleh pola pikir, dan faktor penyebab yang 
berbeda. Dua di antaranya memandang pesimistik 
pendidikan anak, hal ini terlihat pada wawancara 
keluarga pertama yang menganggap pendidikan itu tidak 
penting karena menghabiskan uang saja, sehingga mereka 
lebih memilih untuk bekerja daripada bersekolah. Di sini 
terlihat jelas bahwa keluarga ini mengesampingkan 
pendidikan. Pada keluarga kedua pandangan pesimistik 
tentang pendidikan anak efek ketidakjelasan mata 
pencaharian orangtua, serta didukung oleh anaknya yang 
tidak ingin bersekolah lagi ketika anak ini telah 
menamatkan jenjang sekolah dasar. Sedangkan pada 
keluarga ketiga sebenarnya keluarga ini berpotensi cara 
pandang optimistik tentang pendidikan anak. Adanya 
daya juang dari orang tua dan kemauan dari anak-
anaknya untuk tetap melanjutkan pendidikan. 

 
Faktor Penghambat yang Mempengaruhi Pendidikan 
Anak pada Keluarga Miskin di Desa Tanjung Burung 

Ada dua faktor yang menjadi penghambat 
pendidikan anak keluarga miskin, yaitu faktor intern dan 
ekstern. Faktor intern yang mempengaruhi marjinalisasi 
pendidikan anak pada keluarga miskin, antara lain: 

a) Pandangam atau pola pikir dari keluarga miskin 
Pandangan atau pola pikir orang tua terhadap 
pentingnya pendidikan. Pandangan keluarga yang 
menganggap pendidikan itu penting, bisa 
meningkatkan status sosial keluarga, seperti 
menurut pandangan ibu Sumrah dan ibu Kartini. 
Namun ada juga keluarga yang berpandagan bahwa 
pendidikan itu tidak begitu penting, yaitu keluarga 
ibu Rohani, karena hanya membuang-buang uang 
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saja, jadi lebih baik bekerja, karena nantinya semua 
orang pasti akan bekerja. 

b) Kemauan si anak untuk bersekolah atau 
mendapatkan pendidikan 
Kemauan anak, maksudnya adalah seperti pada 
kasus keluarga ibu Kartini, beliau menganggap 
pendidikan itu penting. Namun sayangnya anaknya 
tidak mau melanjutkan sekolahnya setelah dia tamat 
SD, karena anak tersebut berpikiran bahwa sekolah 
itu terlaau berat dan pelajarannya semakin banyak 
dan susah. 

c) Penghasilan orang tua 
Penghasilan orang tua juga berperan penting dalam 
mempengaruhi marjinalisasi pendidikan anak. 
Seperti halnya keluarga ibu Sumrah yang harus rela 
berhutang pada  tetangganya demi membiayai 
sekolah anaknya hingga tingkat SMA (Sekolah 
Menengah Atas). Ini juga terjadi pada keluarga ibu 
Kartini, suaminya yang hanya bekerja sebagai buruh 
di Cengkareng, bekerja keras demi memenuhi 
kebutuhan keperluan sekolah anaknya di SD. 
Namun karena penghasilan orang tua yang rendah 
ini juga yang mengakibatkan keluarga ibu Rohani 
lebih memilih mementingkan bekerja dan membantu 
orang tua, dibandingkan dengan bersekolah. Berikut 
ini terdapat data mengenai rumah tangga miskin 
yang diperoleh melalui balai desa Tanjung Burung. 

d) Pendidikan orang tua 
Pendidikan orang tua juga mempengaruhi, dua 
keluarga, yaitu keluarga ibu Sumrah dan ibu Kartini 
merupakan keluarga yang berpendidikan rendah, 
namun mereka berpikiran bahwa pendidikan itu 
penting. Mereka juga berharap anak-anak mereka 
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dapat meneruskan pendidikan ke tingkat yang lebih 
tinggi dan memperbaiki status sosial mereka. 
Namun hal ini berbeda dengan pemikiran ibu 
Rohani yang juga berasal dari keluarga 
berpendidikan rendah, namun seperti yang sudah di 
jelsakan sebelumnya bahwa keluarga ini tidak 
mementingkan pendidikan. 

 
Sementara itu, faktor ekstern yang mempengaruhi 

marjinalisasi pendidikan anak pada keluarga miskin, yaitu 
a) Biaya dan keperluan sekolah 

Biaya dan keperluan sekolah yang semakin 
meningkat, menjadi salah satu faktor ekstern yang 
mempengaruhi marjinalisasi pendidikan anak pada 
keluarga miskin. Apalagi ditambah penghasilan 
orang tua yang tidak mencukupi. Walaupun di 
tingkat SD biaya sekolah itu gratis, namun tetap saja 
untuk keperluan anak selama sekolah juga tetap 
tidak gratis. Hal ini juga yang dialami oleh ibu 
Sumrah yang rela berhutang demi anaknya. 

b) Jarak yang ditempuh untuk mendapatkan 
pendidikan 
Jarak yang di tempuh untuk mendapatkan 
pendidikan juga menjadi pertimbangan bagi 
keluarga-keluarga miskin di desa Tanjung Burung. 
Namun untuk keluarga ibu Sumrah hal tersebut 
tidak menjadi halangan dan rintangan, anaknya 
yang memiliki keinginan untuk bersekolah tetap 
memiliki semangat walaupun jarak yang di tempuh 
sangat jauh. 

c) Faktor lingkungan 
Faktor lingkungan sangat berpengaruh dalam 
marjinalisasi pendidikan anak keluarga miskin di 
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desa Tanjung Burung. Seorang anak biasanya akan 
terpengaruh oleh lingkungan atau teman sebayanya 
dalam hal bersekolah. Seperti halnya keluarga ibu 
Rohani yang mayoritas tetangganya atau lingkungan 
sekitarnya tidak bersekolah dan lebih memilih 
bekerja dan membantu orang tuanya seperti 
menggembala kerbau. Juga dengan keluarga ibu 
Kartini, di mana anaknya lebih memilih untuk tidak 
melanjutkan sekolahnya nanti, karena teman-
temannya juga berpikiran yang sama, yaitu pelajaran 
di sekolah itu nantinya akan bertambah banyak dan 
sulit. 

d) Faktor geografis 
Faktor geografis di sini adalah, faktor letak. Di mana 
letak desa Tanjung Burung itu sendiri berada di 
wilayah pesisir pantai. Di mana masyarakat desa 
tersebut lebih banyak yang bekerja sebagai nelayan 
dan petambak. Hal inilah yang kadang membuat 
orang berpikiran bahwa untuk menjadi seorang 
nelayan atau petambak tidaklah diperlukan 
pendidikan yang tinggi. 

 
Tabel 3.1. Pandangan Keluarga Miskin Tentang Pendidikan dan 

Faktor-Faktor Penghambatnya 
Tipologi 
 
 

Pandangan 
terhadap 
pendidikan 

Faktor penghambat 
internal 

Faktor 
penghambat 
eksternal 

Keluarga I Pendidikan 
tidak 
penting 

 Pola pikir dari 
keluarga miskin 

 Penghasilan 
orang tua 

 Pendidikan orang 
tua 

 Biaya dan 
keperluan 
sekolah 

 Faktor 
lingkungan 

Keluarga II Pendidikan 
penting 

 Kemauan anak 
untuk bersekolah 

 Biaya dan 
keperluan 
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 Penghasilan 
orang tua 

 Pendidikan orang 
tua 

sekolah 
 Faktor 

lingkungan 

Keluarga III Pendidikan 
sangat 
penting 

 Penghasilan 
orang tua 

 Biaya dan 
keperluan 
sekolah 

 Jarak yang 
ditempuh 
untuk ke 
sekolah 

Sumber: Diolah dari data lapangan 2011. 
 

 
Usaha Pemerintah Desa dalam Meminimalisasi 
Marjinalisasi Pendidikan Anak pada Keluarga Miskin 

Menurut pandangan Hasan Basri (Sekdes Tanjung 
Burung) pemerintah desa Tanjung Burung, salah satu 
usaha yang dilakukan dalam meminimalisasi rendahnya 
tingkat pendidikan/marginalisasi pendidikan di pedesaan 
ialah melalui optimalisasi program pemerintah pusat, 
yaitu sekolah gratis bagi tingkat Sekolah Dasar dan 
Sekolah Menengah Pertama.  

Namun sejauh ini menurut penuturan ketiga 
keluarga miskin tersebut, mereka semua mengaku bahwa 
tidak ada lagi usaha pemerintah untuk meminimalisasi 
rendahnya pendidikan yang dialami oleh anak-anak 
mereka dan keluarga miskin di desa Tanjung Burung. 
Sosialisasi pemerintah setempat mengenai pentingnya 
pendidikan terhadap keluarga-keluarga di desa Tanjung 
Burung tidak menyentuh masyarakat sasaran utama. Hal 
ini diperkuat dengan pernyataan ibu Kartini dan Ibu 
Sumrah sebagai berikut: 
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“Kalo sosialisasi dari pemerintah sini sih gak ada, neng… 
soalnya kan baru empat taun juga di sini, tapi gak tau sih 
kalau warga-warga yang lain mah…. (Wawancara dengan 
Ibu Kartini, 20 April 2012) ” 
 
“Nggak, gak ada tuh sosialisasi pendidikan dari 
pemerintah di sini….(Wawancara dengan Ibu Sumrah, 20 
April 2012)” 

 
Institusi Pendidikan minus 

 
Satu-satunya institusi pendidikan menengah 

pertama yang ada di Kp. Tanjung Burung, Desa Tanjung 
Burung keberadaannya sangat memprihatinkan. 
Keberadaan SMP Bhakti Karya Pantura (BKP) di Desa 
Tanjung Burung menjadi dilematis, karena sedikitnya 
minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya.  

 
Gambar 3.6. Potret SMP BKP Tanjung Burung 

 
 
 

Dari gambar 1 dan 2, nampak bangunan sekolah yang 
memprihatinkan. Langit-langit yang rusak dan bangunan 
jauh dari memadai dari standar sekolah yang ditentukan 

pemerintah 
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Sekolah yang tengah berjalan selama hampir tiga 
tahun dan memiliki dua angkatan ini, hanya memiliki 10 
siswa, 2 siswa kelas VII dan 8 siswa kelas VIII. Siswa-
siswa tersebut memiliki keinginan sekolah yang kuat, 
walaupun  berada dalam kondisi ekonomi yang lemah. 
Sedangkan tenaga pengajar di sekolah ini merupakan 
relawan dari luar desa, dengan jumlah 12 orang.  

Proses pembelajaran berjalan dari hari senin-
kamis, jumat dan sabtu sering digunakan siswa untuk 
mengantarkan tamu-tamu desa yang ingin pergi 
memancing_sebab sebagian besar siswa merupakan anak 
nelayan dan buruh tambak. Kondisi inilah yang memantik 
keinginan Pimpinan Yayasan Nurul Hikmah untuk 
mendirikan sekolah menengah. Menurutnya dengan 
mendirikan SMP, berarti berupaya untuk membangun 
masyarakat setempat melalui pendidikan. Dengan 
membangun lembaga pendidikan (sekolah) merupakan 
langkah awal dalam membangun masyarakat setempat. 
Pendidikan merupakan pondasi awal dalam membangun 
masyarakat khususnya dalam mengembangkan Sumber 
Daya Manusia. Walaupun dalam kenyataan di lapangan 
visi membangun tersebut masih jauh dari harapan  

 
Ikhtisar 

 
Potret dialektika tradisi pesisiran dan marginalisasi 

pendidikan yang terjadi pada masyarakat Tanjung Burung 
merupakan PR yang harus dicarikan solusinya.  Tradisi 
yang ada dalam masyarakat sudah seharusnya membawa 
penguatan, energi positif untuk membangun masyarakat 
ke arah yang lebih baik dan sejahtera. Bukan sebaliknya, 
membuat masyarakat kian sengsara, memiskinkan, dan 
marginal. Di sinilah esensi pendidikan harus diapresiasi 
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dan ditumbuhkembangkan. Tidak ada pilihan lain, hanya 
melalui jalur pendidikanlah masyarakat pesisir Tanjung 
Burung dapat berdaya.    
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DISKURSUS SUMBERDAYA 

ALAM, POLA NAFKAH, DAN 

KEBERTAHANAN 
 

Dwi Agus S., dkk. 

 
 
 

Pengantar 
 

Bab ini akan menjelaskan diskursus sumberdaya 
alam (SDA) pesisir, pola nafkah, dan kebertahanan 
keluarga miskin. Ketiga realitas ini, inheren dalam setting 
sosial masyarakat pesisir. Di sini akan nampak terlihat 
kemampuan dan keandalan masyarakat pesisir Tanjung 
Burung dalam mengelola dan menata lingkungannya, 
sesuai dengan kemampuan diri dan kapasitas wilayah. 
Bahkan akan menunjuk pada suatu corak khusus dalam 
orientasi kerja masyarakat di dalam wilayahnya, mampu 
bertahan atau terbawa arus kapitalisasi pesisir. 

Berangkat dari konteks di atas, kajian bab ini 
mengetengahkan tentang: (1) budidaya ikan dan 
ektensifikasi lahan; (2) kapitalisasi lahan tambak dan 
kemiskinan; (3) penambangan pasir laut dan kerusakan 
ekosistem; (4) pola nafkah dan kebertahanan keluarga; 
dan (5) bergantung dengan patron. Kelimanya tidak hanya 
senarai kumpulan empiris-praktis yang menarik untuk 
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dibahas, akan tetapi pergulatan-pergulatan sosial dan 
politik masyarakat pesisir dalam pertautannya dengan 
pemanfaatan SDA sebagai bentuk kontestasi di ruang 
pesisir sangat menarik untuk kita lihat. 
 

Budidaya Ikan dan Ektensifikasi Lahan 
 

Potensi tambak, budidaya ikan, dan udang windu 
sangat potensial di Desa Tanjung Burung. Sejak 20 tahun 
lalu budidaya udang windu merupakan hasil unggulan 
dari tambak-tambak di desa ini, selain ikan mujair nila 
dan bandeng. Hasil budidaya udang windu bahkan 
sempat menyentuh pasar ekspor Korea dan Singapura. 
Menurut penuturan Suparman (33 tahun) pada saat hasil 
budidaya udang windu masih potensial, hidup mereka 
makmur terutama yang memiliki tambak sendiri ataupun 
yang mengontrak.  
 

