
BAB III

PENYAJIAN DATA

Dalam penyajian data ini, akan disajikan beberapa data hasil penelitian yang telah

penulis sesuaikan dengan metodologi penelitian. Dan untuk mengetahui lebih lanjut tata

cara tradisi pantang larang melaut pada masyarakat Sedanau, penulis menghimpun

keterangan atau informasi dengan menggunakan teknik wawancara dan di tambah dengan

beberapa dokumentasi yang ada pada masyarakat tersebut.

Tata cara pelaksanaan pantang larang melaut di lakukan tatkala akan turun melaut

atau melepaskan tali pompong, dengan tujuan semata-mata adalah supaya terhindar dari

mara bahaya seperti gangguan makhluk halus dan untuk memepermudah mendapatkan

rizki yang banyak. Karena menurut kepercayaan masyarakat Nelayan setempat

seandainya tidak di laksanakan tata cara tersebut akan mendapat musibah, diganggu oleh

makhluk halus yang berada di laut, dan bagi nelayan pula jika tidak di lakukan tata cara

pantang larang melaut itu maka penghasilan mereka berkurang atau mendapatkan

kesialan.

Sebagai istri yang membantu suami yang akan turun melaut, pertama-tama di

lakukan terlebih dahulu yaitu menyiapkan persiapan atau perlengkapan untuk suami dan

membangunkan anak-anaknya. Para nelayan di kelurahan Sedanau ini, kebanyakan

mereka berangkat melaut pada subuh hari, dan ada juga pada siang hari dan itupun harus

melihat kondisi cuaca terlebih dahulu.

A. Tata Cara Pelaksanaan Tradisi pantang larang Melaut di Kelurahan Sedanau.
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Kata Petuah  dari

Mantra diambil dari kata sansekerta yaitu "mantra" atau "manir" yang merujuk

pada kata-kata dalam kitab suci umat Hindu, Veda. Dalam masyarakat Melayu, mantra

atau juga dikenal sebagai jampi, serapah, atau seru adalah sejenis pengucapan yang

terdengar seperti puisi yang mengandung unsur sihir dan ditujukan untuk mempengaruhi

atau mengontrol sesuatu hal untuk memenuhi kenginan penuturnya. Antara lain, mantra

merupakan ayat yang dibaca untuk melakukan sihir, yaitu melakukan sesuatu secara

kebatinan, seperti menundukkan musuh, melemahkan musuh, atau memikat wanita.

Selain itu mantra dianggap memiliki kekuatan gaib yang luar-biasa yang

memungkinkan pembacanya mengontrol seseorang atau alam.Adapun ciri-ciri mantra

adalah Mantera yang berbentuk puisi, isi dan konsepnya mencerminkan kepercayaan

masyarakat waktu itu, dibuat untuk satu tujuan tertentu.Biasanya, Mantra bersifat sihir

simpati, yaitu sesuatu sifat disebut atau dikaitkan dengan sesuatu atau seseorang agar

pembaca mantra tersebut dapat memiliki sifat yang sama.1

Adapun tata cara pantang larang melaut yaitu:

1. Saat seorang Nelayan yang akan turun melaut, seluruh keluarga harus bangun dan

tidak di perbolehkan untuk tidur, apa lagi saat nelayan turun pada jam 04:45

samapai jam 05:00 subuh. Dan saat keluar dari rumah, nelayan tersebut harus

berdiri tegak di hadapan pintu sambil membacakan petuah ataupun pelangkah

yang sering di sebut dengan do’a.

