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Abstrak 
 

Petik Laut ceremony is an activity undertaken by the Sendang Biru community. Ethnic 
backgrounds, religions and cultures are diverse, it makes people have a particular view in 
doing that activity That communities are from ethnic Javanese, Madurese, Bugis ethnic, 
Banyuwangi ethnic and also Papua ethnic. Petik Laut is a ritual ceremony conducted Sendang 
Biru fishing community to express his gratitude to the harvest at sea, sailing towards salvation 
in the Lord and is done every 27th of September. The date is  the anniversary of the Port at 
Sendag Biru. This research is a qualitative study using observation methods, etnographi and 
methods of interpretation. The results of this study are expected to: (1) know the meaning and 
values  with aspects of maritime culture, (2) proving that the Petik Laut  is one form of local 
wisdom and community Sendang Biru, (3) aware of any connection between ritual Petik Laut 
with an increase in social welfare Sendang Biru fishermen. 

Keywords: The ritual of Petik Laut, maritime culture, local wisdom  
 
 
 
 

A. Pendahuluan  

Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelagic state) yang terbesar di 
dunia. Secara historis, bangsa Indonesia adalah bangsa bahari yang ditunjukkan dengan 
berbagai peradaban kerajaan Nusantara dalam berinteraksi dengan komunitas dunia. 
Bangsa Indonesia  berasal dari berbagai etnik. Keragaman budaya telah mempengaruhi 
bangsa ini dalam memahami pentingnya budaya bahari. Budaya bahari hendaknya 
dipahami sebagai cara atau pola pikir  sekelompok masyarakat yang menetap di wilayah 
pesisir dengan memiliki cara pandang tertentu tentang religi (pandangan hidup), bahasa, 
seni, mata pencaharian, organisasi, pengetahuan dan teknologi. Melalui analogi dari 
tujuh unsur universal budaya, ketujuh unsur tersebut diarahkan pada pemberdayaan dan 
sumber daya kelautan  untuk pertumbuhan dan dinamika masyarakat yang menetap di 
wilayah perairan, pesisir.  

Bagi masyarakat pesisir, sikap hidup dasar masyarakat tersebut adalah memiliki 
atau menganggap bahwa laut merupakan sumber daya untuk kelangsungan, pertum-
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buhan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, masyarakat pesisir di wilayah 
Indonesia memiliki cara pandang tertentu terhadap sumber daya laut dan persepsi 
kelautan. Melalui latar belakang budaya yang dimiliki oleh masyarakat pesisir, muncul 
suatu tradisi untuk menghormati kekuatan sumber daya laut. Tradisi tesebut lazimnya 
diwujudkankan melalui ritual, yang bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur karena 
alam melalui sumber daya laut telah memberikan kelimpahan serta rejeki dalam 
kelangsungan hidup mereka.  

Masyarakat pesisir yang tinggal di wilayah pantai Sendang Biru, Kabupaten 
Malang, juga memiliki tradisi penghormatan terhadap sumber daya laut. Tradisi yang 
telah dilakukan cukup lama disebut sebagai ritual Petik Laut. Ritual Petik Laut 
dilangsungkan setiap tahun pada tanggal 27 September. Melalui ritual Petik Laut 
masyarakat nelayan Sendang Biru mengungkapkan rasa syukur mereka akan hasil laut 
yang berlimpah yang telah mereka terima. Tulisan ini akan menguraikan ritual Petik 
Laut yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Sendang Biru dari aspek budaya bahari 
yang terfokus pada beberapa elemen yang mendasarinya, yaitu religi, mata pencaharian, 
pengetahuan dan teknologi. Melalui elemen atau variabel tersebut akan dilakukan 
analisis secara holistik sehingga mendapatkan pemaknaan dan manfaat yang signifikan 
dengan masyarakat dan potensi sumber daya laut.  

B. Metodologi 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif dan multidisiplin. 
Paradigma kualitatif akan memiliki kecenderungan menggunakan pendekatan yang 
bersifat humanistik, naturalistik, verstehen (pemahaman) dan interpretatif, dan semua 
pendekatan tersebut akan diterapkan pada objek penelitian, ritual Petik Laut dan 
masyarakat nelayan Sendang Biru. Pendekatan humanistik akan digunakan untuk 
melihat, mengamati tentang cara hidup, cara pandang, keyakinan dan pandangan hidup 
masyarakat Sendang Biru. Sejalan dengan pendekatan humanistik, maka pendekatan 
naturalistik akan melihat kondisi dan situasi obyek peneltian secara alamiah (natural), 
sesuai dengan yang realitas yang ada. Pendekatan verstehan adalah memahami secara 
kritis apa yang telah diperoleh dari hasil pendekatan  humanistik dan naturalistik 
terhadap objek penelitian. Sedang pendekatan interpretatif berusaha untuk melakukan 
tafsir kritis tentang apa yang telah diperoleh melalui pendekatan humanistik, naturalistik 
dan verstehen terhadap ritual Petik Laut, latar belakang budaya, kearifan lokal dan 
kehidupan sosial masyarakat nelayan Sendang Biru. Di samping itu digunakan pula 
metode studi pustaka, observasi dan wawancara mendalam dalam penelitian ini. Metode 
studi pustaka digunakan untuk mendapatkan sejumlah pengetahuan dan kerangka 
teoretis yang dapat membantu untuk mendapatkan mind mapping dalam melakukan 
analisis. Selain itu metode observasi menjadi salah satu kunci dalam penelitian di 
lapangan dalam mendapatkan data dan mendeskripsikan beragam karaktersitik tentang 
ritual Petik Laut dan masyarakat nelayan Sendang Biru. Guna menunjang metode 
observasi, dipakai pula wawancara mendalam terhadap key informan yang memahami 
situasi dan kondisi masyarakat yang terkait dengan objek penelitian.  

C. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 
1. Ritual Petik Laut memiliki latar belakang budaya dari masyarakat nelayan Sendang 

Biru yang memiliki keragaman etnik dan budaya  
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2. Ritual Petik Laut memiliki kearifan lokal yang berasal dari masyarakat pendukung-
nya, masyarakat nelayan Sendang Biru  

3. Ritual Petik Laut memiliki pesan dan fungsi yang terkait dengan: (a) pelestarian adat 
dan tradisi masyarakat nelayan yang beragam; (b) membina solidaritas antar-
masyarakat nelayan dalam melakukan bekerja dan kehidupan sosial; (c) adanya 
kearifan lokal yang berkaitan erat dengan konservasi lingkungan. 

4. Ritual Petik Laut dapat mendukung sumber potensi pemberdayaan masyarakat 
melalaui pariwisata bahari dan peningkatan hasil perikanan di wilayah Senang Biru.  

D. Kehidupan Masyarakat Sendang Biru  

Secara geografis pantai Sendang Biru terletak sekitar 60 km di sebelah selatan 
kota Malang dan secara administratif merupakan bagian dari Kabupaten Malang. Pantai 
Sendang Biru merupakan pantai Lautan Selatan, tetapi karena pantai tersebut “tertutup” 
oleh pulau Sempu, maka pantai Sendang Biru memiliki perairan yang tenang, dan 
memiliki pula kekayaan sumber daya ikan yang berlimpah. 

Kabupaten Malang berkeinginan mendorong pertumbuhan kota dan mengejar 
ketinggalan desa dengan melihat pelayanan umum melalui sistem perdesaan dan sistem 
perkotaan. Sendang Biru yang termasuk dalam kecamatan Sumbermanjing Wetan 
berada pada sistem perkotaan dengan memiliki fungsi pelayanan kota sebagai berikut: 
(a) pusat pemerintahan skala kecamatan/lokal; (b) pusat perdagangan dan jasa skala 
regional; (c) pusat pelayanan umum; (d) pusat pendidikan keagamaan; (e) pusat industri 
besar dan strategis nasional dan; (f) pusat industri perikanan. 

Pada sekitar awal abad 19, wilayah Sendang Biru termasuk juga pulau Sempu 
merupakan kawasan cagar alam, kemudian kepemilikan wilayah tersebut beralih kepada 
Perhutani hingga sekarang. Seiring dengan perjalanan waktu, wilayah itu didatangi 
banyak penduduk untuk bermukim dan kemudian menjadi pemukiman penduduk yang 
cukup padat. Daerah Sendang Biru secara geografis terbagi atas daerah perbukitan dan 
daerah pantai. Penduduk daerah perbukitan umumnya berasal dari etnik Jawa, dari 
Malang. Adanya pengaruh Belanda di masa lalu, di wilayah perbukitan menetaplah 
nelayan yang beragama Kristen, sedangkan yang tinggal di wilayah pantai, berasal dari 
etnik Madura yang beragama Islam. Saat ini, wilayah perairan Sendang Biru menjadi 
pemukiman nelayan yang semakin ramai seiring dengan kedatangan nelayan yang 
berasal dari Bugis, Banyuwangi, Papua yang ingin mengadu nasib.  

Kondisi itu membuat wilayah Sendang Biru memiliki keragaman etnik, dan 
sangatlah menarik bahwa perbedaan etnik, agama, budaya, kebiasaan tidak menjadi 
halangan bagi para nelayan tersebut untuk bersatu dalam mengembangkan wilayah 
Sendang Biru melalui pekerjaan sebagai nelayan. Latar belakang budaya yang beragam 
menyebabkan penduduk Sendang Biru memiliki beragam pengetahuan lokal (kearifan 
lokal) yang berkaitan dengan kebaharian, seperti pengetahuan tentang kapal, navigasi, 
teknologi alat tangkap ikan, cara penangkapan dan pengolahan ikan, lingkungan alam 
dan perairan dan sebagainya. Masyarakat nelayan yang merupakan pendatang di 
Sendang Biru lambat laun merasa sebagai warga Sendang Biru dan merasa memiliki 
wilayah Sendang Biru, wilayah yang menjanjikan bagi kehidupan mereka di masa 
mendatang. 