“Dulu mah sekitar 20 tahonan yang lalu kita masih bisa 
ngasilin udang. Hasilnya juga gede banget. Beda sama 
sekarang... (Wawancara, 20 April 2012).” 

 

Namun saat ini, perairan tambak di Tanjung Burung 
sudah mulai tercemar akibat aliran limbah pabrik yang 
berada di bantaran DAS Muara Cisadane. Warga yang 
menjadikan udang windu sebagai mata pencaharian 
pokok pun tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka kemudian 
mengalihkan budidaya udang windu menjadi budidaya 
ikan. Meskipun penghasilan dari budidaya udang windu 
jauh lebih menguntungkan dibanding dengan budidaya 
ikan. 

Mengenai budidaya ikan, para petambak 
memperoleh bibit dari petambat di desa Tanjung Pasir, 
Desa Muara dan Pakuhaji. Pembelian bibit mujair nila 
dihitung dengan takaran per liter. Setiap satu liter bibit 
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ikan mujair nila terdapat kurang lebih 70 ekor ikan. 
Biasanya para petambak membeli 200 liter bibit ikan 
mujair nila untuk disebar ke tambak. Dalam 
pembudidayaan ikan mujair nila, petambak hanya 
membutuhkan satu kali penyebaran bibit ikan. Setelah 
proses penyebaran bibit maka tidak ada pembelian bibit 
lagi dikarenakan ikan mujair nila dapat berkembang biak 
sendiri. Sementara itu, pembudidayaan ikan bandeng 
harus melalui proses pembibitan. Harga satu ekor bibit 
ikan bandeng yaitu Rp.150,-. Ikan bandeng dapat di panen 
ketika usia ikan mencapai 5 bulan. Hal itu bertujuan agar 
ikan mencapai ukuran/bobot yang diinginkan konsumen. 
Apabila petambak menginginkan bobot ikan lebih besar 
lagi, biasanya petambak menunggu sampai usia ikan 
bandeng mencapai 7 bulan. 

Budidaya tambak sangat dipengaruhi oleh kondisi 
kedalaman dampak. Kedalaman yang disarankan untuk 
usaha tambak sekitar 2-3 meter. Apabila kedalaman 
tambak di atas 3 meter maka mereka akan mengalami 
kesulitan ketika panen ikan dilakukan. Jenis pakan yang 
biasa diberikan para petambak untuk pembudidayaan 
ikan yaitu wafer/biskuit, roti tawar, pelet, dan lumut. 
Pada usia pembibitan, pemberian pakan ikan hanya 
dilakukan sekali dalam sehari. Petambak merawat dan 
mengganti air tambak dengan menggunakan sebuah 
sistem sederhana yaitu sistem buka tutup bendungan. 
Dengan menggunakan sistem ini, campuran air laut dan 
air Sungai Cisadane akan masuk ke area tambak. 

 
Periode Pembudidayaan Ikan 
a. Budidaya Ikan Saat Usia 1-2 Bulan 

Pada saat ikan berusia 1-2 bulan, para petambak 
hanya fokus pada pemberian pakan. Namun pemberian 
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pakan dilakukan secukupnya, ini dilakukan agar ikan 
yang berusia 1-2 bulan tidak mengalami stress di tambak, 
dapat beradaptasi pada pakan dan kondisi air tambak. 
Pemberian pakan saat masa pertumbuhan yang berkala 
dan pengamatan tentang perkembangan ikan berguna 
untuk mengetahui potensi ikan yang berada di tambak. 
Apabila kualitas ikan kurang baik, maka ikan tidak dapat 
bertahan hidup maupun berkembang biak. Pemancingan 
tidak di buka pada saat masa pembibitan. Saat usia ikan 
bandeng ataupun ikan mujair nila berusia 1-2 bulan 
pemberian pakan dalam sehari hanya satu kali. Pemberian 
pakan ikan disertai tambahan vitamin berupa pelet 
ataupun lumut. 

 
Gambar 4.1. 

Pelet dan Lumut sebagai Pakan Ikan 

 
 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2012. 
 

Pelet yang ditawarkan dipasaran ada berbagai 
jenis harga. Pelet dengan kualitas baik adalah pelet 
growmax dengan harga Rp.150.000,-/karung. Adapun 
pilihan pelet lain yang ditawarkan yaitu pelet turbo dengan 
harga Rp.135.000,-/karung dan pelet termurah dengan 
harga Rp.120.000, /karung. Para petambak biasanya 
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menggunakan pelet turbo dalam pembudidayaan ikan 
tambak. Hal ini dikarenakan pelet turbo memiliki harga 
yang relatif (tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah). 
Kualitas pelet ini pun masih dianggap baik oleh mereka. 
Selain pelet, mereka juga memberikan lumut sebagai 
pakan ikan dengan harga satu karungnya sebesar 
Rp.5000,-Para petambak juga menggunakan lumut dan 
wafer sisa produksi yang tidak laku dijual, diberikan 
untuk pakan ikan. Hal ini dimaksudkan untuk 
mengurangi atau mensiasati pakan pelet yang mahal. 
Walaupun menggunakan wafer sisa produksi, hasil dari 
pakan ini tidak jauh berbeda dengan pakan pellet. 

 
b. Budidaya Ikan Saat Usia 2-5 Bulan 

Ketika usia ikan di atas dua bulan, pemberian 
pakan di tingkatkan menjadi sebanyak dua kali sehari. 
Pemberian pakan dilakukan pada jam yang telah 
ditentukan, misalnya saja pemberian pakan ikan 
dilakukan pada pukul 11.00 dan pukul 16.00 WIB. Ikan 
bandeng pada saat berusia 5 bulan sudah bisa di panen, 
namun biasanya para petambak menunggu sampai usia 
ikan mencapai 7 bulan agar ikan bandeng yang dihasilkan 
bisa lebih besar dan tentunya mereka mendapatkan 
keuntungan yang lebih besar pula. 

Namun demikian, kegiatan budidaya tambak tak 
semulus kelihatannya. Ada berbagai kendala seperti iklim, 
polusi air, banjir pasang air laut (ROB) dan banyaknya 
hama yang menggangu proses perkembangbiakan ikan. 
Hama yang menggangu itu adalah ikan cere, ikan kakap, 
ikan gabus dan burung yang berkeliaran di area 
pertambakan. Cara untuk membasmi hama tersebut yaitu 
dengan melakukan penyebaran racun bernama racun 
semponen. Sebelum proses penyebaran racun, ikan harus di 
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jaring atau di panen terlebih dahulu karena racun akan 
membunuh segala macam jenis ikan, baik itu ikan yang 
merupakan hama ataupun ikan yang dibudidayakan 
petambak.  

Ketika usia ikan telah mencapai 5 bulan, para 
petambak membuka area tambaknya untuk dijadikan 
usaha pemancingan. Namun, ada juga petambak yang 
langsung memanen, lalu menjual hasilnya ke pasar 
terdekat. Pasar yang menjadi tujuan penjualan yaitu pasar 
ikan di Muara Dadap, Tanjung Pasir dan Kamal, Jakarta. 
Pada saat melakukan panen biasanya pembeli datang ke 
tambak untuk melihat potensi ikan, kemudian kurir 
pembawa ikan datang menggunakan sepeda motor untuk 
membawa ikan ke pasar-pasar tempat pelelangan.   

 
Gambar 4.2. 

Bubu dan Jaring 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2012. 

 
Hasil dari Budidaya Ikan 

Hasil pembudidayaan yang dilakukan oleh 
petambak sangatlah beragam. Hal itu tergantung dari 
seberapa banyak petambak menyebarkan bibit ikan. 
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Proses pengembangan dari ikan usia bibit sampai ikan 
mencapai usia 5 bulan pun sangat mempengaruhi hasil 
dari budidaya ikan. Misalnya pelepasan 30.000 ekor bibit 
ikan, maksimal akan menghasilkan 7-8 ton ikan dan 
minimal 5 ton ikan. Apabila mereka meraih hasil ikan 
dibawah 5 ton berarti petambak mengalami kerugian. 
Kerugian yang dimaksud adalah petambak hanya balik 
modal. 

Oleh karena itu, untuk menyiasati kerugian (jika di 
jual ke tengkulak ataupun pasar) sebagian besar petambak 
lebih memilih membuka lahan tambak untuk arena 
pemancingan, saat ikan telah berusia 5 bulan. Pemancing 
di Tanjung Burung umumnya berasal dari Kota 
Tangerang, Jakarta, Depok, Bekasi, dan Bogor. Mereka 
memancing khusus pada hari Sabtu dan Minggu, serta 
hari-hari libur nasional. 

 
Gambar 4.3. 

Pemancing Ikan di Area Tambak Desa Tanjung Burung 

 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2012. 
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Dalam sistem pemancingan, pemancing dikenakan harga 
per kg dari hasil ikan yang ia dapatkan, 1 kg ikan bandeng 
dikenakan harga Rp. 20.000,- dan 1 kg ikan Mujair nila 
dikenakan harga Rp17.000,-. 
 
Sistem Pengelolaan Lahan Tambak 

Lahan tambak dan pengontrak lahan di Tanjung 
Burung sebagian besar milik pengusaha Tionghoa asal 
Kota Tangerang dan Jakarta. Sementara itu, buruh tambak 
merupakan warga asli Tanjung Burung. Bila diperjelas 
tingkatan stratifikasi di area tambak ini yaitu: Pemilik – 
Pengontrak – Pengelola Tambak. 

Pemilik lahan ialah mereka yang memiliki tanah 
atau area pertambakan. Mayoritas pemilik lahan 
merupakan pengusaha Tionghoa asal Kota Tangerang dan 
Jakarta. Pada saat sebelum areal pertambakan mulai di 
garap, areal tersebut awalnya merupakan areal 
persawahan. Abrasi, erosi air laut dan ROB yang mulai 
yang menggenai areal persawahan menyebabkan alih 
fungsi lahan menjadi tambak-tambak baru. 

Pengontrak lahan adalah orang yang mengontrak 
kepada pemilik lahan. Pengontrak dapat mengontrakan 
lagi lahan yang dikontraknya kepada orang lain, 
dikarenakan pengontrak mendapat kepercayaan untuk 
memegang sertifikat lahan dari pemilik lahan. Sistem 
kontrak tersebut dapat menciptakan sebuah masalah baru, 
misalnya pengontrak dapat memindahtangankan hak 
pengelolaan tambak kepada pengontrak lain tanpa 
pengetahuan pemilik lahan. Lahan yang dikontrak 
umumnya seluas 2-5 hektar ke atas. Uang sewa di muka 
(TDP) sebesar Rp.8.000.000,- (per hektar 4 juta). 

Sementara itu, pengelola tambak merupakan kuli 
atau buruh yang dipekerjakan oleh pengontrak. Tugas 
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pengelola tambak sebagai penjaga dan pembudidaya ikan 
tambak. Pengelola tambak hanya mendapatkan 
keuntungan sebesar 20% dari hasil netto penjualan ketika 
panen tiba. Pengelola tambak bertanggung jawab atas 
perkembangan dan pertumbuhan ikan yang dikelola. 
 
Ekstensifikasi Lahan Tambak 
 Tingginya potensi budidaya tambak di Tanjung 
Burung, membuka celah perluasan lahan tambak. Dari 
tahun ke tahun area tambak terus bertambah. Contoh 
ekstensifikasi lahan terjadi di lahan tambak yang dikelola 
oleh Perak6. Sebelumnya, lahan yang ia garap 1.5 hektar, 
kini bertambah menjadi 4,5 hektar. Pemilik lahan tambak 
memperluas lahan pertambakan dari area eks-pesawahan, 
hutan bakau, dan tanah timbul, di kawasan perairan 
pantai dan estuarin. Kawasan ini merupakan suatu 
potensi sumber daya yang sangat potensial untuk 
menghasilkan produk-produk perikanan.  
 
 

Kapitalisasi Lahan Tambak dan Kemiskinan 
 

Status pemilikan lahan tambak dan pengontrak 
yang sebagian besar dipegang oleh pengusaha Tionghoa, 
pengusaha militer asal Kota Tangerang dan Jakarta 
menjadi penanda terjadinya kapitalisasi di area tambak. 
Contoh: lahan tambak yang dikelola oleh Nadawi, 
pemiliknya adalah pengusaha asal BSD (Bumi serpong 
damai). Tambak yang dikelola Kuncang, juga milik 
pendatang. Ada juga Pai-Pai, pemilik asal Kampung 
Melayu. Tambak Pak-Pai dikelola oleh Jumadi yang 

                                                 
6 Narasumber adalah pengelola tambak dan ketua RT. 011, Desa 

Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. 
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merupakan seorang buruh tambak asli desa Tanjung 
Burung. Terakhir, tambak yang dimiliki oleh Lurah 
Belimbing, Kosambi Tangerang.  

Dari keempat pemilik tambak tersebut luas tambak 
mereka masing-masing 5-6 hektar. Sekali panen pemilik 
tambak (yang sekaligus pembudidaya_tidak 
dikontrakkan) mendapatkan 6 ton sekali panennya, dari 
rata-rata 3000 ekor bibit yang ditebarkan.  
Kenyataan tersebut membuat pemilik tambak 
memperoleh keuntungan yang besar dari hasil budidaya 
tambak. Sedangkan buruh tambak, memperoleh 
penghasilan yang kecil sehingga tidak mampu 
mengangkat dirinya dari kemiskinan. Potret ini menjadi 
penanda bahwa kekayaan alam yang terdapat di Desa 
Tanjung Burung hanya dapat dimanfaatkan dan 
menyejahterakan para pemilik modal. Sementara, buruh 
tambak malah sebaliknya.  

 
Gambar 4.4. 

