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ABSTRAK 

 

Suku Laut yang bisa di kategorikan dalam Komunitas Adat Terpencil 

(KAT) merupakan sebagian dari masalah sosial yang harus ditanggulangi di 

Indonesia. Suku laut menjalani seluruh proses kehidupan di dalam sampan dan 

masih nomaden. Untuk membina suku laut pemerintah memukimkan mereka 

dalam satu wilayah didarat yang dekat dengan masyarakat agar terjadi hubungan 

yang saling menguntungkan. Hubungan manusia dengan alam sekitar maupun 

dengan manusia lainnya akan menghasilkan interaksi sosial.  

Interaksi sosial adalah suatu proses yang melibatkan dua individu atau 

lebih, ataupun kelompok dengan melibatkan tindakan berbalas tingkah laku 

seseorang terhadap individu lainnya, dan seterusnya saling mempengaruhi di 

antara satu dengan yang lainnya. Interaksi sosial terjadi dengan adanya kontak dan 

komunikasi. Dengan adanya kontak dan komunikasi bisa menghasilakan kerja 

sama. Ada beberapa faktor yang mendasari terjadinya interaksi sosial yaitu 

Imitasi, sugesti, identifikasi dan simpati 

Penelitian ini mengkaji tentang proses dan faktor yang mendasari 

terjadinya interaksi sosial pada suku laut dengan masyarakat di Kecamatan 

Senayang. Metode yang digunakan pada  penelitian ini adalah deskriptif  

kualitatif, yakni penulis berusaha menceritakan keadaan yang sesungguhnya 

dengan cara mewawancarai informan dari suku laut dan masyarakat sekitar di 

kelurahan Senayang Kecamatan Senayang    

Dari hasil penelitian proses interaksi sosial antara suku laut dengan 

masyarakat sekitar di kelurahan Senayang, Kecamatan Senayang  terjadi melalui 

kontak dan komunikasi. Terjadinya interaksi sosial antara suku laut dengan 

masyarakat dengan adanya kontak dan komunikasi menimbulkan sebuah kerja 

sama.  Hubungan kerja sama yang terjadi karena adanya kesamaan tujuan yakni 

bersama-sama berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak terjadi 

konflik dan pertentangan dalam interaksi sosial antara suku laut dengan 

masyarakat. Proses interaksi sosial yang didasari oleh faktor Imitasi, sugesti, 

identifikasi dan simpati akan tercipta interaksi sosial yang baik sehingga terjadi 

perubahan kondisi sosial pada suku laut dan tercipta suasana harmonis antar suku 

laut dan masyarakat sekitar. 

 

Kata kunci: Interaksi Sosial, Suku Laut dan Masyarakat Sekitar  
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ABSTRACT 

 

Sea Tribe can be categorized in Remote Indigenous Communities ( KAT ) 

is part of the social problems that must be addressed in Indonesia . Tribe sea 

through the whole process of life in the boat and still nomadic . To foster sea 

tribal government to resettle them in one area on land that is close to the people 

that happen mutually beneficial relationship . Human relationship with the natural 

surroundings and with other human beings will generate social interaction 

Social interaction is a process that involves two or more individuals , or 

groups involving actions reverberate person's behavior towards other people , and 

so forth interplay between one another . Social interaction occurs with the contact 

and communication . With the contact and communication can secrete 

cooperation. There are several factors that underlie the social interaction that is 

imitation , suggestion , identification and sympathy 

This study examines the factors underlying processes and social 

interaction with the sea on tribal communities in the District Senayang . The 

method used in this research is descriptive qualitative , the author tried to tell the 

real situation by interviewing informants from the tribe of the sea and surrounding 

communities in the village Senayang District of Senayang 

From the research process of social interaction between ethnic 

communities sea with in the village Senayang , District Senayang occurs through 

contact and communication . Social interaction between ethnic communities sea 

with contact and communication lead to a partnership . Cooperative relationship 

that is due to the common goals that together trying to make ends meet. Avoid 

conflicts and contradictions in the social interaction between ethnic communities 

sea. The process of social interaction based on the factors Imitation , suggestions , 

identification and sympathy will create good social interaction resulting in a 

change in the social conditions of the sea tribal and inter-ethnic harmony created 

the sea and surrounding communities . 