Berdasarkan letak geografis daerah Sendang Biru, masyarakat nelayan di 
wilayah tersebut dibedakan atas nelayan “atas” dan nelayan “bawah”. Nelayan atas 
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adalah masyarakat nelayan yang beragama Kristen dan tinggal di daerah perbukitan. 
Mereka memiliki pekerjaan ganda, sebagai nelayan dan petani (berladang). Nelayan 
bawah adalah nelayan yang tinggal di daerah sekitar pantai dan umumnya beragama 
Islam. Kehidupan sebagai nelayan, dijalani oleh nelayan atas dan bawah secara damai, 
melalui kebersamaan dan saling memiliki solidaritas terhadap berbagai kehidupan 
sosial. Di samping nelayan yang menetap di Sendang Biru, terdapat pula pendatang 
yang disebut nelayan andon. Nelayan andon adalah nelayan yang berasal dari daerah di 
luar Sendang Biru, seperti Cilacap, Madura, Bugis, Banyuwangi, Kalimantan dan 
mereka menetap sementara di wilayah perairan Sendang Biru dengan mengontrak 
rumah selama musim melaut. 

Kehidupan nelayan di Sendang Biru tidak terlepas dari kehidupan sosial yang 
terkait dengan jaringan sosial rumah tangga nelayan-buruh (pandhiga) yang bersifat 
informal (Kusnadi, 2000: 3-5). Konteks jaringan sosial tersebut memperlihatkan 
bagaimana individu-individu anggota rumah tangga pandhiga memperlihatkan, 
mengembangkan dan memelihara hubungan sosial yang yang terfokus pada kerabat, 
pertemanan, ketetanggaan atau sistem kerabat. Hubungan sosial ini dimaksud sebagai 
sarana untuk memperoleh akses melalui sumber daya ekonomi yang tersedia dan 
mungkin semakin langka (sulit diperoleh) di lingkungannya. Sumber daya tersebut 
dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kesulitan kehidupan sehari-hari akibat 
ketidakpastian mendapatkan penghasilan dari kegiatan melaut. Jaringan sosial pandhiga 
dapat digunakan untuk memahami tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan di Sendang 
Biru.  

Sumber daya ikan yang berlimpah di perairan Sendang Biru membuat satu atau 
beberapa keluarga nelayan Madura menerapkan model kekerabatan nelayan pandhiga. 
Ketika mereka berhasil sebagai nelayan, mereka akan mengundang sanak saudara atau 
teman untuk membantu mereka bekerja sebagai nelayan. Tingkat sosial–ekonomi dan 
pendidikan yang rendah merupakan ciri yang umum dalam kehidupan nelayan di 
manapun mereka berada (Kusnadi, 2000:9). Oleh karena itu untuk itu meningkatkan 
kehidupan mereka, mereka melakukan migrasi. Nelayan miskin yang berasal dari 
berbagai daerah ―Jawa, Madura, Banyuwangi― pergi ke wilayah perairan Sendang 
Biru yang memiliki potensi sumber daya ikan. Proses migrasi nelayan dari luar Sendang 
Biru ke perairan Sendang Biru merupakan proses yang cukup lama, dibutuhkan 
perjuangan yang keras, persaingan ketat antarnelayan agar berhasil kehidupannya.  

Salah satu informan Bapak A dari Madura, pertamakali datang di Sendang Biru 
pada tahun 1970 hanya sendiri, sebagai nelayan dan berbekal kerja keras, ulet maka ia 
berhasil memboyong seluruh keluarganya menetap di Sendang Biru. Ia bahkan pernah 
menjabat sebagai Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) cabang 
kecamatan Sumbermanjing Wetan. Saat ini bapak A telah menikmati hasil jerih 
payahnya dan menjadi salah satu orang yang terpandang, kaya di Sendang Biru. 
Pekerjaan nelayan telah ditinggalkan dan bapak A memiliki profesi sebagai juragan, 
orang yang memiliki banyak kapal dan ABK bahkan dikenal sebagai pengusaha abon 
ikan tuna. 

Berkaitan dengan kekerabatan nelayan pandhiga di Sendang Biru, maka dikenal 
adanya kelompok masyarakat yang terkait dengan perekonomian lokal, (a) kelompok 
nelayan yang  tidak “beruntung”, tidak memiliki kapal, yaitu buruh nelayan (ABK); (b) 
kelompok nelayan yang memiliki kapal dan ABK sendiri; dan (c) kelompok bukan 
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nelayan (mantan nelayan) yang memiliki kapal serta ABK. Kelompok C ini menjadi 
orang yang sangat “berkuasa” atas kelangsungan kehidupan ABK dan ABK sendiri 
sangat tergantung pada pemilik modal yang umumnya disebut sebagai juragan kapal. 
Kondisi seperti ini yang menyebabkan nelayan kecil (kelompok A) menjadi tidak 
berdaya, terutama bagi nelayan yang tidak memiliki keahlian lain selain melaut, 
terutama bila musim paceklik tiba (adanya faktor cuaca, iklim, hari pantang melaut dan 
lainnya). Bagi nelayan “atas” Sendang Biru yang memiliki lahan pertanian, maka 
musim paceklik dilaluinya dengan bertanam buah-buahan atau padi. 