Kapitalisasi Lahan Tambak 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2012. 
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Penambangan Pasir Laut dan Kerusakan Ekosistem 
 

Potensi sumber daya alam pesisir Tanjung Burung 
jika dapat dikelola tentu menjanjikan keuntungan 
berlimpah. Pantai, hutan bakau, DAS Muara Cisadane 
yang eksotis, hamparan tambak, dan tambang pasir 
menjadi potensi utama Desa. Terkait penambangan pasir 
sejak tahun 80-an – sekarang eksplorasi terus berlangsung. 
Realitas ini memunculkan berbagai spekulasi dan 
kontroversi. Benturan-benturan kepentingan seringkali 
terjadi dan menjadi alasan utama munculnya kontroversi 
tersebut. Kepentingan ekonomi, keberlangsungan ekologi, 
maupun politik menjadi beberapa aspek penanda. 
Kontroversi yang terjadi tentu tak luput dari perhatian 
masyarakat desa. Disadari atau tidak, masyarajat tentu 
dapat merasakan dampak negatif dari penambangan pasir 
yang ada di sepanjang DAS Muara Cisadane. 

Penambangan pasir di Tanjung Burung massif 
seiring hilangnya mata pencaharian penduduk sebagai 
pembudidaya udang windu. Ia juga massif lantaran 
semakin menguatnya bisnis properti di wilayah 
Tangerang. Para penambang menjual pasir yang 
merupakan hasil pengerukan tambak ke orang yang 
membutuhkan pasir untuk membangun gedung/rumah. 
Kegiatan penambangan pasir ini melanggar ketentuan 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), 
karena terlalu banyak pasir yang diambil di tepian sungai 
dan laut. Hal ini dapat berakibat pada intrusi air laut 
(asin) dan air payau ke dalam tanah. Di sisi lain, 
penambangan pasir dapat berdampak pada melebarnya 
tepian sungai Cisadane di sepanjang jalan desa, 
meningkatnya tingkat kerusakan akibat abrasi di bagian 
utara desa Tanjung Burung. Dalam arti lain, tiap 
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tahunnya, desa Tanjung Burung mengalami penyempitan 
wilayah daratan, dan terancam longsor pada daerah-
daerah di sepanjang tepian sungai dan laut.  

Penambangan pasir di sekitar DAS Muara 
Cisadane, Desa Tanjung Burung sendiri tidaklah terlepas 
dari pengaruh kebijakan para elit pemerintah desa. 
Keterlibatan elit desa menjadi faktor yang menyebabkan 
kegiatan penambangan terus berlangsung. Besarnya 
“royalty” yang diterima dapat memback-up dan meredam 
gelombang penolakkan dari warga maupun dari aktivis 
lingkungan yang ada. Royalti per bulan yang diberikan 
pemilik tambang kepada elit desa, disinyalir sebagai bukti 
yang kuat dan jadi penyebab utama dari tumpulnya mata 
pisau pemerintah saat berhadapan dengan ilegalisasi pasir 
yang terjadi di Desa Tanjung Burung. Padahal nominal 
yang diterima para elit pun hanya berkisar puluhan ribu 
hingga ratusan ribu rupiah saja. Sebuah nominal yang 
tentu saja tak sebanding dengan keuntungan yang 
diterima pemilik tambang serta kerusakan alam yang 
terjadi akibat penambangan tersebut. Alhasil kondisi ini 
membuat masyarakat pesisir Tanjung Burung kian 
terjerembab dalam pusara kemiskinan. 
 

Pola Nafkah dan Kebertahanan Keluarga 
 

Buruh tambak sebagai suatu komunitas memiliki 
karakteristik “survival of the fittest”  yang sangat lekat 
atau menjadi ciri dalam kehidupannya. Salah satu bentuk 
strategi mereka agar senantiasa survive ialah dengan 
mengatur pola nafkah keluarga dalam bentuk pola nafkah 
ganda. Sebab, penghasilan sebagai buruh tambak sangat 
pas-pasan, bahkan tidak cukup untuk memenuhi 
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kebutuhan hidup sehari-hari. Ditambah lagi adanya 
kendala-kendala pendidikan dan kesehatan.  

Secara umum, kehidupan sehari-hari keluarga 
buruh tambak berada di area tambak dari pagi (pukul 
05.00 WIB) hingga petang, yaitu pada pukul 17.00 WIB. 
Kegiatan yang dilakukan di tambak adalah memberi 
pakan ikan dengan kurun waktu setiap dua jam sekali, 
serta menjaganya dari burung pemakan ikan. Pada malam 
hari mereka harus kembali ke tambak untuk mengontrol 
kondisi tambak. Kondisi tersebut berlangsung selama 
musim pembibitan. Selama musim pembibitan, buruh 
tambak yang ada di Desa Tanjung Burung tidak memiliki 
cukup waktu untuk beristirahat di rumah. Sebagian besar 
waktu mereka dihabiskan untuk menjaga tambak. 

Pada musim panen keadaan sekitar tambak sangat 
berbeda dari musim pembibitan, karena pada musim 
tersebut banyak orang yang datang untuk memancing 
ikan hasil empat bulan masa pembibitan. Bagi buruh 
tambak di Desa Tanjung Burung, kedatangan pemancing 
ke lokasi tambak menjadi berkah tersendiri, karena pada 
saat tersebut istri buruh tambak di sana banyak yang 
membuka usaha warung kopi.  Pada saat itulah istri buruh 
tambak di sana dapat membantu menambah penghasilan 
rumah tangga mereka. 

Kehidupan keluarga buruh tambak di Desa 
Tanjung Burung sangat jauh dari kata sejahtera. Dengan 
gaji Rp.500.000,00 per bulan tidak mencukupi untuk 
memenuhi kebutuhan hidup mereka. Untuk menutup 
kekurangan yang ada, mereka menyiasatinya dengan 
berbagai cara, diantaranya adalah dengan meminjam uang 
kepada saudara, tetangga, atau berhutang kepada pemilik 
tambak yang mereka garap dengan sistem cashbon, 
membuka usaha warung kopi ketika musim panen, dan 
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memanfaatkan tenaga keluarga untuk bekerja dalam 
rangka menambah penghasilan rumah tangga meski 
dengan hasil yang tidak seberapa. Di samping berupaya 
juga untuk mengatur sedemikian rupa pengeluaran 
rumah tangga untuk bertahan hidup, diantaranya dengan 
menghemat pengeluaran untuk konsumsi. Berikut ini 
sketsa tiga keluarga buruh tambak (Dusun Beting RT/RW 
16/08, Tanjung Burung) dalam melakukan “survival” pola 
nafkah keluarga.  
 
1. Suramin (52 tahun) 

Suramin memiliki seorang istri dan tiga orang 
anak. Ia tinggal di Dusun Beting, RT/RW 16/08, Desa 
Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten 
Tangerang. Pekerjaan sebagai buruh tambak didapatnya 
dari orangtuanya. Karena keterbatasan ekonomi keluarga, 
ia tidak mampu menikmati pendidikan. Pada waktu kecil, 
ia banyak menghabiskan waktunya di tambak untuk 
membantu orangtuanya bekerja. Dari situlah kemampuan 
mengelola tambak diperolehnya. Sudah tiga tahun 
lamanya Suramin bekerja sebagai buruh tambak. 
Sebelumnya ia bekerja sebagai penambang pasir illegal di 
Sungai Cisadane. Namun, karena pasir yang tersedia di 
Sungai Cisadane mulai berkurang akibat banyaknya 
penambang di sana, beliau menghentikan pekerjaan 
sebagai penambang pasir dan beralih menjadi buruh 
tambak. 

Setiap hari beliau berangkat dari rumah pukul 
05.00 WIB dan pulang ke rumah pada pukul 17.00 WIB. 
Kegiatan yang dilakukan selama di tambak adalah 
memberi makan ikan dan menjaga ikan-ikan di tambak 
dari burung pemakan ikan. Pada malamnya hari Suramin 
kembali ke tambak untuk mengontrol kondisi di sekeliling 
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tambak, terutama menjaga ancaman munculnya anjing air 
yang hendak memangsa ikan-ikan di tambak. Kesulitan 
yang dialami Suramin dalam mengelola tambak adalah 
apabila bibit-bibit ikan yang dilepas ke tambak mati, atau 
terseret banjir. Selain itu, tercemarnya aliran Sungai 
Cisadane juga menurunkan kualitas air tambak. 

Penghasilan yang didapat dari bekerja sebagai 
buruh tambak bukan berupa uang, melainkan berupa 75 
kilogram beras setiap bulannya. Hasil tersebut diperoleh 
salama masa pembibitan. Pada masa panen, beliau 
mendapatkan 20% dari keseluruhan hasil panen, yang 
berasal dari penjualan ikan serta uang sewa pemancingan. 
Menurut Suramin, penghasilan paling besar yang pernah 
ia dapatkan dari 20% hasil panen adalah sebesar Rp. 
5.000.000,00. Penghasilan yang didapatnya digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, 
membiayai sekolah anaknya, serta kebutuhan lainnya 
seperti biaya listrik, dan kebutuhan tak terduga lainnya. 
Menurutnya, hidup dengan mengandalkan penghasilan 
dari bekerja sebagai buruh tambak tidaklah cukup. Oleh 
karena itu, ia sering meminjam uang dari pemilik tambak 
dengan sistem cashbon. Namun, sistem cashbon tersebut 
menimbulkan kerugian bagi Suramin, yaitu apabila 
hutangnya kepada pemilik tambak belum terbayar semua, 
maka gajinya perbulan akan dipotong. Hal itu 
menyebabkan pemasukan keluarga semakin berkurang.  

Menyiasati kekurangan keuangan, Suramin 
memiliki sumber penghasilan lain selain dari bekerja 
sebagai buruh tambak. Ia kerap menangkap udang dari 
laut yang masuk ke tambaknya menggunakan bubu7. 
Kemudian, hasilnya dijual kepada tetangga yang mau 

                                                 
7 Alat penangkap udang tradisional 
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membeli atau dijual ke pasar. Hasil yang diperoleh dari 
menjual udang sebesar Rp. 300.000,00. Sementara itu, istri 
Suramin juga membantu mancari nafkah dengan 
berjualan kopi pada musim panen. Ketika tambak ramai 
dengan pengunjung, maka penghasilan yang diperoleh 
bisa mencapai Rp. 500.000,00 per bulan. Dari penghasilan 
tambahan itulah Suramin dan keluarga mampu menutupi 
kekurangan finansial. 

Untuk memperkecil pengeluaran rumah tangga, 
Istri Suramin mengatur sedemikian rupa pengeluaran 
yang ada. Misalnya, keluarga Suramin seringkali makan 
dengan lauk seadanya, seperti sambal terasi dan daun 
kedondong sebagai lalapnya. Namun, meski sudah hidup 
dengan sangat irit, tetap saja penghasilan yang 
diperolehnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 
keluarganya sehari-hari. Dengan keadaan yang saperti itu, 
Suramin tetap setia menggeluti pekerjaannya sebagai 
buruh tambak. Alasannya karena beliau tidak memiliki 
keahlian lain, selain sebagai buruh tambak. 
 
2. Madawi (65 tahun) 

Madawi, biasa dipanggil Dawi. Tinggal di Dusun 
Beting RT/RW 16/08 Desa Tanjung Burung bersama 
seorang istri dan seorang anak perempuannya. Sudah lima 
tahun ia bekerja sebagai buruh tambak. Sebelumnya, Dawi 
bekerja sebagai pengemudi speedboat untuk mengantar 
pengunjung ke pulau. Namun, karena usia yang mulai 
lanjut, ia meninggalkan pekerjaannya sebagai pengemudi 
speedboat.  

Sama seperti Suramin, kegiatan Dawi setiap 
harinya adalah berangkat ke tambak pada pukul 05.00 
WIB sampai pukul 17.00 WIB untuk mengontrol tambak 
dan memberi makan ikan-ikan. Dawi juga kerap kembali 
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ke tambak pada malam hari untuk mengontrol keadaan 
tambak. Kesulitan yang dialami Dawi dalam mengelola 
tambak tak jauh beda dengan yang dialami oleh Suramin, 
yaitu tercemarnya aliran Sungai Cisadane, matinya bibit-
bibit ikan, serta terseretnya bibit ikan oleh banjir pasar air 
laut. Menurut Dawi, pada tahun 2002 ketika banjir 
melanda daerah Jakarta dan sekitarnya, menimbulkan 
kerugian yang begitu besar bagi petani tambak di Desa 
Tanjung Burung sehingga buruh tambak di sana tidak 
mendapat upah. 

Penghasilan yang ia peroleh dari bekerja sebagai 
buruh tambak tidak menentu. Terkadang sebulan sekali 
sebesar Rp. 500.000,00 atau dua bulan sampai tiga bulan 
sekali baru menerima gaji. Tetapi, gaji yang diperoleh 
bukan kelipatan dari bulan-bulan sebelumnya yang tidak 
digaji, melainkan tetap Rp. 500.000,00. Pada musim panen, 
keseluruhan hasil panen dibagi tiga, yaitu antara pemilik 
tambak, pengontrak dan buruh tambak. Jadi, pada musim 
panen Dawi memperoleh 1/3 dari keseluruhan hasil 
panen. Penghasilan yang beliau peroleh dipergunakan 
untuk makan sehari-hari, membayar listrik serta 
kebutuhan tak terduga lainnya. Dengan penghasilan yang 
ada, Dawi kesulitan untuk untuk memenuhi seluruh 
kebutuhan keluarganya. Beruntung, ketiga anaknya yang 
sudah berumah tangga tidak lagi tinggal dengannya, 
sehingga dapat mengurangi bebannya. Seorang anak 
perempuannya yang masih tinggal dengannya pun sudah 
bekerja, sehingga mampu memenuhi kebutuhannya 
sendiri. 

Untuk menambah penghasilan rumah tangga, 
Dawi terkadang mencari ikan di laut. Istrinya juga 
membantu sebagai guru mengaji di majelis. Ketika musim 
panen, seperti istri petambak lainnya, istri Pak Dawi juga 
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membantu berjualan kopi di tambak. Alasan Dawi tetap 
setia menggeluti pekerjaannya sebagai buruh tambak lagi-
lagi karena keterbatasan keterampilan serta tingkat 
pendidikan yang rendah. 
 