1http://zeanfarys.blogspot.com/2012/11/pengertian-dan-macam-macan-mantra.html hari minggu
tanggal 1 Maret 2015 jam 04:37



Keterangan gambar III. 1. Seorang Nelayan yang akan melangkah keluar
rumah

Jadi berdasarkan gambar di atas, tata cara tradisi pantang larang melaut

yang pertama kali dilakukan seorang nelayanadalah berdiri tegak di depan pintu

dan pandangan fokus kedepan serta tidak boleh melihat kiri-kanan. Kemudian

sebelum nelayan tersebut melangkah keluar, terlebih dahulu yang dilakukan

adalah menghembuskan napas melalui hidung, apabila napas lebih lapang sebelah

kanan, maka langkah kaki pun sebelah kanan dan malah sebaliknya apabila napas

lebih lapang sebelah kiri langkah kaki pun sebelah kiri. Itupun berlaku apabila

tidak ada matahari (berangkat melaut pada subuh hari) akan tetapi apabila ada

matahari, maka saat melangkahkan kaki keluar rumah harus melihat bayangan diri

sendiri. Dan diiringi dengan membacakan pelangkah atau mantra yang bertujuan



agar perjalanan dan keadaan laut berjalan dengan lancar. Adapun mantra yang di

bacasebagai berikut:

“Satullah Sipatullah
Di dalam Ra’ib aku dijadikan oleh Allah
Dengan Muhammad aku dijadikan oleh adam
Aku berlindung dalam kalimah
Laillahaillah .....3X”

Bacaan pelangkah atau mantra di atas bertujuan agar para nelayan bias

melaut dengan tenang dan tidak ada gangguan dari makhluk halus seperti jin laut,

jembalang, serta berharap mendapatkan rizki yang lebih.2

2. Saat nelayan akan melepaskan tali pompong maka harus menggunakan pelangkah

atau petuah yang sama dengan bacaan seperti turun melaut sebelumnya.

2Salah satu gambar nelayan yang  akan melangkah kan kaki pada saat hendak pergi  melaut pada
tanggal 23 Agustus jam 05:22



Keterangan gambar III. 2. Seorang Nelayan melepaskan tali pompong

Sebelum berangkat melaut, terlebih dahulu nelayan melepaskan tali

pompong, sebelum melepaskan tali tersebut, terlebih dahulu dilakukan nelayan

adalah membaca do’a atau disebut juga pelangkah atau petuah sebelum

melepaskan tali pompong tersebut.3

3. Setelah selesai pembuatan mata pancing, sampah-sampah atau ampasnya tidak

boleh disapu menggunakan peyapu lidi atau penyapu ijuk, melainkan harus

menggunakan kain atau menggunakan tangan.

3Op.,cit. hlm



Keterangan gambar III. 3.3. Istri nelayan menyapu dengan menggunakan
tangan.4

Keterangan gambar III. 3.4. Istri nelayan menyapu dengan menggunakan kain.5

4. Pada saat nelayan turun melaut, maka seluruh keluarga tidak di perbolehkan

makan dan menyapu sampah sebelum nelayan meninggalkan rumah atau sekitar

jam 09:00 pagi.

B. Pandangan Masyarakat Nelayan di Kelurahan Sedanau dalam Melaksanakan

Tradisi Pantang Larang Turun Melaut

Untuk mengetahui tujuan masyarakat nelayan Melayu di Kelurahan Sedanau

melaksanakan tradisi pantang larang tersebut adalah disebabkan oleh kepercayaan

terhadap apa yang telah di lakukan oleh nenek moyang mereka terdahulu, beberapa

orang berpendapat bahwa tradisi ini memang harus di lakukan dan semuanya

mempunyai bukti-bukti tersendiri bagi keluarga para nelayan. Bukti-bukti yang di

maksud apabila istri atau anak-anaknya tetap melanggar pantangan tersebutmaka

pendapatan suami akan berkurang. Dan jika saat suami atau bapak yang sedang pergi

4 Pemotretan dengan seorang ibu rumah tangga yang membersihkan bekas ampas atau sampah
pembuatan mata pancing ikan suaminya pada tanggal 19 agustus 2014 jam 09:23 pagi.

5 Pemotretan dengan seorang ibu rumah tangga yang membersihkan bekas ampas atau sampah
pembuatan mata pancing ikan suaminya pada tanggal 19 agustus 2014 jam 09:23 pagi.



melaut, keluarga di rumah membuat keributan atau anak-anaknya bertengkar, maka

menurut mereka hari itu juga bapak atau suami yang pergi melaut akan mendapatkan

ikan yang sedikit dan bisa mendapatkan mara bahaya seperti kejadian yang tidak

terduga-duga seperti di ganggu makhluk halus yang berada di tengah laut (bagi yang

pergi melaut untuk beberapa hari). Berikut hasil dari wawancara yang penulis

lakukan:

Keterangan gambar III. 5.Penulis bersama bapak Firdaus (Nelayan), wawancara
18 Agustus 2014 di rumahnya.