Adanya hubungan jaringan sosial dengan kekerabatan pandhiga di Sendang 
Biru, telah menumbuhkan jaringan sosial yang mengarah pada kehidupan perekonomian 
yang bersifat horizontal dan vertikal. Hubungan jaringan sosial yang bersifat horizontal 
artinya hubungan sosial itu diwujudkan saling menolong  dan hubungan status ekonomi 
yang relatif sama pada nelayan. Sedang pada hubungan sosial yang vertikal diartikan 
hubungan antarindividu tidaklah sama, terutama dari sisi ekonomi, yang satu memiliki 
status ekonomi tinggi dan lainnya lebih rendah. Selain itu, baik dari sisi kewajiban 
maupun yang dimiliknya tidak dapat saling ditukarkan satu dengan lainnya. Hubungan 
sosial vertikal ini mengarah kepada hubungan patron-klien. Menurut Scott yang dikutip 
dari Kusnadi (2000: 18-19) hubungan patron-klien merupakan kasus khusus, hubungan 
antara dua orang yang melibatkan persahabatan instrumental di mana kedudukan 
seseorang  yang kehidupan sosialnya lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan 
kekuasaannya untuk melindungi seseorang yang status sosial ekonomi lebih rendah 
(klien). Sebaliknya klien akan membalas pemberian tersebut dengan dukungan eyang 
sifatnya umum, pribadi kepada si patron.  

Hubungan patron-klien semacam itu terjadi pada masyarakat nelayan Sendang 
Biru dan dikenal sebagai pengambek. Sebagai orang yang memiliki modal/juragan 
kapal, maka pengambek memberikan perlindungan terhadap ABK dengan memberikan 
sejumlah pinjaman uang yang nantinya akan dikurangi setelah pembagian bagi hasil 
tangkapan ikan yang diperolehnya ketika melaut. Bahkan bagi hasil pun harus dikurangi 
dengan beaya kehidupan di kapal ketika melaut. Agaknya hubungan sosial kekerabatan 
pandhika memiliki aspek negatif ketika memunculkan kasus semacam pengambek. 
Hubungan pengambek dengan ABK dapat terjadi karena (a) pengambek menguasai 
sumber daya yang tidak dimiliki oleh ABK; (b) adanya hubungan kekerabatan misalnya 
sesama etnik, meskipun pada awalnya diawali dengan hubungan yang baik, tetapi 
karena terjerat dengan hutang, maka menimbulkan ketergantungan yang berlebihan 
antara yang satu (klien) dengan lainnya (patron). Implikasi dari hubungan pengambek 
dengan ABK yaitu adanya syarat timbal balik dalam membina hubungan tersebut dan 
tidak harus bermakna seimbang, artinya satu sama lain saling mengharapkan. Pemilik 
modal mengaharapkan ada ABK yang bekerja mencari tangkapan ikan sedang ABK 
berharap mendapatkan upah yang sesuai dengan keinginannya. 

E. Ritual Petik Laut dan Maknanya Bagi Masyarakat Sendang Biru   

Ritual Petik Laut merupakan upacara syukuran atas hasil panen laut yang 
berlimpah yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada masyarakat Sendang Biru. 
Sebagai bagian dari tradisi budaya masyarakat setempat, ritual Petik Laut merupakan 
salah satu bagian dari adat istiadat dan kebudayaan pelaku budaya. Setiap kebudayaan 
manusia memiliki berbagai unsur, seperti religi, seni, pengetahuan, mata pencaharian, 
bahasa,organisasi dan teknologi. Sejalan dengan analogi unsur-unsur kebudayaan, maka 
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kebudayaan bahari juga memiliki unsur yang serupa, hanya unsur tersebut difokuskan 
pada wilayah perairan dan masyarakat perairan atau masyarakat pesisir. Oleh karenanya 
ritual Petik  Laut pun memiliki atau menjadi bagian dari kebudayaan bahari serta sarat 
dengan nilai-nilai yang melekat pada ritual tersebut.  

Ritual Petik Laut dilaksanakan oleh masyarakat Sendang Biru pada setiap 
tanggal 27 September. Sebagai masyarakat nelayan yang memiliki beragam latar 
belakang budaya, ritual itu pun sarat dengan berbagai pernik-pernik perlengkapan 
lazimnya sebuah upacara adat dan nilai-nilai yang menyertainya. 

Serangkaian ritual Petik Laut yang bersumber dari informan bapak. Ismadi 
adalah sebagai berikut:  
 Malam tasyakuran di Tempat Pelelangan Pelabuhan Perikanan Sendang Biru 

menjelang tanggal 27 September. 
 Pagi harinya, dipersiapkan perahu gitik dan sesaji yang dikirap (ider bumi)  berupa 

gunungan (tumpengan yang besar berwarna kuning) dan sepasang temanten ke 
perkampungan nelayan yang berakhir di pelabuhan Baru Sendang Biru,  dan 
selanjutnya siap mengikuti upacara tersebut. 