3. Suparman (37 tahun) 

Suparman seorang buruh tambak yang telah dua 
tahun menggeluti pekerjaan ini. Untuk menghidupi dua 
orang anaknya, Suparman dan istrinya bekerjasama agar 
mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Selama 
musim panen, Rani membuka usaha warung di dekat 
lahan tambak milik bos tempat suaminya menjadi buruh 
tambak. Setiap harinya, Rani mendapatkan Rp. 15.000,00 
dari hasil penjualan makanan kecil, minuman, maupun 
penjualan alat pancing. Biasanya di musim panen banyak 
pemancing yang datang dan kesempatan tersebut diambil 
oleh Rani untuk memenuhi kebutuhan pemancing. 
Awalnya, Rani mengeluarkan modal Rp. 400.000,00 untuk 
membuka warung tersebut, jika dihitung pendapatan 
perbulan Rani bisa memperoleh Rp. 450.000,00 per bulan, 
itupun jika warungnya ramai pengunjung. Rani hanya 
membuka warungnya pada saat musim panen saja, 
sehingga ia membutuhkan strategi lain untuk dapat 
membantu suaminya dalam menafkahi keluarganya. 

Selama musim pembibitan, selain menjadi buruh 
tambak Suparman mencari pekerjaan lain, yaitu sebagai 
pencari kepiting. Pendapatan yang diperoleh sebagai 
buruh tambak sebesar Rp. 500.000,00 per bulan. 
Sedangkan pendapatannya akan bertambah, ketika 
Suparman menjadi pencari kepiting. Rani dan suaminya 
tetap bertahan sebagai buruh tambak karena keterbatasan 
ilmu mereka di bidang yang lainnya. Strategi bertahan 
keluarga tambak Rani dan suaminya dalam memenuhi 
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kebutuhan hidup sehari hari adalah dengan memperkecil 
pengeluaran. Namun, terkadang penghasilan yang ada 
hanya cukup untuk makan sehari-hari. Untuk biaya 
sekolah anak-anaknya yang masih SD terkadang Rani 
harus meminjam atau berhutang kepada saudara-
saudaranya yang memiliki penghasilan lebih. 

 
Tabel 4.1. 

Pola Nafkah Keluarga Buruh Tambak 
Suami (Buruh Tambak) Istri Buruh Tambak 

- Mengelola tambak 
- menangkap ikan di laut 
- menjadi pengemudi speedboat 
- menangkap udang di tambak 

menggunakan bubu 

Masa pembibitan: menjadi 
guru mengaji atau sekedar 
menjadi ibu rumah tangga. 
Masa panen: berjualan kopi di 
sekitar tambak. 

    Sumber: Diolah dari data lapangan, 2012. 
 
 

Berdasarkan tabel 4.1, dapat di lihat bahwa pola 
nafkah yang dijalankan oleh keluarga buruh tambak di 
Desa Tanjung Burung adalah pola nafkah ganda. 
Maksudnya adalah, dalam satu keluarga tidak hanya 
kepala keluarga atau sang istri saja yang mencari nafkah, 
tetapi keduanya sama-sama bekerja untuk memenuhi 
kebutuhan hidup sehari-hari. Meskipun sang istri 
membantu mencari nafkah hanya pada masa panen saja, 
tetapi kagiatan tersebut berlangsung terus menerus secara 
berkala. 

Berdasarkan tabel 4.2, dapat diamati bahwa 
kehidupan buruh tambak di Desa Tanjung Burung sangat 
memprihatinkan. Mereka selalu terjerat hutang dengan 
para pemilik tambak, karena mereka tidak mampu 
membayar hutang-hutang tersebut. Akibatnya adalah gaji 
mereka tiap bulan dipotong untuk membayar hutang. 
Bahkan, ada pemilik tambak yang tidak membayarkan 
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gaji buruh tambak satu rupiah pun untuk melunasi 
hutang mereka. Hal itulah yang menyebabkan para buruh 
tambak terikat dengan pamilik tambak (patron). 
 

 
Tabel 4.2. 

Strategi Bertahan Keluarga Buruh Tambak 
Kendala yang dihadapi Usaha untuk bertahan 

Dalam mengelola tambak 
- Banjir  
- Air limbah  
- Anjing air 
- Burung pemakan ikan  
- Matinya bibit ikan karena 

kualitas air yang buruk 

- Memberikan makanan ikan 
dengan kualitas terbaik agar 
hasil panen melimpah 

- Menjaga tambak dari 
serangan anjing air pada 
malam hari 

Dalam mengelola keuangan 
- Banyaknya kebutuhan 
- Penghasilan minim 
- Keterlambatan pembayaran 

gaji 
- Pemotongan gaji untuk 

membayar hutang 

- Mengatur keuangan dengan 
sedemikian rupa 

- Mengurangi frekuensi makan 
sehari-hari 

- Menjalankan usaha lain, 
seperti menangkap ikan di 
laut, menjadi supir speedboat, 
dan menangkap udang. 

- Meminjam uang dari kerabat 
dekat atau dari pemilik 
tambak 

     Sumber: Diolah dari data lapangan, 2012. 

 
 

Bergantung dengan Patron 
 

Bergantungya buruh tambak kepada pamilik dan 
pengontrak tambak (patron) membuka ruang stratifikasi 
sekaligus interaksi sosial antara keduanya. Dalam kasus 
pada buruh tambak di Tanjung Burung, hubungan patron-
client membuat dominasi bagi patron dan semakin 
membuat client tergantung. Dalam banyak hal buruh 
tambak menjadi pihak yang paling sering dirugikan. 



69 
 

Contoh ketika ada kerugian tambak karena hal tertentu, 
misalnya pada banjir besar tahun 2003 yang menimbulkan 
kerugian yang besar, pemilik dan pengontrak tambak 
menuntut pengelola tambak untuk mengganti setengah 
dari kerugian. Menurut Dawi (50 tahun) hampir sebagian 
besar penduduk sekitar desa Tanjung Burung bekerja 
dengan mengandalkan budidaya tambak.  

 

“aduh neng, kalo seluruh air Cisadane terkena 
limbah dan tambak di sekitar sini tercemar semua 
orang yang ada di sini tinggal tunggu matinya 
aja.” 

 

Hubungan saling ketergantungan antara pemilik, 
pengontrak (patron) dan buruh (client) yang hanya 
memiliki tenaga memberikan dampak bagi buruh tambak 
pesisir Tanjung Burung yang mayoritas kebutuhannya 
ditopang oleh pinjaman dan bantuan dari patron. Melihat 
fakta ini, sebenarnya buruh tambak berada dalam pusara 
lingkaran yang tak berujung. Kekurangan dan kemiskinan 
yang dialami sedikit demi sedikit dapat teratasi karena 
mayoritas dari mereka bekerja pada tambak yang dimiliki 
oleh patronnya. Namun, itu hanya realitas semu, karena 
kemiskinan berulang mengintai ketika musim paceklik 
dan gagal panen terjadi. 

 
Ikhtisar 

 
Sumberdaya alam pesisir Tanjung Burung yang 

potensial sudah seharusnya dimanfaatkan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran masyarakatnya. Hamparan tambak 
dan segenap potensi yang dimiliki harus diupayakan agar 
mendatangkan hasil keuntungan semaksimal mungkin. 
Tentunya, dibarengi dengan tindakan pencegahan limbah 
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pabrik dan pelarangan penambangan pasir di DAS Muara 
Cisadane yang semakin massif. Sementara itu, 
penghasilan buruh tambak yang hanya mendapat 
Rp.500.000 per bulan jika dalam sekali panen menjadi 
potret kemiskinan di area tambak. Kemiskinan yang 
dialami oleh para buruh tambak akan terus berlanjut 
selama mereka tidak memiliki usaha lain dan hanya 
bergantung pada hasil tambak. Di sini dibutuhkan pola 
nafkah keluarga petambak agar mampu bertahan dalam 
menopang kehidupan sehari-hari. Misal, istri petambak 
ikut bekerja di tambak sebagai penjual makanan dan 
minuman. 

Selain pola nafkah yang seperti itu, berbagai 
strategi juga telah dicoba oleh keluarga petambak guna 
mempertahankan hidupnya. Strategi tersebut antara lain 
dengan cara meminjam uang dari saudara atau cashbon 
dengan pemilik tambak. Hal itulah yang menyebabkan 
para buruh tambak terikat dengan pamilik tambak 
(patron). Sebab, dengan gaji yang rata-rata hanya Rp. 
500.000,00 sebulan, tidak memungkinkan mereka untuk 
membayar hutang-hutang tersebut. Mengharapkan bonus 
yang tidak pasti datangnya juga tidak dimungkinkan. 
Untuk menyiasatinya, keluarga petambak biasanya 
merangkap beberapa pekerjaan seperti menjadi guru 
mengaji, pencari udang, penjual kopi dan sebagainya. 
Hasilnya dapat digunakan untuk menutup kekurangan 
meskipun hanya sebagian. 
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5 
 

DILEMA KEPEMIMPINAN, 

DRAMA DI ALTAR PESISIR 
 

Miranda Maulidya, dkk. 

 
 
 

Pengantar 

 
Bab 5 ini akan mengetengahkan tema mengenai 

dilema kepemimpinan, drama di altar pesisir. Fokus tema 
ini mengarah kepada peranan kepemimpinan kepala desa 
sebagai elit pemerintahan, rutinisasi kekuasaan, dan 
pengaruh kepemimpinan terhadap tingkat kesejahteraan 
masyarakat. Berangkat dari fokus tersebut, kajian bab ini 
mengetengahkan pembahasan tentang: (1) sketsa 
kepemimpinan kepala desa; (2) strategi dan peran 
kepemimpinan; dan (3) persepsi masyarakat terhadap 
kepemimpinan kepala desa.  

 
Sketsa ”Orang No. 1” di Tanjung Burung 

 
Desa Tanjung Burung terbentuk sejak 1984. Desa 

ini merupakan pemekaran dari Desa Pangkalan. Kepela 
desa pertama adalah Suryana (1984-1985). Pada tahun 
1985 pergantian kepemimpinan terjadi dengan 
menggunakan sistem demokrasi langsung. Ada tiga orang 
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calon kepala desa pada saat itu dan yang terpilih menjadi 
pengganti Kepala Desa sebelumnya adalah Buang Muhadi 
(1985-1993). Tahun 1993-2001 jabatan kepala desa 
dipegang oleh Arif Naskur. Buang Muhadi terpilih 
kembali menjadi Kepala Desa pada tahun 2001, namun 
kepemimpinannya dialihkan secara demokrasi kepada 
Masta pada tahun 2005, karena Buang Muhadi meninggal 
dunia ditengah masa kepemimpinannya. Sepanjang tahun 
2005-2009, Masta menjabat sebagai kepala desa.  

Pada periode berikutnya, di tahun 2010 jabatan 
kepala desa pegang oleh Rusdiyono (putra Buang 
Muhadi). Terpilihnya Rusdiono tak lepas dari pengaruh 
bawaan atau kharisma-tradional orangtuanya yang 
merupakan tokoh kuat lokal (local strongmen), mantan 
kepala desa. Suksesi Rusdiono merupakan potret 
rutinisasi kekuasaan yang terjadi di pedesaan.  

 
Gambar 5.1. Foto Buang Muhadi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2012. 

 
 



73 
 

Menurut Rusdiyono, pada awalnya “menjadi 
kepala desa bagaikan mimpi”, karena lulusan SMA yang 
baru berusia 25 tahun ini hanya bekerja di pabrik tas dan 
koper, bukan seorang politisi desa, intelektual partai, 
ataupun tokoh lokal. Kharisma-tradisonal orangtua yang 
membawa ia muncul dipentas perpolitikan desa. Figuritas 
orangtuanya menjadikan masyarakat berharap banyak 
agar ia mampu meminpin Tanjung Burung agar lebih baik 
dan sejahtera. Sebab, selama menjadi kepala desa Buang 
Muhadi mampu menjadi seorang pemimpin yang baik di 
mata masyarakat, ia menjadi pemimpin yang disegani 
oleh masyarakatnya.  

 
Gambar 5.2. 

Foto Rusdiyono 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2012. 

 
Kapital sosial dari masyarakat ini yang kemudian 

membuat Rusdiyono memberanikan diri untuk mengikuti 
pemilihan kepala desa. Selang dua tahun setelah ayahnya 
meninggal yakni tahun 2007 Rusdiyono mulai mencari 
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dukungan dan simpati yang lebih banyak dari masyarakat 
Tanjung Burung diberbagai lapisan sosial. 

 
Strategi dan Peran Kepemimpinan 

 
Untuk menjadi kepala desa, Rusdiyono melakukan 

pendekatan-pendekatan politik selama tiga tahun dari 
2007 hingga 2010. Di saat-saat itu, Rusdiyono mulai 
mendekatkan diri dan berbaur dengan masyarakat. 
Tujuannya agar dapat menarik simpati dan dukungan 
penuh masyarakat menuju kursi kepala desa. Pada masa-
masa kampanye, Rusdiyono banyak membantu warga 
sekitar dengan berbagai cara yang dilakukannya, salah 
satunya ketika ada salah satu warga yang meninggal 
dunia, Rusdiyono memberikan support untuk keluarga 
yang ditinggalkan baik dalam bentuk materi maupun non-
materi. Pada waktu perheletan desa “pemilu desa” warga 
mengakui bahwa terdapat juga „serangan fajar‟ dari tim 
sukses Rusdiyono dalam melancarkan jalannya menjadi 
kepala desa.  

Ketika sudah menjadi kepala desa, dalam beberapa 
kesempatan, Rusdiyono masih menyempatkan hadir 
dalam sisi silahturahmi dengan warga, yaitu dengan 
menghadiri acara-acara pesta pernikahan, pesta rakyat, 
tahlilan, dan menjenguk warga yang sedang sakit. 
Walaupun bagi sebagian besar warga menganggap bahwa 
itu hanya politik semata, semu. 