 

Keywords : Social Interaction, Tribe Sea and Surrounding Communities 
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INTERAKSI SOSIAL SUKU LAUT DENGAN MASYARAKAT 

SEKITARNYA DI KECAMATAN SENAYANG KABUPATEN LINGGA 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan sebuah Negara  kepulauan terbesar didunia yang 

terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil yang terbentang dari sabang sampai 

merauke. Didalamnya dihuni oleh berbagai macam suku dengan adat budaya yang 

beraneka ragam. Masing-masing suku tersebut mempunyai ciri khas yang berbeda 

antara daerah satu dengan daerah lainya.  Kepulauan Riau adalah salah satu 

provinsi di Indonesia yang mempunyai sejarah yang panjang sebagai wilayah 

yang menarik perhatian karena posisinya yang berada tepat di tengah-tengah 

pergerakan budaya dan perdagangan antara India, Asia Tenggara, dan China. 

Perpindahan penduduk dari berbagai etnis ke wilayah ini, dan daya tarik ekonomi 

dan politik telah menjadi fenomena sejak zaman kerajaan dan kolonial.   

Budaya dan sejarah memperlihatkan bahwa suku melayu merupakan suku 

asli yang mendiami Kepulauan Riau sejak abad ke-15. Namun, suku melayu 

bukanlah satu-satunya suku asli di daerah Kepulauan Riau ini. Suku Orang Laut 

atau yang lebih dikenal dengan sebutan Suku Laut merupakan salah satu suku asli 

yang mendiami Kepulauan Riau. Suku laut adalah kelompok etnik berkarakter 

pengembara yang hidup dan menetap pada perairan di beberapa pulau dalam 

wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Suku laut berdiam di beberapa pulau 

di Kepulauan Riau, antara lain di bagian pantai Kecamatan Lingga, Bintan Timur, 

Bintan Utara, Galang, Kundur, Senayang dan Sidutan. Semuanya terletak di 

Kabupaten Riau Kepulauan. Sebagian lain berdiam di sekitar pantai pulau-pulau 
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dekat Kotamadya Batam, seperti di Kecamatan Batam Timur, Batam Barat, dan 

Belakang Padang. 

Suku Laut dapat didefinisikan sebagai kelompok orang atau suatu 

komunitas yang tinggal didaerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya 

bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut, mereka terdiri 

dari nelayan yang merupakan bagian dari masyarakat terpinggirkan dan memiliki 

interaksi sosial yang masih rendah, baik interaksi sosial disektor ekonomi, sosial, 

pendidikan, dan kesehatan. Tempat tinggal mereka tidak tetap. Mereka suka 

berpindah-pindah dari satu pulau ke pulau lain dengan sampan-sampan sesuai 

dengan perubahan musim di laut. Sampan mereka berukuran sekitar 5 x 1,5 meter, 

memakai atap kajang (sejenis pandan) untuk pondoknya. Sampan kayu yang 

mereka sebut pompong ini hanya digerakkan dengan dua buah dayung panjang. 

Sebagian ada juga yang menetap untuk sementara di rumah kecil sederhana di 

pinggir laut pulau-pulau terpencil. Karena lebih banyak menghabiskan waktu di 

laut maka orang luar menyebut mereka Suku Laut. Namun para ahli menduga 

bahwa mereka sebenarnya juga punya tempat-tempat tertentu di daratan yang 

mereka gunakan sebagai pusat orientasi mereka. Mereka akan kembali ke tempat 

itu secara teratur dalam jangka waktu tertentu.  

Interaksi sosial dengan demikian melibatkan tindakan berbalas tingkah 

laku seseorang terhadap individu lainnya, dan seterusnya saling mempengaruhi di 

antara satu dengan yang lainnya. Keadaan yang penting berlangsung, yaitu saling 

jangkaan atau mutual expectation  yang berwujud di antara pihak-pihak yang 

terlibat dalam interaksi. Karena itu setiap individu berupaya meramalkan apa yang 

akan dilakukan oleh orang lain, yang kemudian berupaya pula untuk 
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menyesuaikan kelakuannya dengan jangkaan individu lain tersebut. Pola saling 

jangkaan itu lama kelamaan akan menjadi norma yang dapat diterima oleh para 

individu dalam menentukan keadaan  bagaimana interaksi mereka. Munculnya 

transformasi sosial-budaya masyarakat Suku Laut tidak akan terlepas dari 

pengaruh interaksi sosial dengan budaya masyarakat di luar dirinya. Adanya 

interakasi sosial yang intensif antara masyarakat yang berbeda akan 

mengakibatkan terjadi proses pertukaran kebudayaan, prores pembelajaran, dan  

juga peniruan.  