 Selesai upacara, simbol-simbol temanten dan gunungan di atas perahu gitik dan 
getek dilarung. 

 Perahu “Gitik Sesaji” berangkat menuju tempat lokasi Pelarungan (di tengah laut) 
dan diawali dengan memotong tali perahu yang tertambat di pelabuhan. Selanjutnya 
sesaji apapun diperebutkan oleh nelayan-nelayan yang hadir ditengah laut. 

 Malam hari, sebagai penutup Ritual Petik Laut diadakan pagelaran wayang kulit 
semalam suntuk untuk menandai berakhirnya ritual tersebut   

 
Gambar 1 : Sesaji dalam ritual Petik Laut 

Sumber: Koleksi Irmayanti 

Proses ritual Petik Laut berlangsung sekitar 4 hari, ditandai dengan kegembiraan 
dan sukacita masyarakat nelayan Sendang Biru atas kesejahteraan serta bekerja selama 
melaut. Suasana pantai Sendang Biru sangatlah meriah. Di pelabuhan Pondok Dadap 
dilangsungkan berbagai atraksi bagi masyarakat, seperti lomba permainan, pameran 
hasil kelautan, pertunjukan musik, barongsai dan sebagainya. Sehari sebelum ritual itu 
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dilangsungkan, biasanya masyarakat nelayan melakukan upacara doa, baik secara Islam 
maupun secara Kristen, dan dilakukan di masing-masing tempat ibadah. 

Sebenarnya kata “Petik laut” berasal dari kata “Petik”(bahasa Jawa) dan laut. 
Petik diartikan sebagai “ambil pungut” yang merupakan kependekan  dari memetik, 
memungut, mengambil, dan secara harafiah berarti memetik hasil usaha dari laut, atau 
dalam bahasa Jawa dapat berarti “ngunduh”, yang berarti memetik hasil dari kelestarian 
kehidupan dari laut.  

Sebagai sebuah ritual, Petik Laut erat dengan pandangan hidup masyarakat 
nelayan Sendang Biru mengenai pentingnya laut atau perairan bagi mereka. Laut adalah 
sebagai bagian dari alam, yang harus dihormati, dirawat dengan baik, karena dari laut 
para nelayan mendapatkan sumber kehidupan. Manusia dan alam (laut) merupakan 
bagian yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Oleh karenanya sebagian 
masyarakat nelayan masih percaya bahwa ada penguasa laut, yaitu Nyi Lara Kidul. 
Pemahaman ini muncul karena sebagian besar nelayan pantai Selatan Sendang Biru 
(yang berasal etnik Jawa dan Madura) menganggap Nyi lara Kidul adalah pelindung 
para keluarga nelayan.  Hal ini mirip seperti pada masyarakat agraris yang mempercayai 
bahwa dewi Sri adalah pelindung bagi para petani. Mitos tentang Nyi Lara Kidul 
mengalami pergeseran arti atau makna. Nyi Lara Kidul bukan sebagai tokoh yang 
ditakuti atau yang selalu minta “korban” apabila orang berada di laut Selatan. Bagi 
masyarakat nelayan Sendang Biru, Nyi Lara Kidul adalah pelindung para nelayan, 
melindungi dari mara bahaya ketika para nelayan melaut, bekerja untuk menghidupi 
keluarganya.  

Dengan demikian ritual Petik Laut memiliki simbol tertentu, dan Nyi Lara Kidul 
merupakan simbol sentral pada Petik Laut. Simbol –simbol itu diwujudkan melalui 
pemberian sesuatu (sesaji) kepada Penguasa Laut dengan melarung sesaji tersebut. 
Sesaji tersebut berupa gunungan, yaitu panen hasil bumi yang disusun sedemikian rupa 
menyerupai gunung, dan boneka sepasang pengantin, makanan dan buah-buahan. 
Semua sesaji tersebut diletakkan pada getek (sampan) yang kemudian diletakkan pada 
kapal yang siap untuk melarungkan getek ke tengah laut. Simbol Petik Laut yaitu Nyi 
Lara Kidul diartikan sebagai ibu yang mengayomi keluarga nelayan dalam 
kesehariannya bekerja sebagai nelayan. Oleh karenanya keluarga nelayan disimbolkan 
sebagai sepasang pengantin, bahkan dalam proses ritual Petik Laut didahului dengan 
prosesi sepasang pengantin yang mengenakan baju pengantin Jawa.  