 
Persepsi Masyarakat 

 
Menurut sebagaian masyarakat kemampuan 

Rusdiyono dalam memimpin desa belum nampak dan 
membangkitkan roda perekonomian warga, padahal 



75 
 

sudah memasuki 2 tahun masa kepemimpinannya. Hal ini 
terbukti dari banyaknya keluhan masyarakat mengenai 
kepemimpinannya. Ia dianggap tidak memiliki dasar 
pengetahuan dan pengalaman sebagai seorang pemimpin 
karena Rusdiyono sebelumnya hanya seorang bekerja di 
pabrik koper dan tas. Masyarakat yang semula 
menyimpan harapan besar kepada Rusdiyono untuk 
memimpin desa Tanjung Burung menjadi desa yang lebih 
maju dan baik ternyata hanya memperoleh hasil yang 
nihil. Harapan itu belum terwujud.  

Menurut pandangan salah satu elit non 
pemerintahan, terdapat kesamaan, bahwa saat ini peran 
kepala desa belum dapat dirasakan dengan baik oleh 
masyarakat. Lima orang ibu-ibu yang penulis wawancarai 
berkeluh kesah mengenai kepemipinan Bapak Rusdiyono. 
Terlihat adanya penyesalan dan kekecewaan yang 
mendalam di masyarakat. Padahal, jabatan kepala desa 
yang didapat oleh Rusdiyono tidak terlepas dari 
dukungan masyarakat desa Tanjung Burung terhadap 
dirinya.  

 
Ikhtisar 

 
Kekuasaan, politik, elit, adalah tiga hal yang 

mungkin menjadi tujuan bagi sebagian besar masyarakat 
Indonesia dewasa ini. Baik dalam ranah perpolitikan yang 
makro maupun ranah perpolitikan mikro, dalam hal ini 
kita sebut dengan politik lokal. Tidak menutup mata, 
ketiga hal tersebut menjanjikan suatu privilige yang sangat 
menguntungkan dalam kehidupan di masyarakat. Begitu 
pula yang terjadi di dalam gaya kepemimpinan di desa 
Tanjung Burung. 
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Kesempatan, ditambah peninggalan kharismatik-
tradisional orangtua yang melekat dalam diri Rusdiyono 
menjadikannya sebagai seorang Kepala Desa. Suatu status 
yang awalnya di luar perencaan. Namun, sikap baik 
berpihak padanya. Lantas, tak mau kehilangan 
kesempatan, berbagai strategi politik seperti pendekatan 
massa selama tiga tahun untuk membangun trust dan 
menjadi modal awal ia maju sebagai Kepala Desa dan 
akhirnya terpilih untuk periode 2010-2014. 

Dibalik kepemimpinannya tersebut, di awal 
kariernya sebagai Kepala Desa masih ada banyak hal yang 
harus dicapai oleh Rusdiyono. Uang memang dapat 
menjadi sebuah Mesin politik yang menggerakan 
kekuatan kita mengarah pada sebuah kekuasaan politik, 
namun tidak dilupakan bahwa ada kemampuan (skill) 
memimpin yang harus dipegang, yaitu kewibawaan 
seorang pemimpin dan cara pemimpin mengolah 
kekuasaan. Meminjam salah satu konsep dalam 
Dramaturgi Erving Goffman, tentang Impression 
Management, seorang Pemimpin haruslah memiliki 
Impression Management yang sangat baik dan total untuk 
dapat menjalankan peran dengan baik kepada khalayak. 

Hasil di lapangan membuktikan bahwa 
kepemimpinan Rusdiyono masih belum cukup kuat untuk 
dapat menjalankan tugas pertama dalam hidupnya 
menjadi seorang pemimpin lokal atau Kepala Desa di desa 
Tanjung Burung. Sebab, yang menjadi tolak ukurnya 
adalah melihat bagaimana respon masyarakat tentang 
kepemimpinannya saat ini. Dari beberapa responden 
mengatakan bahwa masih jauh lebih baik kepemimpinan 
Kepala Desa Sebelumnya. Ini menjadi Tugas yang cukup 
berat, namun masih bisa terkejar selama dua tahun ini 
untuk menunjukan bahwa ia bisa menjadi lebih baik. 
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Mungkin pada dasarnya pendidikan politik sejak dini itu 
jauh lebih bagus untuk mendongkrak mobilitas vertikal 
kita saat ingin menjadi calon pemimpin, baik di tingkat 
lokal maupun di tingkat negeri. 
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POTENSI RUANG KEWARGAAN 

PESISIR YANG TERSISA 
 

S.S. Dewi, dkk. 
 
 
 

Pengantar 
 

Ruang kewargaan merupakan area kreasi, 
kreatifitas, inovasi, dan perlawanan warga di tengah 
ketiadaan ruang publik yang disediakan oleh Negara. Di 
tengah kondisi serba kekurangan dan kemiskinan 
masyarakat Tanjung Burung masih menyisahkan ruang 
kreasi tersebut, ditandai dengan tetap bertahannya etnis 
dan kebudaya tionghoa “cina benteng”, kepeloporan dan 
diaspora nelayannya, dan ekonomi kreatif yang masih 
terjaga. Ketiga, nampak saling melengkapi khasanah 
ruang kewargaan tersebut. Oleh karena itu, perlu dibahas 
dengan satu sudut pandang yang luas dan. Di sinilah dan 
melalui bab inilah keragaman sudut pandang dan diskusi 
menarik tentang ruang kewargaan yang tersisa disajikan. 

  
Kebertahanan Cina Benteng 

 
Istilah "Cina Benteng" tidak terlepas dari simbol 

geografis yaitu kata "Benteng", nama lama kota 
Tangerang. Saat itu terdapat sebuah benteng Belanda di 
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Tangerang, pinggir Cisadane, yang difungsikan sebagai 
pos pengamanan mencegah serangan dari Kesultanan 
Banten. Benteng ini merupakan benteng terdepan 
pertahanan Belanda di pulau Jawa. Secara historis Cina 
Benteng telah beberapa generasi tinggal di Tangerang 
yang kini telah berkembang menjadi tiga kota/kabupaten 
yaitu, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota 
Tangerang Selatan (http://id.wikipedia.org/wiki/ 
CinaBenteng, Diakses pada 3 Juni 2012). Khusus di 
wilayah pesisir Tangerang, salah satu basis wilayah 
komunitas cina benteng terdapat di desa Tanjung Burung. 
Jumlah komunitas ini, berdasarkan survei langsung pada 
tahun 2012 berjumlah 168 KK yang tersebar di 4 RT (RT. 
06, 14, 15, dan 16). 

Ciri khas dari Cina Benteng, meskipun mereka 
sudah tidak lagi berbahasa Cina, tetapi mereka masih 
memegang teguh kebudayaan leluhurnya (masih 
memakai meja abu, dll). Hal ini dapat dilihat ketika acara 
resepsi pernikahan, upacara meninggal, dan kegiatan-
kegiatan lainnya. Selain itu, yang membedakan cina 
benteng dengan cina lainnya adalah dari segi fisik. Jika 
dilihat antara cina benteng dengan cina lainnya, cina 
benteng memiliki warna kulit yang sangat berbeda 
dengan cina pada umumnya. Warna kulit komunitas cina 
benteng lebih gelap atau hitam dan mata sudah tidak sipit 
– bentuk mata lebih bulat.8 Sedangkan, warna kulit 
komunitas cina pada umumnya adalah putih dan mata 
cenderung sipit. 

                                                 
8 Warna kulit masyarakat Cina Benteng yang jauh lebih gelap dari 

masyarakat Cina lainnya dikarenakan masyarakat Cina Benteng telah 
terjadinya asimilasi dengan warga pribumi (Wawacara dengan 
Ahok/Ketua RT 06, 21 April 2012). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Cisadane
http://id.wikipedia.org/wiki/%20CinaBenteng
http://id.wikipedia.org/wiki/%20CinaBenteng
http://id.wikipedia.org/wiki/%20CinaBenteng
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Dialek komunitas cina benteng juga berbeda 
dengan komunitas cina pada umumnya. Dialek sunda dan 
betawi begitu kentara dalam tuturan sehari-hari mereka. 
Contoh, dalam menyebutkan kalimat “mau kemana?”, 
komunitas cina benteng menyebutkannya dengan akhiran 
“na” yang panjang seperti “mau kemanaaa?”. Sementara 
itu, dalam bidang kesenian, ciri khasnya ditandai dengan 
eksisnya musik gambang kromong dan tari cokek yang 
biasanya ada pada acara pernikahan.  

Kebertahanan komunitas Cina Benteng di Desa 
Tanjung Burung secara turun-temurun lantaran mereka 
dan penduduk asli saling menjaga sikap toleransi dan 
merasa satu keluarga, bahkan komunitas yang mendiami 
Tanjung Burung sejak abad 15 ini sudah seperti penduduk 
asli Tanjung Burung. Mereka saling berbaur satu sama 
lain, tidak mengeksklusifkan diri. Mereka tidak 
memandang bahwa kelompoknya yang lebih baik dari 
kelompok lain. Menjaga keharmonisan melalui interaksi 
sosial yang intens di antara mereka dan warga pribumi. 
Memelihara dan mematuhi aturan-aturan yang ada 
dengan mengontrol tindakan yang sesuai, tanpa 
mengesampingkan nilai atau kepercayaan yang telah 
dianut pada setiap kelompoknya masing-masing.  
 

“Sikap pribumi yang ramah dan mau menerima kami, 
membuat kami merasa nyaman dan dihargai. Begitu 
pula sikap kami kepada mereka, bersikap baik, ramah 
dan tidak mengganggu agar generasi cina benteng tetap 
bertahan di Tanjung Burung (wawancara dengan 
Elan/warga RT 14, 2012).”  

 
Selain itu, dari sisi internal, hubungan 

kekeluargaan antar warga cina benteng sangat kuat. 
Kenyataan ini menguatkan eksistensi dan kebertahanan 
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mereka. Bagi masyarakat Tionghoa seperti halnya Cina 
Benteng, posisi keluarga atau klannya dianggap begitu 
penting dibandingkan seorang individu. Keluarga 
merupakan struktur dasar sosial, kewajiban seseorang 
bukan hanya untuk dirinya sendiri, bangsa dan negara, 
akan tetapi juga sangat utama ditujukan kepada keluarga. 
Sikap hormat selalu di tekankan warga komunitas cina 
benteng kepada arwah leluhur atau orangtua yang sudah 
meninggal, karena mereka mempunyai prinsip atau 
kepercayaan bahwa kita tidak boleh lupa pada asal usul 
diri.  

 
 

Gambar 6.1.  
Warga Cina Benteng sedang Melakukan  

Aktivitas Sembahyang di Vihara Atha Naga Vimuthi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2012. 

 
 
Faktor kebertahanan lainnya ialah tidak 

membiarkan sanak saudara mereka merantau sebelum 
mereka menikah bahkan ketika sudah menikahpun 
mereka jarang yang pergi merantau, itu sebabnya sampai 
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saat ini komunitas cina benteng tetap eksis dan banyak 
jumlah anggotanya. Mereka juga jarang sekali mau 
menjual tanah miliknya kepada orang lain yang berminat 
untuk membelinya. Hal ini dilakukan dengan alasan agar 
ketika nanti mereka sudah meninggal dunia atau anaknya 
sudah menginjak usia dewasa, tanah tersebut dapat 
mereka wariskan sehingga keluarga mereka tidak 
kekurangan lahan untuk tempat tinggal. Apa yang 
dilakukan oleh warga Cina Benteng ini merupakan contoh 
tindakan dari nilai yang mereka yakini dalam sumpah 
leluhur agar kerja keras untuk anak cucu.  

 
Gambar 6.2. Kertas Pekong  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2012. 

 
Pemertahanan budaya komunitas cina benteng 

contohnya dengan senantiasa melaksanakan ibadah di 
rumah seperti membakar hio di meja abu bagi yang budha 
ataupun sholat lima waktu bagi yang muslim. Selain itu, 
warga cina benteng terutama yang beragama budha, 
biasanya akan menempelkan atribut keagaman mereka 
yang juga digunakan selain sebagai pertahanan budaya 
juga digunakan sebagai ciri atau simbol identitas 
komunitas tersebut. Misalnya menempelkan kertas-kertas 
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yang mereka sebut kertas “pekong” di depan rumah 
mereka. 

Dalam hal atribut-atribut penanda ini, terdapat 
perbedaan antara anggota komunitas cina benteng yang 
perekonomiannya biasa saja dengan mereka yang secara 
finansial lebih berada. Bagi kebanyakan anggota cina 
benteng, atribut-atribut biasa mereka peroleh dari vihara. 
Sedangkan bila mereka berada pada lapisan ekonomi 
menengah ke atas, mereka akan membeli sendiri atribut-
atribut tersebut. Anggota komunitas Cina Benteng yang 
menengah ke bawah juga biasanya hanya menempelkan 
kertas pekong, sementara bagi mereka yang 
perekonomiannya lebih baik, mereka akan menggantung 
lampu-lampu lampion di teras rumahnya. 

 
 

Gambar 6.3. Lampion di Teras Rumah  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2012. 

 
Realitas ini mengindikasikan bahwa sebagian besar 

masyarakat cina benteng yang tinggal di Tanjung Burung, 
hidup dalam kesederhanaan dan kemiskinan. Namun 
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demikian mereka tetap bertahan dan memanfaat ruang 
kewargaan yang tersisa.  Ruang yang mereka cipta sebagai 
pertahanan untuk tetap eksis dan survive, meskipun tetap 
tidak dapat dihindari bahwa ada elemen-elemen dari 
komunitas Cina Benteng ini yang pudar bahkan 
menghilang. Salah seorang warga cina benteng RT 16 yang 
beragama budha mengaku bahwa saat ini tradisi di antara 
komunitas Cina Benteng sudah memudar dan banyak 
yang ditinggalkan.  

 
Kepeloporan dan Diaspora Nelayan Jawa 

 
Selain keberadaan etnis cina benteng, potensi 

kekayaan pesisir Tanjung Burung menyimpan sejuta asa 
bagi kemunculan para nelayan Jawa, seperti Demak dan 
Jepara. Keputusan para nelayan Demak dan Jepara 
menuju peruntungan hidup di pesisir Tanjung Burung 
karena melihat besarnya potensi kekayaan hasil 
tangkapannya.  