Hingga beberapa dekade silam, pola hidup suku laut masih nomaden 

karena terus berpindah-pindah jika tangkapan laut di lokasi hunian mereka di 

kawasan pantai, sudah mulai berkurang. Perpindahan ini juga dilakukan ketika 

etnis tersebut merasa terusik dengan komunitas etnis lain atau kebijakan penguasa 

di suatu kawasan. Seiring dengan terus berputarnya roda waktu, suku-suku ini 

mulai „merapat' dan menetap di pesisir pantai dan perlahan – perlahan suku laut 

mengunjungi pemukiman perkampungan melakukan interaksi dengan 

masayarakat sekitarnya.  

Pembangunan pada masa pemerintah Orde Baru yang menerapkan 

pemukiman Suku Orang Laut ke daratan dari laut ternyata ada upaya-upaya untuk 

mengubah nilai-nilai tertentu pada kelompok etnis sampan ini dengan cara 

memunculkan kesadaran akan nilai Islam yang ditularkan dari adat orang Melayu. 

Program pemerintah untuk “memberadabkan” Orang Suku Laut, walaupun 

awalnya mereka berkenan untuk tinggal di rumah-rumah panggung itu namun 

sebagian dari mereka kembali ke kehidupannya lagi di atas laut. Hal ini 
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disebabkan oleh cara pandang Orang Suku Laut terhadap daratan yang berbeda 

dengan orang Melayu.  

Masyarakat suku laut yang tinggal dipesisir Kecamatan Senayang yang 

jauh dari kata layak secara kehidupan dan harus bergantung pula semuanya dari 

alam adalah mereka secara sosial harus menjadi perhatian bersama. Walaupun 

dengan banyak kendala yang datang kepada mereka tetap memilih pesisir pantai 

sebagai tempat tinggal mereka sekarang, dan nanti dibanding harus tinggal di kota 

besar yang terjangkau dari akses pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Itu 

semua mereka lakukan demi menjaga tradisi dan budaya leluhur yang masih 

mereka junjung tinggi sampai generasi selanjutnya sesudah mereka. 

Karena mobilitas lokalnya tergolong tinggi, sehingga mereka selalu 

melakukan kontak (interaksi) dengan kelompok etnik lain dalam kawasan 

tersebut. Hubungan antara orang suku laut dengan warga masyarakat hanyalah 

berlangsung dalam batas transaksi ekonomi seperti ketika mereka menjual hasil 

tangkapan ikan mereka.  Perubahan-perubahan secara langsung berakibat terhadap 

alam dan lingkungan sosial-budaya mereka. Proses pembangunan ekonomi 

mempengaruhi kawasan yang menjadi tempat tinggal orang laut dan mengubah 

struktur demografi yang berdampak pada ciri utama kehidupan orang laut berupa 

kelompok yang kecil dan hidup dalam kelompok yang bergerak. Perhatian 

terhadap perubahan ini mendesak kebutuhan untuk berasimilasi dengan 

masyarakat luas.  

Hal ini sangat dimungkinkan bagi masyarakat Suku Laut yang terdapat di 

Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga. Adanya program pemerintah 

membangun perumahan bagi orang suku laut di beberapa desa di Kecamatan 
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Senayang agar mereka bisa berbaur dengan masyarakat. Karena mereka hidup 

berdampingan dengan suku Melayu, Jawa, dan Tionghoa yang terdapat di daerah 

ini. Maka diharapkan bisa terjadi proses interaksi sosial antara orang suku laut 

dengan masyarakat sekitarnya yang akan mengakibatkan terjadi proses pertukaran 

kebudayaan, proses pembelajaran, dan  juga peniruan 

Bagaimana Proses Interaksi Sosial  antara Suku Laut  Dengan Masyarakat 

Sekitarnya dikecamatan Senayang Kabupaten Lingga serta Faktor-faktor apa yang 

mendasari terjadinya Interaksi sosial antara suku laut dengan masyarakat 

sekitarnya dikecamatan Senayang Kabupaten Lingga? 

 

B. Tinjauan Pustaka 

Interaksi sosial adalah suatu hubungan yang mempunyai pengaruh secara 

dinamis antara individu dengan individu dan antara individu dengan kelompok 

dalam situasi sosial. Bonner (dalam Ahmadi, 2007:49) merumuskan bahwa 

interaksi sosial adalah suatu hubungan antara individu atau lebih, dimana 

kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki 

kelakuan individu yang lain atau sebaliknya. Pendapat Bonner tersebut 

menjelaskan bahwa interaksi sosial memiliki dampak, dimana ketika individu 

berhubungan dengan orang lain akan ada tingkah laku individu yang berubah dan 

terpengaruh dari tingkah laku individu yang lainnya dan hal itu merupakan hasil 

dari sebuah proses interaksi sosial. 