Simbol-simbol Petik Laut mengisyaratkan bahwa di balik simbol terdapat arti 
atau makna yang kadang-kadang memiliki multitafsir. Oleh karenanya awal pemaknaan 
diperoleh makna yang bersifat etimologis, seperti misalnya simbol gunungan yang 
diartikan sebagai persembahan kepada Nyi Lara Kidul dan simbol pengantin  yang  
diartikan sebagai keluarga nelayan (laki-laki dan perempuan). Seperti yang dikutip dari 
pendapat Dillistone (1986:14-15), simbol adalah kata atau citra atau konstruksi yang 
umum dan dipahami oleh akal budi dan dianggap sebagai kebenaran dan bahwa simbol 
sebagai bagian dari keinginan manusia dalam mencapai cita-cita atau tujuan hidupnya.  
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Gambar 2. Prosesi larung sesaji dalam Ritual Petik Laut di perairan Sendang Biru 

Sumber: Koleksi Irmayanti 

Di dalam perkembangan serta kemajuan cara berpikir manusia, berkembang pula 
proses hubungan dalam melihat simbol. Simbol tidak hanya sekadar “tanda” saja tetapi 
menjadi sistem simbol yang sarat dengan tranformasi untuk menemukan kreatifitas dan 
bahkan menjadi simbol yang lebih komunikatif (Meliono-Budianto, 2004:26).  

Oleh karenanya, dari makna yang sifatnya literal atau harafiah, maka dapat 
ditarik pula makna yang lebih mendalam atau secondary meaning serta figuratif dan itu 
hanya akan terjadi apabila ‘menembus” makna pertama. Hal ini sejalan dengan 
pendapat Ricoeur bahwa ekspresi simbol selalu bermakna ganda dalam kajian 
hermeneutik (Ricoeur, 1988: 12). Simbol gunungan dan simbol pengantin pada Petik 
Laut memiliki pula makna yang mendalam (secondary meaning) yaitu pengharapan 
akan kebahagiaan bagi kehidupan para nelayan dalam melaut (untuk simbol gunungan) 
sedang simbol pengantin memiliki makna akan perlindungan terhadap umat manusia 
khususnya para nelayan dan keluarganya dalam menjalani kehidupan ini. Nyi Lara 
Kidul menjadi perantara atau media bagi masyarakat nelayan Sendang Biru dalam 
menjalani dinamika kehidupan melaut yang kadangkala tidak menentu dan hal itu 
diwujudkan dalam ritual Petik Laut. Menjaga agar Nyi Lara Kidul tidak “marah” maka 
ritual Petik Laut harus diadakan setiap tahun (tanggal 27 September) oleh masyarakat 
Sendang Biru dan perairan Sendang Biru harus dijaga dan dirawat agar perairan itu 
tetap terjaga lingkungan dan menjadi tempat “berkumpulnya” sumber daya ikan yang 
melimpah. Ritual Petik laut dengan mitos Nyi Lara Kidul telah memiliki makna lain 
yaitu konservasi lingkungan. 

F. Kearifan Lokal Masyarakat Nelayan Sendang Biru Melalui Ritua Petik Laut 

Makna ritual Petik Laut yang sangat mendalam (dari hasil uraian terdahulu) 
ternyata sangat erat hubungannya dengan eksistensi masyarakat nelayan Sendang Biru 
dan sistem kearifan lokal yang dimilikinya, yaitu sistem kearifan lokal dalam 
pengelolaan sumber daya alam, baik sumber daya hutan, pesisir, dan kelautan serta 
sumber daya ikan. Pengelolaan sumber daya alam merupakan hubungan tinbal balik 
antara manusia dengan alam di sekitarnya. Oleh karenanya dalam melihat kearifan lokal 
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sebagai suatu sistem tentu pula terkait dengan sistem budaya masyarakat nelayan 
Sendang Biru. Ada 4 variabel yang digunakan dalam melihat kearifan lokal tersebut, 
yaitu (a) religi dan pandangan hidup, (b) mata pencaharian dan perekonomian, (c) 
organisasi masyarakat dan (d) pengetahuan serta teknologi.  

Keempat variabel atau unsur tersebut digunakan untuk melakukan analisis 
terhadap beragam dinamika masyarakat nelayan Sendang Biru. Religi dan pandangan 
hidup terarah pada ritual petik laut yang sarat dengan pandangan hidup etnik Jawa dan 
etnik Madura, sedang mata pencaharian terkait dengan pekerjaan sebagai nelayan, 
pedagang, pegawai instansi dan pekerjaan atau profesi mereka itu mendorong 
perekonomian lokal masyarakat Sendang Biru dan sekitarnya. Organisasi masyarakat 
nelayan Sendang Biru dapat ditemui adanya KUD Mina, atau organisasi nelayan (HNI) 
dan organisasi di antara kelompok pemilik kapal dengan ABK yang umumnya berasal 
dari etnik yang sama. Pengetahuan dan teknologi muncul ketika masyarakat nelayan 
Sendang Biru memiliki ketrampilan misalnya dalam melaut (mengemudikan kapal, 
sebagai nahkoda), pengetahuan tentang alat tangkap ikan, pengetahuan tentang sumber 
daya ikan, cuaca, teknologi perkapalan dan sebagainya. Untuk jelasnya maka dapat 
dilihat pada tabel 1. 
 