Adapun pernyataan dari bapak Firdaus ini, beliau telah bekerja sebagai

nelayan dari tahun 1996 sampai sekarang. Selama beliau menjadi nelayan beliau

mempercayai dan melakukan tradisi pantang larang ini. Tradisi ini memang

dilakukan karena menjadi kebiasaan dan beliau juga meyakininya. Menurut beliau

pantang yang harus betul-betul dijaga yaitu pada saat berada ditengah laut.

Pantangan yang dimaksud oleh beliau yaitu yang mana pantangan pada

perbekalan misalnya tempat untuk memasak nasi atau peralatan masak yang

lainnya seperti periuk. Apabila berada di tengah-tengah laut, periuk tersebut tidak

boleh dicelupkan kedalam laut pada saat melaut dikarenakan akan mendapatkan



malapetaka misalnya seperti terjadinya angin kencang yang secara tiba-tiba yang

mana beliau beranggapan bahwa makhluk halus yang berada di laut tersebut

marah. Dan kemudian apabila berada di tengah laut haruslah menjaga tutur bahasa

yang baik. Ucapan atau perkataan itu harus sopan dan harus betul-betul dijaga

karena apabila menyebutkan perkataan yang tidak sepantasnya seperti menyebut

makhluk-makhluk yang berada di daratan dan di sebutkan di laut maka akan

terjadi sesuatu yang tidak terduga.

Setiap umat Islam pasti membaca basmallah sebelum melakukan aktifitas,

begitu juga saat akan turun melaut para nelayan juga membaca basmallah, tetapi

selain membaca basmallah para nelayan juga membaca petuah atau pelangkah

saat akan turun melaut. Menurut beliau lebih baik lagi apabila akan turun melaut

harus melihat hari baik seperti hari jum’at dan hari lainnya. Dan maksud tujuan

dari membaca basmallah dan di ikuti dengan petuah atau pelangkah adalah untuk

keselamatan serta mempermudah mendapatkan rizki yang banyak. Menurut beliau

jika untuk demi kebaikan atau keselamat tidak ada yang tidak setuju dengan

tradisi ini dan bagi beliau tradisi ini tidak syirik karena menurutnya melakukan

tradisi ini bukan berarti menduakan tuhan karena ini hanya sebagai pegangan saja

dan tidak ada bersangkutan dengan tuhan. Tapi jika ini di salah pergunakan

mungkin ini bisa disebut dengan syirik, akan tetapi ini hanya sebuah tradisi adat

istiadat saja.6

6Wawancara dengan salah satu Nelayan Masyarakat Sedanau Bapak Firdaus (42 thn) pada tanggal
23 Agustus 2014



Keterangan gambar III. 6. Penulis bersama Ibu Nur’aini (istri nelayan),
wawancara 14 Agustus 2014 dirumahnya.

Tradisi yang dilakukan para nelayan saat akan pergi melaut dan saat

berada dilaut ini memang sudah dilakukan para nelayan sejak dahulunya atau bisa

disebut juga dengan sudah ada semenjak nenek moyang kita, dan masih di pakai

sampai sekarang. Karena tradisi pantangan ini sangat diyakini oleh masyarakat

nelayan, maka tradisi pantangan ini tidak boleh tidak dilaksanakan, sebab mereka

meyakini bahwa tradisi pantang larang ini ada sangkutpautnya dengan

keselamatan dan rizki mereka.