Hasil kajian di lapangan mendapati bahwa nelayan 
yang pertama kali datang ke Tanjung Burung adalah Jafar 
beserta keempat kawan-kawannya. Jafar merupakan  
nelayan yang berasal dari Jepara, sedangkan keempat 
temannya berasal dari Demak. Menurut penuturan Jafar, 
sebelum  memutuskan untuk mendiami pesisir Tanjung 
Burung, Jafar menghabiskan waktu untuk mencari ikan di 
pantai Tanjung Pasir, sebuah desa pesisir di bagian Teluk 
Naga yang menjadi tetangga perbatasan dengan desa 
Tanjung Burung. Lantaran alasan di Tanjung pasir 
ombaknya terlalu besar dan ada sejumlah biota laut yang 
sering menempel di badan kapal yang mengakibatkan 
kapal milik beliau menjadi rapuh dan cepat rusak, serta di 
Tanjung Pasir jumlah ikan dan udang  mulai mengalami 
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penurunan, Jafar dan kawan-kawan mulai mencari 
sumber ikan dan udang di Tanjung Burung. 

 
Gambar 6.4. 

Jafar (Nelayan Jawa di Tanjung Burung) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2012. 
 

 
Artinya, faktor ekonomi yang menarik mereka 

untuk mengarungi tempat lain agar mecukupi kebutuhan 
hidup. Salah satu kawan jafar mengatakan bahwa nelayan 
itu laksana burung yang terus terbang untuk  mencari 
makanan. Nelayan harus terus menerjang ombak untuk 
mencari sumber ikan dan udang. Tak ada kata berdiam 
diri bagi nelayan jika ingin terus hidup. Pada awalnya 
mereka nelayan yang pertama datang di Tanjung Burung, 
namun karena adanya info dari nelayan satu ke nelayan 
lainnya maka terbentuklah komunitas dan diaspora 
nelayan jawa di Tanjung Burung. Merekalah yang 
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kemudian menjadi faktor penarik warga asli Tanjung 
Burung untuk menjadi nelayan.  

Pada awalnya masyarakat Desa Tanjung Burung 
hanya menjadi pembantu bagi para nelayan jawa, mereka 
hanya bisa sekedar mambantu saja. Seiring waktu yang 
terus berjalan masyarakat Desa Tanjung Burung 
mendapatkan proses belajar secara langsung oleh para 
nelayan jawa, maka tak heran secara perlahan mereka 
sudah mulai bisa melaut dan menjadi nelayan. Salah 
seorang informan mengatakan bahwa dia menjadi nelayan 
saat ini berkat jasa para nelayan demak yang mengajari 
dia untuk melaut, bahkan awalnya dia hanya menumpang 
perahu dari nelayan demak untuk melaut. Namun, saat ini 
dia telah memiliki satu buah perahu untuk mengantarnya 
ke laut dan mencari udang beserta ikan.  

Kembali kepada nelayan jawa, kediaman 
komunitas nelayan jawa di pesisir Tanjung Burung terlihat 
sederhana, tak nampak kemewahan yang tercipta. Hanya 
gubuk dari bilik bambu yang telah menua. Pencahayaan 
dari lampu bohlam yang remang-remang terpancarkan, 
serta televisi kecil yang setia untuk menghibur mereka. 
Kesan nelayan hidup termarginalkan itu memang riil 
adanya, kesan hidup apa adanya itu bukan sebuah 
penipuan tapi memang sebuah kenyataan. Namun, setelah 
kami mengulik lebih lama tentang kehidupan mereka, 
ternyata mereka berkata bahwa kehdiupan saat ini lebih 
baik dibandingkan dengan masa lampau. Dulu mereka 
tidak tinggal di gubuk sederhan seperti sekarang, mereka 
tinggal di perahu-perahu yang setia mereka gunakan 
untuk mencari sumber penghasilan. Tak heran mereka 
pernah menyandang predikat ”Manusia Perahu”. Gubuk 
yang menjadi tempat tinggal, televisi yang mereka 
gunakan untuk menghibur diri dan listrik yang mereka 
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nikmati. Hal tersebut tidak semerta-merta dapat secara 
ajaib atau turun dari langit. Semua fasilitas yang mereka 
dapatkan, itu, diperoleh dari pelele.  

Di pesisir Tanjung Burung, para nelayan bekerja 
dengan sekeras-kerasnya untuk mencari ikan dan udang. 
Kerja keras mereka berbeda dengan dulu, saat ini mereka 
harus lebih kerja keras lagi karena sumber ikan dan udang 
telah sulit dicari. Limbah pabrik, polusi dari pembuangan 
bahan kimia pabrik, sampah yang terus menerus 
bertambah membuat mereka harus bekerja lebih keras 
lagi. Boeke (dalam Sayogyo dan Pudjiwati Sayogyo, 2002: 
24) mengatakan “desa itu bukan tempat untuk bekerja, 
tetapi tempat ketenraman. Ketentraman itu adalah pada 
hakekatnya hidup yang sebenarnya bagi orang timur”. 
Namun pernyataan dari Boeke tidak dapat digunakan 
ketika studi kasusnya adalah Desa Tanjung Burung, di sini 
para nelayan bekerja keras dengan giatnya, ketentraman 
memang ada tapi tak mutlak mereka cicipi. Konsep yang 
mereka gunakan adalah ketentraman hadir setelah kerja 
keras telah mereka jalani. 

Perahu nelayan jawa, khususnya nelayan Demak 
(lihat gambar 6.5.) memiliki simbol. Simbol-simbol itu 
biasanya hanya mereka yang mengetahui makna dari 
simbol-simbol yang mereka ciptakan. Contohnya 
mengenai perahu mereka, nelayan demak ketika di tengah 
lautan dapat mengenali kawan mereka melalui perahu 
yang mereka gunakan. Perahu Nelayan Demak biasanya 
lebih cekung dan meninggi di bagian ujung kapal. 
Selanjutnya, dari segi lukisan kapal memilki perbedaan, 
secara kasat mata perahu nelayan demak dilukis seperi 
motif batik dan biasanya berwarna cerah. 

 
 



89 
 

Gambar 6.5. Perahu Nelayan Demak 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2012. 
 
Perahu-perahu tersebut penting sebagai alat 

mereka untuk melakukan aktivitas penangkapan udang 
dan ikan. Untuk mendapatkan udang, para nelayan idak 
perlu jauh-jauh ke tengah laut. Udang-udang tersebut bisa 
mereka dapatkan hanya beberapa meter di sekitar muara 
sungai Cisadane. Peralatan yang mereka butuhkan untuk 
mencari nafkah hanyalah sebuah perahu dan jaring. Rata-
rata nelayan memiliki perahu masing-masing. Namun, 
ada juga beberapa nelayan yang tidak memiliki perahu, 
mereka dipinjamkan perahu oleh pelele, patron-nya. 

Udang-udang hasil tangkapan para nelayan 
disortir berdasarkan ukuran ataupun jenisnya. Kemudian, 
setelah di sortir udang-udang tersebut baru akan di 
timbang dan dibeli oleh pelele berdasarkan harga perkilo 
dari jenis udangnya. 

Udang-udang hasil tangkapan nelayan ini, oleh 
pelele tidak hanya di jual ke tempat pelelangan ikan, tetapi 
banyak juga yang langsung dikirim ke restoran-restoran 
besar di Jakarta, bahkan ada juga yang di ekspor ke 
negara-negara tetangga, seperti ke Singapura.  
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Gambar 6.6. Aktivitas Penjualan Udang kepada Pelele 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2012. 

 
Akan tetapi dalam perkembangan kekinian 

pendapatan udang kian sulit diperoleh, terutama dengan 
makin tercemarnya sungai Cisadane. Menurut mereka, 
saat ini mencari ikan dan udang semakin sulit, namun 
mereka tetap teguh dan tidak mengeluh dalam menerima 
cobaan seperti itu. Sementara mengharap bantuan dari 
pemerintah, seakan menunggu hujan uang dari indahnya 
pelangi. Entah bagaimana nasib nelayan nantinya. 
Keberanian mereka memang takkan pernah hilang, laut 
yang tak jelas kondisinya tetap akan mereka terjang demi 
peruntungan hidup.  
 
 

Pemberdayaan Perempuan Melalui PKK dan Komunitas 
Lansia: Merajut Asa Partisipasi Perempuan 

 
Ruang kewargaan yang terakhir, yang masih 

tersisa di Tanjung Burung ialah asa untuk melakukan 
pemberdayaan terhadap perempuan. Secara struktural ia 
dimotori oleh eksistensi PKK, sedangkan secara kultural 
pemberdayaan ini lahir dari kegiatan lansia untuk 
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mengais rezeki melalui pengembangan potensi pesisir. 
Keduanya memang belum optimal dilakukan di tengah 
potensi yang sangat melimpah, tetapi sebagai sebuah 
respon warga atas ketiadaan ruang publik dan untuk 
bangkit dari keterpurukan dan kemiskinan, upaya ini 
perlu diapresiasi. Ikuti penjelasan berikut ini. 
 

Pemberdayaan Perempuan Melalui PKK  
Seperti desa-desa yang lain, desa Tanjung Burung 

juga memiliki satu saluran pemberdayaan perempuan, 
yaitu PKK. Sebelum masuk pada pembahasan PKK di 
desa Tanjung Burung, terlebih dahulu kita akan melihat 
pada PKK secara keseluruhan di Indonesia. PKK adalah 
organisasi masyarakat yang bergerak dalam 
pemberdayaan perempuan baik di kota maupun desa. 
Tujuan dari PKK ini tidak lain adalah memberdayakan 
perempuan dalam rangka menjadikan perempuan lebih 
mandiri dan mampu membina keluarganya. Selain itu, 
PKK memiliki sasaran manfaat yang tidak hanya bagi 
perempuan itu sendiri, tapi juga dalam kegiatan sosial 
untuk masyarakat, membina suatu keluarga agar menjadi 
keluarga yang harmonis, sampai dengan menumbuhkan 
dan mengembangkan usaha ekonomi keluarga. 

PKK di Indonesia dalam kegiatannya memiliki 
sepuluh program pokok, yaitu: 

 

Tabel 6.1. 10 Program Pokok PKK 

No Program PKK Penjelasan 

1 Penghayatan dan 
Pengamalan 
Pancasila 

PKK aktif dalam 
mengembangakan rasa 
kebersamaan, taat pada aturan, 
taat pada hukum, berbudi 
peketi luhur, berwatak mulia 
sebagai pengamalan pancasila. 

2 Gotong Royong PKK berperan dalam 
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menbudayakan sikap gotong 
royong dalam rangka 
meningkatkan kebersamaan 
dalam masyarakat. 

3 Pangan PKK menggalakan penyuluhan 
untuk pemanfaatan pekaranan, 
antara lain dengan menanam 
tanaman yang bermanfaat 
sperti sayu-sayuran, buah-
buahan dan bumbu-bumbu. 
Hasil dari perkarangan 
tersebut dapat dimanfaatkan 
untuk sendiri maupun dijual 
untuk menambah 
perekonomian keluarga. 

4 Sandang PKK menggalakkan upaya 
untuk dapat memanfaatkan 
produk bahan dan corak 
pakaian setempat, dengan 
mencintai produk dalam 
negeri. 

5 Perumahan dan Tata 
Laksana Rumah 
Tangga 

PKK berperan dalam 
mensosialisasikan kepada 
masyrakat khususnya 
perempuan untuk 
menciptakan rumah yang 
bersih dan layak untuk 
dijadikan tempat berteduh.  

6 Pendidikan dan 
Keterampilan 

PKK memanfaatkan jalur 
pendidikan non-formal seperti 
pelatihan-pelatihan 
keterampilan, pendidikan pada 
usia dini (PAUD) dan lainnya. 
PKK berperan dalam 
meningkatkan pendidikan dan 
kesempatan belajar yang sama, 
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seperti memberantas buta 
huruf dan kursus belajar 
pendidikan paket A, Bdan C.  

7 Kesehatan Perhatian PKK khusus pada 
bidang kesehatan dikhususkan 
pada kesehatan perempuan 
dan anak-anak, direalisasikan 
dalam bentuk posyandu. 

8 Pengembanganan 
Kehidupan 
Berkoperasi 

PKK menganjurkan 
pembentukan koperasi dalam 
rangka memberdayakan 
keluarga dengan 
meningkatkan pendapatan. 

9 Kelestarian 
Lingkungan Hidup 

Program ini bertujuan untuk 
menjaga keseimbangan 
lingkungan secara ekologis, 
dengan cara PKK memberikan 
penyuluhan sederhana agar 
lingkungan tidak dirusak dan 
mencegah pencemaran 
lingkungan. 

10 Perencanaan Sehat Perencanaan sehat mencakup 
upaya meningkatkan 
kemampuan keluarga untuk 
mengelola keuangan keluarga 
secara efektif, efisien dengan 
memperhatikan kepentingan 
masa depan. 

 Sumber: Data Desa, 2012. 

 
Organisasi PKK di desa Tanjung Burung diketuai 

oleh Ubayanti, istri dari Kepala Desa Tanjung Burung 
yang menjabat saat ini. Masa jabatan ketua PKK 
berlangsung selama enam tahun sesuai dengan masa 
jabatan kepala desa. Dalam melaksanakan kegiatan PKK 
tersebut, tentunya Ibu Ubayanti tidak sendirian, tetapi 
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dibantu dengan anggota-anggota PKK desa Tanjung 
burung yang lain seperti yang dapat kita lihat pada daftar 
berikut: 

 
Gambar 6.7. 

Struktur Pengurus PKK 

 
 

Selayaknya kepengurusan organisasi yang lain, 
pengurus dari PKK desa Tanjung Burung pastinya 
memiliki tugasnya masing-masing, seperti sekretaris yang 
mengurus segala keperluan surat-menyurat, bendahara 
yang mengatur dan mendata keuangan, dan seterusnya. 
Di dalam kepengurusan juga terdapat empat kepala Pokja 
(kelompok kerja) yang menjalankan tugas sesuai bidang 
yang dinaungi masing-masing yaitu Pokja 1 yang 
menangani bidang kemasyarakatan, Pokja 2 menangani 
bidang pendidikan, Pokja 3 menangani bidang lingkungan 
dan keterampilan, dan terakhir Pokja 4 menangani bidang 
pendataan masyarakat dan kesehatan.  