Tabel 1 Unsur Budaya bahari pada nelayan Sendang Biru   
 

No 
Unsur Budaya 

Bahari 
Kearifan Lokal Implikasi pada Masyarakat 

1 Religi & 
pandangan hidup   

Ritual petik laut  
Pandangan hidup masyarakat 
nelayan Sendang Biru yang  
memiliki toleransi beragama 
 

Menjadikan ritual petik laut 
sebagai bagian dari kehidupan 
masyarakat Sendang Biru dan 
merayakannya setiap tahun  

2 Mata pencaharian  Nelayan, mengolah ikan : abon, 
ikan pindang  
Berdagang  

kehidupan sosial ekonomi yang 
lebih baik bagi nelayan bila 
memiliki mata pencaharian 
Adanya TPI sebagai tempat 
transaksi perdagangan ikan 
(tuna, cakalang, marlin dan 
sebagainya) 
 

3. Organisasi dan 
masyarakat  

 organisasi kekerabatan antar- 
etnik di antara pemilik kapal 
dengan ABK, pengambek 
adanya KUD MINA yang 
dikelola oleh desa 
nelayan atas dan nelayan bawah 
masyarakat nelayan lokal dan 
masyarakat nelayan andon  
 

Desa Sendang Biru memiliki 
organisasi yang berasal dari 
pemda dan dari sistem 
kekerabatan dan pandangan 
masyarakat   
 

4 Pengetahuan dan 
teknologi 

Pengetahuan tradisional dalam 
berlayar dan pengetahuan modern 
tentang pelayaran 
Kapal tradisional: Unting, 
Jungkung, Sekoci dan Payang 
 

Kemampuan untuk berlayar, 
penguasaan atas teknologi 
kelautan dan kapal, membuat 
alat tangkap ikan, pengetahuan 
akan  cuaca 
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Dari penjelasan tabel I terlihat bahwa 4 unsur budaya (religi, mata pencaharian, 
organisasi dan masyarakat serta ilmu pengetahuan dan teknologi ) dapat memiliki 
implikasi pada masyarakat Sendang Biru. Hal yang menarik bahwa masalah kearifan 
lokal masyarakat Sendang Biru terkait dengan pengelolaan sumber daya alam (wilayah 
dan keadaan perairan Sendang Biru), kehidupan sosial, budaya dan, ekonomi. 
Pengelolaan sumber daya alam khususnya perairan terjaga dengan bersih, serta pulau 
Sempu masih tetap dipertahankan sebagai daerah cagar alam. Kehidupan sosial 
masyarakat Sendang Biru memiliki dinamika, pasang surut dalam interaksi antarwarga 
Sendang Biru. Di samping itu, masyarakat Sendang Biru sebagian besar masih 
mempertahankan pekerjaan sebagai nelayan, dan yang lainnya bekerja sebagai 
pedagang, pegawai pemerintahan, pegawai swasta. Ritual Petik Laut sebagai warisan 
budaya masyarakat Sendang Biru masih tetap dilaksanakan setiap tahunnya. 
Pelaksanaan ritual Petik Laut memerlukan biaya yang cukup besar, dan melalui 
kesadaranny warga Sendang Biru terutama kelompok nelayan bergotong royong 
memberikan bantuan keuangan dan diserahkan kepada panitia yang berkoordinasi 
dengan Kepala Desa. 

Di sisi lain, kearifan lokal yang terdapat pada masyarakat Sendang Biru ternyata 
dapat berdampak munculnya misalnya sistem patron-klien, yaitu ketergantungan ABK 
pada juragan atau pemilik modal yang seakan tidak pernah selesai. Selama ABK masih 
bekerja terhadap juragan tersebut, ia akan terjerat dengan hutang yang tidak pernah 
lunas. Ada ketidakberdayaan para ABK, terutama ketika menghadapi musim paceklik, 
khususnya  dari sisi ekonomi, karena para nelayan ABK tidak memiliki profesi lain 
selain sebagai nelayan. Selama mereka tidak melaut, maka harapan mereka adalah 
juragan, sang patron, yang siap “melindungi” dan “membantu” kehidupan keuangan 
para ABK.  

Kehidupan yang keras dalam melaut atau sebagai nelayan juga berdampak 
munculnya kehidupan malam di daerah Sendang Biru. Ruang terbuka, di depan Kantor 
Dinas Kelautan dan Perikanan Sendang Biru, Desa Sumber Manjing Wetan, setiap 
malam, para warga memasang tenda untuk berjualan makanan, minuman, baju, dan 
lainnya. Suasana seperti pasar malam dilangsungkan setiap malam, mulai pukul 19.00 
dan berakhir hingga pukul 24.00. Agaknya para nelayan (baik lokal dan andon) sangat 
membutuhkan hiburan, mendengarkan iringan musik dangdut dan musik populer sambil 
makan dan minum dapat menjadi “obat” pelepas lelah sehabis melaut. Dinamika 
kehidupan para nelayan Sendang Biru, baik nelayan lokal maupun nelayan andon 
menjadi cerminan dari kearifan lokal dan budaya bahari yang dimilikinya.  