Tatacara ini memangberkaitkan erat dalam kehidupan masyarakat nelayan,

karena menurut mereka apapun yang terjadi pada saat melaut

misalanya apabila suami atau keluarga yang akan turun melaut, sebagi

istri memang harus menyiapkan segala keperluan yang akan di butuhkan,

kemudian apabila suami sudah keluar atau sudah mulai melaut, sebagai istri dan

keluarga yang di tinggalkan harus mematuhi tatacara yang sudah ada, seperti tidak

boleh menyapu di pagi hari sebelum sampai waktunya dan seperti ampas-ampas

(sampah) pembuatan umpan pancingan tidak di bolehkan menyapu dengan



menggunakan penyapu lidi atau pun penyapu biasa namun harus di pungut

menggunakan tangan ataupun  di sapu dengan kain. Dan bagi anak-anak yang di

tinggalkan juga harus melaksanakan tata cara tersebut seperti tidak boleh sarapan

pagi pada waktunya.“orang cina-cina di daerah kita juga mematuhi adat tersebut,

bukan kita orang melayu yang beragama Islam saja, bahkan bagi orang cina di

tempat kita ini lebih baik membereskan rumah pada malam hari di bandingkan

pada pagi hari seperti menyapu sampah lebih baik di malam hari di pada pagi

hari, karena menurutnya akan mendapatkan sial atau rizkinya tidak akan masuk

kerumah atau bisa di sebut juga dengan menolak rizki yang akan masuk

kerumah”.7

Keterangan gambar III.7. Penulis bersama Ibu Azrianti (Istri Nelayan),
wawancara 14 Agustus 2014 dirumahnya.

Sedangkan menurut Ibu Azrianti yang suaminya bekerja sebagai nelayan

Kepiting, beliau juga mempercayai dan meyakini tradisi pantang larang dan juga

berpendapat bahwa tradisi ini sudah ada sejak dahulunya, maka tradisi inimemang

7Wawancara dengan salah satu Ibu rumah tangga Masyarakat Sedanau Ibu Nur’aini (34 thn) pada
tanggal 14 agustus 2014.



harus tetap dilaksanakan, jadi untuk itu tradisi ini tidak bisa dibuang dan tetap

dilaksanakan, namun terkecuali bagi masyarakat pendatang yang suaminya baru

bekerja sebagai nelayan, yang belum tentu melaksanakan tradisi ini karena

kekurangan pengetahuannya tentang tradisi atau adat di Kelurahan Sedanau.8

C. Tinjauan Akidah Islam Terhadap Pelaksanaan Pantang Larang Melaut Di
Kelurahan Sedanau.

Aqidah menurut bahasa berasal dari kata aqad, penguatan, pemantapan, dan

pengikatan dengan kuat. Sedangkan menurut istilah, yakni keimanan yang teguh,

yang tidak dihinggapi suatu keraguan apapun bagi pemiliknya.

Dengan demikian, aqidah islam berarti keimanan yang teguh kepada Allah

Ta’ala berupa tauhid dan ketaatan; kepada malaikat, kitab-kitabNya, para rasul, hari

akhir, takdir dan semua perkara gaib, serta berita-berita lain dan hal-hal yang pasti,

baik berupa ilmu pengetahuan maupun dalam amal perbuatan.9

Menurut Mahmud Syaltout, aqidah ialah, suatu aspek teoritis yang menuntut

pertama-tama dan sebelum segala sesuatu dipercayai dengan keimanan yang tidak di

campuri dengan keraguan serta di pengaruhi oleh perasaan kebimbangan.10

Aqidah Islam ini bersifat universal dan kekal untuk semua umat manusia dan

aqidah tersebut bertujuan memberikan pendidikan yang baik dalam menempuh

kehidupan, menyucikan jiwa dan mengarahkannya kepada sasaran tertentu untuk

mencapai sifat-sifat yang tinggi luhur.

8Wawancara dengan salah satu Ibu rumah tangga Masyarakat Sedanau Ibu Azrianti (34 thn) pada
tanggal 14 agustus 2014.