Untuk jumlah anggota PKK sendiri saat ini kurang 
lebih terdapat 40 anggota (baik aktif maupun pasif) yang 
terdiri dari ibu-ibu rumah tangga di kawasan desa 
Tanjung Burung. Perlu diketahui, bahwa anggota-anggota 
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dari PKK desa Tanjung Burung ini dipilih langsung 
Ubayanti selaku ketuanya. Hal ini dibuktikan dengan 
salah satu informan kami yang sudah menjadi anggota 
PKK (dari Pokja 4) kurang lebih selama 7 tahun yaitu ibu 
Umi, yang menyatakan: 

 

“Ibu ketua kan yang milih langsung anggota PKK, 
beliau lebih milih orang-orang yang udah pengalaman 
di PKK sebelumnya yang dipimpin sama mertuanya 
sendiri (Wawancara dengan Ibu Umi, Anggota PKK 
Pokja 4)” 

 

Kegiatan PPK di Tanjung Burung antara antara 
lain, pengajian ibu-ibu yang diselenggarakan oleh Pokja 1, 
pelaksanaan PAUD untuk pendidikan anak-anak usia dini 
oleh Pokja 2, pelaksanaan lomba kebersihan, kerja bakti, 
pelatihan keterampilan seperti demo masak membuat kue, 
pelatihan membuat tikar dan keset, oleh Pokja 3. Pokja 4 
memiliki kegiatan pendataan terhadap anak-anak, ibu-ibu 
maupun lansia serta kegiatan posyandu untuk balita desa 
Tanjung Burung.  

Di antara semua kegiatan yang diselenggarakan 
PKK desa Tanjung Burung tersebut, terdapat satu kegiatan 
yang dapat dikatakan aktif atau menjadi kegiatan rutin 
dari PKK yaitu Posyandu. Seperti pernyataan Ibu 
Ubayanti berikut: 
 

“Kalau kami yang dibilang berhasil ya program 
kegiatan posyandu, sudah jadi kegiatan rutin yang kita 
adain. Posyandu itu kegiatan aktif kita lah gitu. Kalo 
kegiatan yang lain tergantung, kayak pengajian itu gak 
menentu juga kita adainnya (Wawancara dengan Ibu 
Ubayanti (Ketua PKK Desa Tanjung Burung) 
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Kegiatan lain diluar posyandu berarti seperti demo 
masak, kerja bakti dan lainnya bukan mengalami 
stagnansi. Tetap berjalan, namun sifatnya tentative, 
pengadaanya bergantung pada situasi dan kondisi yang 
tidak terjadwalkan seperti kegiatan posyandu tersebut.  
Lalu, bila terkait dengan pemberdayaan perempuan oleh 
PKK desa Tanjung Burung dalam rangka pengembangan 
perekonomian masyarakat desa Tanjung Burung, terdapat 
fakta bahwa tidak adanya kegiatan PKK desa Tanjung 
Burung yang berorientasi pada pengembangan 
perekonomian masyarakat desa Tanjung Burung.  

Sebab, pada realitanya PKK yang dipimpin oleh 
Ubayanti di sini kegiatannya cenderung bertujuan untuk 
memberikan dan mengembangkan kemampuan (baik 
wawasan dan ketrampilan) anggota PKK itu sendiri, 
bukan lebih kepada upaya memberdayakan anggotanya 
atau perempuan lain di desa Tanjung Burung untuk 
mencapai pengembangan kesejahteraan ekonomi baik di 
tingkat keluarga ataupun masyarakat desa Tanjung 
Burung secara keseluruhan. Dapat kita lihat dari yang 
diterangkan sebelumnya, kegiatan PKK di desa Tanjung 
Burung kebanyakan aktifitasnya bersifat sosial, contohnya 
saja kegiatan Posyandu yang diadakan setiap bulan yang 
dijalankan oleh Pokja 4 dan kegiatan kerja bakti yang 
dilakukan oleh Pokja 3.  

Kemudian kegiatan sosial berikutnya yang dikelola 
oleh pokja 3 berupa pembelajaran masak atau demo 
masak yang dapat dikatakan sebagai kegiatan 
pemberdayaan keterampilan perempuan desa Tanjung 
Burung terutama anggota PKK tersebut. Dengan adanya 
kegiatan ini para ibu-ibu atau perempuan yang ada di 
desa Tanjung Burung diberi keterampilan untuk 
mengelola bahan-bahan mentah yang kemudian dijadikan 
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sebuah masakan yang layak atau enak untuk disantap. 
Pada kegiatan demo masak itu hanyalah sebatas 
penambahan wawasan dalam bidang memasak, juga 
melatih keterampilan namun tidak menyalurkan hasil 
produksi dari kegiatan ini untuk dijual, tetapi digunakan 
untuk sendiri, sehingga PKK desa tanjung burung tidak 
memiliki produk hasil produksi PKK sendiri yang dapat 
memberi keuntungan secara finansial perempuan desa 
Tanjung Burung. 

Dari hal ini dapat dikatakan bahwa kegiatan yang 
dilakukan oleh PKK desa Tanjung Burung lebih 
berkonsetrasi pada pengembangan kemampuan sebatas 
anggota PKK saja dan tidak terlihat meluas kepada 
perempuan lain yang ada di desa Tanjung Burung yang 
berada diluar dari keanggotaan PKK desa Tanjung 
Burung. Semua dilakukan sebatas pelatihan belaka, tidak 
disertai suatu tujuan yang akan dicapai dibalik pengadaan 
latihan tersebut baik yang menguntungkan PKK, anggota 
PKK maupun keseluruhan perempuan di desa Tanjung 
Burung. Belum ada suatu target pencapaian, belum ada 
pewadahan hasil produksi pengadaan pelatihan 
kemampuan tersebut. Selain itu, pengembangan 
kemampuan yang dilaksanakan PKK masih sangat 
tentative, belum memiliki kontinuitas, yang nantinya akan 
menjadi rutinitas dan memberikan manfaat lebih banyak 
lagi bagi anggota PKK dan perempuan desa Tanjung 
Burung. 
 
Komunitas Lansia dan Sapu Lidi 

Dari data yang diperoleh ketika melakukan 
penelitian lapangan di Desa Tanjung Burung, Kecamatan 
Teluk Naga, Tangerang, Banten, tepatnya di RT 11, 
kelompok menemukan bahwa selain pemberdayaan 
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perempuan melalui PKK, ternyata terdapat komunitas 
lansia yang mengais asa dengan membuat sapu lidi. Tidak 
hanya melalui sapu lidi, perempuan Desa Tanjung Burung 
sekarang ini sudah terbiasa untuk melihat nilai ekonomis 
dari suatu kegiatan, terutama untuk perempuan golongan 
menengah ke bawah. Mereka diharapkan dapat 
membantu suami dan keluarga untuk mendapatkan 
kehidupan ekonomi yang lebih baik.  

Komunitas pembuat sapu lidi umumnya sudah 
lansia yaitu, rentang usia antara 60 – 90 tahun. Sedangkan 
perempuan usia produktif, berusia antara 18 – 45 tahun 
kebanyakan tidak bekerja, menjadi ibu rumah tangga yang 
mengurus anak di rumah, dan hanya sedikit yang 
menggeluti pekerjaan ini. Menurut penuturan Isah (71 
Tahun) daripada menganggur tidak ada kegiatan, lebih 
baik kumpul dan membuat sapu lidi, dijual dan ada 
manfaatnya. 

 
 

“Yah, kalo saya mah memang ga ada kerjaan, udah 
nenek- nenek dan tinggal sendiri, abis suami udah 
meninggal. Nah, saya bikin sesapu (sapu lidi) yah buat 
dapet duit sehari-hari aja, dijadiin rezeki utama, biar ga 
bosen, lumayan buat beli beras barang seliter sama kopi 
(Wawancara dengan Isah,  2012).” 

 

Pembuatan sapu lidi dulunya merupakan kegiatan 
yang dikerjakan oleh ibu-ibu untuk mengisi waktu luang, 
di tengah kesibukan sebagai ibu rumah tangga biasa. 
Ketika itu, tulang daun kelapa kering sangat mudah 
didapatkan bahkan tidak terpakai, sehingga timbulah 
inisiatif dari beberapa ibu-ibu untuk memanfaatkannya. 
Inisiatif ini hanya terbatas pada nilai guna sapu lidi masa 
itu, di mana sapu lidi digunakan untuk membersihkan 
halaman rumah. Saat ini, sapu lidi di Desa Tanjung 
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Burung sudah mampu menjadi suatu komoditi ekonomi 
yang membuat perempuan berdaya secara finansial. Tidak 
hanya perempuan lanjut usia, beberapa perempuan usia 
produktif pun ada yang bekerja sambilan membuat sapu 
lidi. 

Dari penelusuran penulis, didapatkan data ada 
sekitar 20 perempuan usia produktif yang bekerja 
sambilan dengan membuat sapu lidi. Mereka ikut berdaya 
secara ekonomi dengan cara membuat sapu lidi. 
Umumnya mereka menggeluti ini, karena adanya ajakan 
dari komunitas lansia yang sudah lebih dahulu memulai 
usaha ini. Inilah yang kelompok maksud sebagai sebuah 
pemberdayaan, di mana mereka yakni para perempuan 
yang lebih muda tertarik untuk mengkuti jejak 
perempuan yang lebih tua dalam hal membuat sapu lidi. 
Melalui ajakan dan obrolan yang dilakukan sehari-hari, 
semakin banyak perempuan Desa Tanjung Burung yang 
menganggap sapu lidi sebagai benda yang bernilai guna 
ekonomis.  

Perempuan yang lebih muda biasanya akan 
membuat sapu lidi setelah kegiatan pokok mereka selesai 
dilakukan, seperti setelah selesai memasak, mencuci, dll. 
Produksi sapu lidi yang dapat dihasilkan oleh perempuan 
Desa Tanjung Burung sendiri secara keseluruhan berkisar 
antara 6 – 9 sapu lidi setiap hari, tergantung bahan mentah 
yang mereka dapatkan.  

Bahan sapu lidi didapatkan dari perkebunan 
kelapa yang ada di sekitar lingkungan Desa Tanjung 
Burung. Mengingat Desa Tanjung Burung merupakan 
sebuah desa pesisir, maka tidak heran jika banyak pohon 
kelapa yang dapat tumbuh dan berkembang dengan baik 
di daerah ini. Pembuatan sapu lidi tidak terpengaruh oleh 
musim atau keadaan cuaca tertentu, sebab bahan sapu lidi 
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bisa didapatkan kapan saja oleh yang menginginkannya. 
Daun kelapa sebagai bahan baku dalam membuat sapu 
lidi ini tersedia sepanjang tahun dan tidak mudah habis 
meski penduduk desa banyak memanfaatkannya untuk 
berbagai keperluan. 

 
 

Gambar 6.8. Bahan Baku Sapu Lidi 

 
 
 
 

 
 
 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2012. 

 
Bahan baku mebuat sapu lidi biasanya didapatkan 

ketika ada pemetik kelapa sedang memetik kelapa. 
Perempuan di desa ini, terutama yang lanjut usia, akan 
meminta tolong untuk diambilkan bahan baku pembuat 
sapu lidi, yaitu tulang daun kelapa. Kemudian, daun 
kelapa yang dipetik ini akan dikeringkan selama 2-3 hari, 
agar bisa di proses menjadi sebuah sapu lidi. Selain 
meminta langsung kepada pemetik kelapa, perempuan-
perempuan ini juga mencari sendiri bahan baku pembuat 
sapu lidi itu dengan cara mengambil daun kelapa kering 
yang sudah jatuh ke tanah di sekitar kebun kelapa. 
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Daun kelapa kering yang sudah jatuh ini disebut 
sebagai belara. Belara yang paling baik digunakan dalam 
pembuatan sapu lidi adalah belara yang sudah dalam 
kondisi tua, karena belara tua ini memiliki tekstur yang 
lebih kuat daripada belara muda. Semakin tua dan kering 
daun kelapa yang didapatkan maka akan semakin kuat 
dan bagus sapu lidi yang dihasilkan. Berikut hasil 
wawancara kami dengan Ibu Sedia (65 Tahun): 
 

“Kalo ada yang lagi ke kebon dan mau manjat kelapa, 
kita nitip, buat ambilin daun yang masih di pohon 
kelapanya. Kalo belara mah ga usah minta bantuan, 
tinggal keliling aja ke kebon – kebon, ntar juga ada yang 
berserakan.” 
 

Produksi sapu lidi di Desa Tanjung Burung sendiri 
kebanyakan dilakukan di rumah oleh masing-masing 
individu. Pemasarannya, tidak menemui kesulitan. Sapu 
lidi yang dibuat biasanya akan dibeli semuanya oleh 
pembeli keliling. Pembeli keliling ini sudah menghapal 
rumah-rumah penduduk yang membuat sapu lidi, 
sehingga setiap hari dia akan berkeliling dengan rute yang 
sama. Berapa pun sapu lidi yang dihasilkan oleh 
perempuan Desa Tanjung Burung, dia tetap akan 
membelinya. Biasanya, pembelian sapu lidi dalam jumlah 
banyak ini diperuntukkan sebagai produksi pabrik. Jadi, 
dari segi pemasarannya, produsen tidak memiliki masalah 
berarti. 