G. Kesimpulan  

Petik Laut sebagai warisan tradisi budaya dibangun oleh masyarakat lokal 
Sendang Biru yang sebenarnya merupakan masyarakat pendatang yang berasal dari 
Malang, Madura, Banyuwangi. Banyaknya etnik Jawa yang menetap di Sendang Biru, 
menyebabkan Ritual Petik laut memiliki pengaruh pandangan hidup masyarakat Jawa 
dalam proses pelaksanaannya. Pengaruh mitos dan simbol Nyi Lara Kidul sangatlah 
tampil dalam ritual tersebut. Pandangan masyarakat nelayan Sendang Biru mengalami 
pergeseran, dari persepsi mitis beralih ke persepsi fungsional. Nyi Lara Kidul hanya 
sebagai simbol perantara masyarakat nelayan  untuk memahami pentingnya lautan bagi 
mereka. Lautan harus dikuasai, dan perairan Sendang Biru harus dipertahankan agar 
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tidak tercemar. Melalui konservasi lingkungan maka lautan menjadi sangat potensial 
dan fungsional untuk kehidupan para nelayan.  

Hakikat ritual Petik Laut bukan saja merupakan perwujudan rasa syukur nelayan 
Sendang Biru kepada Tuhan yang Maha Esa tetapi juga menampilkan bentuk lain 
seperti menjaga kelestarian lingkungan alam dan sumber daya ikan, sebagai pesta rakyat 
dan menjadi potensi untuk industri wisata bahari di wilayah Sendang Biru. Selain itu  
muncul kesadaran masyarakat nelayan untuk gotong royong dalam pelaksanaan ritual 
petik Laut. Petik Laut akan memberikan dan meningkatkan kesadaran bergotong-royong 
di antara semua lapisan masyarakat, Pengusaha ekonomi kuat dan ekonomi lemah-
antara Nelayan lokal dan andon - KUD Mina dan pengusaha/swasta, antara pejabat 
Pemerintah/Desa dan rakyat, antara Ulama dan Umara (Pemerintah) memupuk rasa 
solidaritas sosial, mencegah timbulnya kesenjangan sosial, menumbuhkan rasa cinta 
bahari serta meningkatkan rasa persaudaraan, persatuan dan kesatuan dalam rangka 
partisipasi masyarakat. 

Ritual Petik laut memiliki pula kearifan lokal yang berasal dari latar belakang 
budaya nelayan lokal. Kearifan lokal yang berbasis pada budaya bahari yaitu religi, 
mata pencaharian, organisasi dan masyarakat serta pengetahuan dan teknologi ternyata 
memiliki aspek postif dan negatif. Aspek positif kearifan lokal tersebut dapat 
membangun kesadaran masyarakat nelayan tentang pentingnya menjaga kelestarian 
lingkungan atau konservasi alam perairan-kelautan. Laut yang terjaga dan jauh dari 
pencemaran akan menimbulkan potensi kehidupan biota yang tetap terjaga dan hal itu 
menjadi sumber daya keuangan bagi para nelayan. Wilayah Sendang Biru menjadi 
daerah migrasi ikan, sehingga daerah itu menjadi lahan subur bagi para nelayan. Nilai 
harmoni antara alam dengan manusisa muncul ketika kesadaran akan kebersamaan dan 
gotong royong dibangun oleh seluruh lapisan warga yang akan merayakan pesta rakyat 
Petik Laut. Di sisi lain, aspek negatif kearifan lokal muncul karena adanya sistem 
patron-klien di antara para nelayan. Sistem kekerabatan pandhiga menjadikan 
munculnya pengambe’ (atau patron- klien). Pemilik modal atau juragan semakin 
“berkuasa” atas kehidupan para nelayan yang kurang mampu karena ketergantungan 
atas jaminan ekonomi terhadap para nelayan miskin. Begitu juga dengan kehidupan 
“malam” yang digelar setiap malam di Sendang Biru dapat berdampak buruk, 
pengeluaran uang yang berlebihan  oleh para nelayan untuk makan dan minum, dan hal 
ini menjadi salah satu aspek buruk dari kearifan lokal.   

Sebagai penutup, dampak kearifan lokal yang bersumber pada ritual Petik Laut 
terutama yang buruk (sistem patron-klien/pengambek, kehidupan malam) dapat 
diminimalisasi apabila pemda setempat memberikan ruang gerak, terutama dari sisi 
perekonomian dengan sistem ko-eksistensi manajemen antara pengusaha kuat (juragan) 
dengan nelayan miskin melalui kepala desa, pemda setempat disertai musyawarah desa, 
atau peraturan daerah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat nelayan Sendang 
Biru. Asas gotong royong dan nilai kebersamaan di antara seluruh warga dapat menjadi 
titik tolak untuk memulai kehidupan yang lebih baik terutama nelayan miskin. Dengan 
demikian, perhatian pemerintah melalui pemda setempat, Dinas Kelautan dan Perikanan 
setempat dapat lebih peduli terhadap budaya bahari –masalah kemaritiman  khususnya 
terhadap nelayan tradisional  dan hal itu merupakan keniscayaan dan sesuatu yang tidak 
terpungkiri. Semoga penelitian awal ini dapat dikembangkan lagi menjadi penelitian 
yang berbasis budaya bahari –kearifan lokal  terutama dalam melihat eksistensi dan 
pemberdayaan  kehidupan nelayan dengan lebih baik.  
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