9 Dr. Nashir Ibn Abdul Karim Al’Aql, Prinsip-prinsip Aqidah, (Jakarta: Gema Insani Press 1992),
hlm. 9

10 H. A. Kadir Sobur, Ph.D, (Jakarta: Gaung Persada Press Group), hlm. 95



Manusia berlaku dan berbuat, karena ada yang akan di capainya. Tiap

tindakan yang dilakukan dengan sadar, selalu di gerakkan motif dan mengarah kepada

tujuan. Tiap laku-perbuatan mendatangkan pahala dan mengandung nilai. Semua

tindakan dalam kehidupan, baik dalam hubungan dengan Allah, dengan diri sendiri,

dengan manusia lain ataupun dalam hubungan dengan alam dan kebudayaan. Antara

aqidah, agama dan kebudayaan terjalin saling-hubungan. Agama tegak berasaskan

‘aqidah, dan kebudayaan tegak atas asas Agama. Kebudayaan di bentuk oleh

masyarakat. Hakikak masyarakat ialah hubungan manusia dengan manusia untuk

hidup bersama dan bekerja sama kelompok manusia (yang membentuk masyarakat

itu) memerlukan tata. Tata hubungan manusia inilah sesungguhnya yang disebut

kebudayaan.

Untuk mengetahui pengaruhnya terhadap akidah para warga di kelurahan

sedanau kecamatan bunguran barat ini, penulis hanya mengambil dari beberapa data

dari wawancara dan observasi

Menurut sebagian warga mengatakan bahwa: “Walaupun Tradisi ini Syirik

menurut Ajaran Agama Islam, bagi masyarakat di Kelurahan sedanau ini, tetap dan

harus di laksanakan, karena memang Tradisi ini sudah di ajarkan dan di lakukan oleh

nenek moyang kami terdahulu, jadi mau tidak mau Tradisi ini harus di lakukan

apabila salah satu dari keluarga kami akan turun melaut”.11

11 Wawancara dengan salah satuwarga Masyarakat  Sedanau Ibu Nuraini ( 46 thn) pada tanggal  14
Agustus 2014 jam .



Keterangan gambar III.8. Penulis bersama salah satu Tokoh Agama di Kelurahan
Sedanau 19 Agustus 2014 dirumahnya.

Atok dikenal juga dengan sebutan aki (kakek). Beliau juga mempercayai

tradisi pantang larang akan turun melaut para nelayan di kelurahan ini. Baginya

tradisi ini sama sekali tidak berpengaruh dengan akidah islam. Menurutnya

“tradisi adalah tradisi, namun agama tetap agama, jadi tradisi nelayan di

kelurahan Sedanau Kecamatan Bungurang Barat ini tidak sama sekali di sebut

dengan syirik, tradisi ini bukan berarti menduakan Tuhan, akan tetapi tradisi ini

hanya sebagian dari ikhtiar kita”.Bagianak dan istri yang tinggal di rumah,juga

harus menjaga dan melakukan pantangan-pantangan tersebut, supaya nelayan

tersebut tidak mendapatkan masalah atau musibah yang tak terduga dan

mempermudah mendapatkan rizki.12

Dari permasalahan diatas sebenarnya masalah yang harus di perbaiki adalah

akhlaknya, masalah akhlak harus di bagi kepada akhlaq yang baik dan buruk. Dalam

Islam akhlaq itu bentuknya ditunjukkan kepada Allah, kepada manusia dan makhluk-

makhluk yang lain. Dan masalah itu diketengahkan oleh Ghazali kepada kaum

Muslimin, yang menjelaskan bahwa perbuatan yang harus kita kerjakan disebut

wajib. Dan yang baik disebut mustahab yaitu amal atau perbuatan yang disenangi.

12Wawancara dengan salah satu tokoh Agama Masyarakat Sedanau Bapak Dahlan78 thn pada
tanggal 19 Agustus 2014 jam 17:19.



Adapun tidak wajib untuk dikerjakan disebut haram, dan yang sebaiknya untuk kita

tinggalkan disebut makruh, dan yang selain itu disebut mubah, yaitu boleh dikerjakan

atau tidak dikerjakan seperti duduk atau berdiri.13

13 Imam Ghazali, Ajaran-ajaran Akhlak, (Surabaya: Al-Ikhlas), hlm. 30