Pemberdayaan perempuan berdasarkan kultural 
ini merupakan hasil dari tidak meratanya orgainisasi PKK 
Desa Tanjung Burung. Organisasi PKK yang merupakan 
pemberdayaan perempuan berdasarkan struktur, hanya 
mengembangkan kreatifitasnya dan melaksanakan 
kegiatan turun-temurun yang tidak berbasiskan ekonomi. 
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Tidak heran jika ada stigma yang berkembang di 
masyarakat Desa Tanjung Burung, bahwa yang dapat 
masuk ke organisasi PKK adalah perempuan-perempuan 
golongan kaya dan kenal dekat dengan Ibu Kepala Desa. 
Seperti penuturan Ibu Rohamah (60 Tahun): 

 
“Kalo PKK mah cuman mentingin buat diri dia doang. 
Program kegiatannya ga sampe ke semua masyarakat 
desa. Ini juga usaha bikin sesapu ga ada dari PKK 
sedikit pun, bener-bener niatan kita buat usaha, lanjutin 
yang udah-udah.  Ini mah pinter-pinternya kita aja, 
ngarepin PKK datang ke orang-orang seperti kita mah, 
atuh kapan tau, ga bakal kayanya.”  

 
Pemberdayaan perempuan berdasarkan kultural 

justru mampu memberdayakan perempuan Desa Tanjung 
Burung ke arah kemapanan ekonomi. Hal yang menarik 
dicermati di desa ini adalah, pemberdayaan kultural ini 
ada dan berkembang justru dikarenakan upaya 
pemberdayaan perempuan yang tergolong lanjut usia. 
Mereka yang seharusnya sudah hanya menikmati hari tua 
dengan nyaman, ternyata masih berkutat dengan kegiatan 
yang tidak hanya kreatif tetapi juga menghasilkan uang. 
Uang yang dihasilkan memang tidak banyak dan hanya 
mencukupi kehidupan sehari-hari, namun aspek budaya 
yang berkembang menjadi nilai lebih dari kegiatan 
membuat sapu lidi ini. Pemberdayaan perempuan melalui 
aspek kultural di Desa Tanjung Burung memecah 
kebuntuan perempuan yang ingin berdaya secara 
ekonomi baik untuk dirinya sendiri serta keluarganya. 
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Ikhtisar 
 

Tiga ruang kewargaan yang disajikan di atas, 
komunitas cina benteng, kepeloporan dan diaspora 
nelayan jawa, dan pemberdayaan perempuan, walaupun 
belum optimal akan tetapi menjadi penanda bahwa masih 
ada asa dan harapan untuk maju dan lebih sejahtera. Asa 
dari komunitas Cina Benteng adalah sinerginya dalam 
keluarga dan toleransi kemasyarakatan. “Tak kan ada ikan 
di meja makan, tanpa ada jerih payah nelayan........” Lirik 
tersebut mengandaikan bahwa sumbangsih nelayan 
dalam menopang kehidupan kita sangat besar. Itulah 
sumbangan kewargaan dari nelayan jawa, walaupun 
mendapatkan ikan dan udang hari ini kian sulit. 
Sementara dari komunitas lansia, kita belajar bahwa masih 
ada ruang ekonomi dari kekhasan kultural.   
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EPILOG :  

MEMBANGUN DAN 

MEMBERDAYAKAN 

MASYARAKAT PESISIR TANJUNG 

BURUNG 
 

Dewi Sartika 

 
 
 

Pengantar 

 
Pembangunan kawasan pesisir, seperti telah 

dijelaskan pada bab-bab sebelumnya menyisakan 
pekerjaan rumah besar di tengah potensi sumberdaya 
alam yang dimiliki masyarakat desa Tanjung Burung. 
Masyarakat desa Tanjung Burung harus berjuang lebih 
keras untuk bisa “survive” di dalam kehidupannya. 
Berbagai persoalan seperti lemahnya political will, 
pencemaran sungai-laut, kapitalisasi-swastanisasi pesisir, 
dikendalikannya harga ikan maupun komoditas budidaya 
pesisir lainnya oleh para pemilik modal atau para 
pedagang/tengkulak, sehingga distribusi pendapatan 
menjadi sangat tidak merata (Bailey, 1982; Mubyarto dan 
Dove, 1984), merupakan deretan masalah yang perlu 
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dicarikan solusinya. Pada bab ini akan dibahas mengenai 
upaya dalam membangun dan memberdayakan 
masyarakat pesisir. 
 
 

Persoalan Pembangunan Desa Pesisir 
 

Membangun desa pesisir merupakan kerja 
strategis mengingat desa pesisir adalah sekaligus benteng 
bagi keselamatan laut dan darat. Masalah-masalah yang 
dialami seperti kemiskinan, struktur sosial yang timpang, 
kerusakan lingkungan, kurangnya infrastruktur dasar 
dapat menjadi acuan dalam pembangunan desa pesisir. 
Namun, pembangunan pesisir yang tak berkelanjutan dan 
cenderung teknokratis mengakibatkan beberapa 
kecenderungan yang tidak menguntungkan dalam 
beberapa aspek kehidupan masyarakat desa pesisir, 
seperti: aspek ekologi (penambangan pasir dan 
pencemaran limbah pabrik di sepanjang daerah aliran 
sungai DAS Cisadane). Aspek sosial-ekonomi, sebagian 
besar masyarakat pesisir dalam hal ini masyarakat 
Tanjung Burung, hidup dalam keterbatasan dan 
kemiskinan. Aspek sosio-kultural, dengan adanya 
kesenjangan dan kemiskinan menyebabkan 
ketergantungan antara masyarakat nelayan 
kecil/tradisional dan petambak terhadap pemodal 
besar/modern, antara nelayan dan pelele, antara pherphery 
terdapat center, antara masyarakat dengan pemerintah.  
Hal ini menimbulkan penguatan terhadap adanya 
komunitas juragan, buruh tambak, dan buruh nelayan. 
Masalah tersebut merupakan faktor yang dapat 
menyebabkan tidak tercapainya tujuan pembangunan 
pesisir yang tangguh.   
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Konsep Pembangunan Alternatif 
 

Kondisi umum masyarakat pesisir, dimana 
masyarakat pesisir adalah “sekumpulan masyarakat yang 
hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir 
membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas yang 
terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan 
sumber daya pesisir” (Satria, 2004: 2). Oleh karena itu, 
diperlukan paradigma pembangunan secara holistik, yaitu 
pembangunan yang dilakukan secara menyeluruh dan 
terintegrasi yang sangat memperhatikan aspek spasial, 
yaitu pembangunan berwawasan lingkungan, 
pembangunan berbasis komunitas, pembangunan 
berpusat pada rakyat, pembangunan berbasis 
kelembagaan.  

Konteks ini sejalan dengan ideologi dan 
pendekatan kritis seperti, pendekatan sustainable livelihood 
system yang dilandasi ideologi pembangunan yang 
berkelanjutan melalui keyakinan bahwa pembangunan 
harus menyebabkan derajat kesejahteraan sosial ekonomi 
yang tidak hanya berorientasikan pada akumulasi kapital 
sesaat (sebagaimana dikenal oleh ideologi 
developmentalisme modernisme-kapitalisme), namun 
lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan generasi 
mendatang agar mereka minimal dapat menikmati 
kehidupan yang sama kuantitas dan kualitasnya dengan 
apa yang dinikmati oleh generasi masa kini. Dalam 
konteks inilah, jargon bahwa sumberdaya alam yang 
dimiliki sebagai modal pembangunan bukan warisan 
nenek moyang yang bisa dihabiskan, tetapi merupan 
titipan anak cucu pemilik generasi berikutnya (Zid, 2010). 

Pendekatan sistem nafkah berkelanjutan berusaha 
mencapai derajat pemenuhan kebutuhan sosial, ekonomi, 
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dan ekologi, secara adil dan berimbang. Pencapaian 
derajat kesejahteraan sosial didekati melalui kombinasi 
aktivitas dan utilisasi modal-modal yang ada dalam tata 
sistem-nafkah.  Sejumlah prinsip penting yang diperlukan 
untuk memahami konsep pengembangan komunitas 
dengan menggunakan sustainable livelihood mechanism (Zid, 
2010). 
 

Memberdayakan Masyarakat Pesisir 
 

Saat ini banyak program pemberdayaan yang 
mengklaim sebagai program yang berdasar kepada 
keinginan dan kebutuhan masyarakat (bottom up), tapi 
ironisnya masyarakat tetap saja tidak merasa memiliki 
akan program-program tersebut sehingga tidak aneh 
banyak program yang hanya seumur masa proyek dan 
berakhir tanpa dampak berarti bagi kehidupan 
masyarakat. Timbul pertanyaan :Apakah konsep 
pemberdayaan yang salah atau pemberdayaan hanya 
dijadikan alat untuk mencapai tujuan tertentu dari 
segolongan orang? 

Memberdayakan masyarakat pesisir berarti 
menciptakan peluang bagi masyarakat pesisir untuk 
menentukan kebutuhannya, merencanakan dan 
melaksanakan kegiatannya, yang akhirnya menciptakan 
kemandirian permanen dalam kehidupan masyarakat itu 
sendiri. Memberdayakan masyarakat pesisir tidaklah 
seperti memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat 
lainnya, karena di dalam masyarakat pesisir terdapat 
banyak kelompok kehidupan masyarakat, dalam konteks 
masyarakat pesisir Tanjung Burung setidaknya ada 3 
kelompok yang harus diberdayakan, yaitu: (1) masyarakat 
nelayan, baik nelayan tangkap, pengumpul/bakul, dan 
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nelayan buruh; (2) masyarakat buruh tambak; dan (3) 
masyarakat pekerja pesisir lainnya.Setiap kelompok 
masyarakat tersebut haruslah mendapat penanganan dan 
perlakuan khusus sesuai dengan kelompok, usaha, dan 
aktivitas ekonomi mereka (Syarief, 2012).   

Apa itu pemberdayaan? Dalam bahasa Inggris 
pemberdayaan diterjemahkan menjadi empowerment yang 
berasal dari kata to empower dan berarti memberi kekuatan 
(power). Umumnya pemberdayaan dilakukan kepada 
sekelompok orang yang dianggap belum memiliki 
kekuatan yang diperlukan untuk kemajuan mereka. 
Bagaimana proses pemberdayaan berlangsung? 
Wellerstein dalam Jentoft (2005) mengatakan bahwa 
“Empowerment is a social action process that promotes 
participation of people, organizations, and communities towards 
the goals of individual and community control, political efficacy, 
improved quality of community life and social justice”. Definisi 
Wellerstein tersebut sekaligus mengidentifikasi kata kunci 
pemberdayaan, yaitu partisipasi. Partisipasi yang 
dimaksud berlaku dalam setiap tahap program, mulai dari 
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 
pemantauan serta evaluasi. 

Dimensi pemberdayaan masyarakat pesisir dalam 
hal ini dapat mengacu pada konsep keberlanjutan yaitu 
keberlanjutan ekologis (ecological sustainability), 
keberlanjutan sosial ekonomi (socio-economic sustainability), 
keberlanjutan komunitas community sustainability), dan 
keberlanjutan institusi (institutional sustainability) (Charles: 
2001). Meski kerangka Charles tersebut sebenarnya 
dirancang untuk konteks perikanan, namun prinsip-
prinsip pokoknya dapat dipinjam untuk mendesain 
pembangunan desa pesisir. 
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Oleh karena itu, program pemberdayaan untuk 
masyarakat pesisir haruslah dirancang dengan sedemikian 
rupa dengan tidak menyamaratakan antara satu kelompok 
dengan kelompok lainnya apalagi antara satu daerah 
pesisir dengan daerah pesisir lainnya. Pemberdayaan 
masyarakat pesisir haruslah bersifat bottom up dan open 
menu, namun yang terpenting adalah pemberdayaan itu 
sendiri yang harus langsung menyentuh kelompok 
masyarakat sasaran. Persoalan yang mungkin harus 
dijawab adalah:  Bagaimana memberdayakannya? Banyak 
sudah program pemberdayaan yang dilaksanakan 
pemerintah, salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi 
masyarakat pesisir (PEMP).  Pada intinya program ini 
dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan 
kelembagaan, pendampingan dan dana usaha produktif 
bergulir (Syarief, 2012). 
 

Stakeholders dalam Pembangunan Masyarakat Pesisir 
 

Masyarakat pesisir merupakan sistem sosial, 
sehingga framework CATWOE sangat relevan dalam  
proses transformasi masyarakat pesisir ke arah yang lebih 
baik.  Dengan demikian, pihak terkait dalam 
pembangunan masyarakat pesisir akan berorientasi pada 
pemberdayaan yang meliputi: 
1. Customers: Masyarakat pesisir termasuk nelayan, 

petambak dan anggota keluarganya;  
2. Actors: Pemuka masyarakat, agen pembaharu, 

penyuluh, ketua dan anggota kelompok nelayan; 
3. Transformation: proses perubahan berupa proses 

komunikasi pembangunan yang ditujukan untuk 
meningkatkan martabat masyarakat pesisir, seperti 
kegiatan penguatan kelembagaan lokal (seperti 
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lembaga pemasaran, kelompok nelayan), 
pengembangan kapasitas sumber daya manusia 
setempat, pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan 
terpadu dan lain-lain. 

4. Welstanchaung = worldview: pemahaman terhadap cara 
pandang, nilai-nilai lokal yang dianut oleh masyarakat 
pesisir, dan dihargai sebagai aset masyarakat 
setempat. 

5. Owners: Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas 
Pariwisata, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 
pemerintahan desa dan kecamatan dan instansi terkait 
lainnya yang berfungsi mengembangkan masyarakat 
setempat.  

6. Environment: kondisi lingkungan setempat perlu 
diperhatikan seperti kebijakan lokal apakah 
mendukung atau tidak terhadap program 
pemberdayaan masyarakat pesisir (Amanah, 2013). 

 
Ikhtisar 

 
Beberapa hal yang bisa dijadikan simpulan 

sekaligus bahan renungan dan kajian lebih lanjut dari 
tulisan di atas adalah bahwa pembangunan pesisir dan 
pembangunan masyarakatnya masih belum sepenuhnya 
berpihak kepada kepentingan masyarakat, karena 
pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia masih 
kental dengan sifatnya yang top-down dan bersifat 
sentralistik. Konsep pembangunan dengan pendekatan 
alternatif, pemberdayaan dan melibatkan stakeholders 
terkait perlu dicanangkan. Hal ini dimaksudkan untuk 
generasi mendatang minimal dapat menikmati kehidupan 
yang sama kuantitas dan kualitasnya dengan apa yang 
telah dinikmati oleh generasi masa kini. 
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