 

Interaksi sosial diamati dari segi proses, dimana interaksi sosial merupakan 

hubungan yang terjadi dalam situasi sosial serta adanya aksi dan reaksi yang 
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saling timbal balik dari individu yang ikut berpartisipasi dalam situasi sosial itu 

sehingga menimbulkan pengaruh dalam suatu kegiatan kelompok tersebut. 

Interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas sosial, menyangkut 

hubungan antara individu, antara individu dengan kelompok, maupun antara 

kelompok dengan kelompok. Apabila dua orang bertemu, interaksi sosial terjadi 

pada saat itu, mereka saling menegur, berjabat tangan, saling berbicara, atau 

bahkan mungkin berkelahi.  

Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi 

dua syarat, yaitu adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. Secara fisik, 

kontak baru terjadi apabila terjadi hubungan badaniah. Sebagai gejala sosial, 

kontak juga tidak perlu berarti suatu hubungan badaniah, oleh karena individu 

dapat mengadakan hubungan dengan pihak lain tanpa menyentuh. Perkembangan 

teknologi dewasa ini menyebabkan seorang dapat berhubungan satu dengan 

lainnya melalui short message service (sms), telegraf, radio dan atau surat 

menyurat, yang tidak memerlukan hubungan badaniah. 

Proses interaksi sosial dalam masyarkat terjadinya apabila terpenuhi dua 

syarat yaitu kontak sosial dan adanya komunikasi. Soekanto (2010:58) 

menyatakan syarat terjadinya interaksi sosial adalah kontak sosial dan 

komunikasi. 

a.  Kontak Sosial 

Kontak pada dasarnya merupakan aksi dari individu atau kelompok 

yang mempunyai makna bagi pelakunya, yang kemudian ditangkap oleh 

individu atau kelompok lain. Pengungkapan makna tersebut yang menjadi 

pangkal tolak untuk memberikan reaksi. Kontak dapat terjadi secara 
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langsung yakni melalui gerakan dari fisik seseorang ( action of physical 

organism).  

Kontak sosial yaitu hubungan sosial antara individu satu dengan 

individu lain yang bersifat langsung, seperti dengan sentuhan percakapan, 

maupun tatap muka sebagai wujud aksi dan reaksi.  Dengan kata lain 

kontak yang menghasilkan suatu tanggapan sehingga terjadi suatu 

interaksi sosial. Kontak sosial dapat bersifat positif atau negatif, yang 

bersifat positif mengarah pada suatu kerja sama, sedangkan yang bersifat 

negatif mengarah pada suatu pertentangan atau konflik, bahkan pemutusan 

interaksi sosial. Kontak sosial adalah hubungan antara individu dengan 

individu, individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok 

yang dapat saling mempengaruhi, misalnya saja suatu pembicaraan yang 

dapat bertukar informasi sehingga dapat mempengaruhi pengetahuan dan 

sudut pandang orang lain. 

b.  Komunikasi 

Manusia merupakan makhluk yang saling menggantungkan 

hidupnya satu sama lain. Keinginan dan kebutuhan yang dimilikinya tidak 

mungkin dapat dipenuhi tanpa bantuan orang lain. Untuk mewujudkanya 

ia berupaya menyampaikan keinginan tersebut kepada orang lain baik 

secara verbal maupun simbol-simbol tertentu, sehingga orang lain dapat 

memehaminya dan meresponya, ketika itulah terjadi komunikasi. 

Soekanto (2010: 60) mengatakan bahwa, “komunikasi adalah 

proses penyampaian dan penerimaan pesan berupa lambang-lambang yang 

mengandung arti, baik yang berwujud informasi, pemikiran, pengetahuan 
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ataupun yang lain-lain dari komunikator kepada komunikan.” Dalam 

komunikasi, yang penting adalah adanya pengertian bersama dari 

lambang-lambang tersebut, dan karena itu komunikasi merupakan proses 

sosial. Bila komunikasi itu berlangsung secara terus menerus maka akan 

terjadi suatu interaksi. 

Dengan adanya komunikasi tersebut, sikap-sikap dan perasaan-

perasaan suatu kelompok manusia atau individu dapat diketahui oleh 

kelompok-kelompok lain atau orang-orang lainnya. Komunikasi dapat 

memungkinkan terjadinya kerja sama antara individu atau kelompok, 

namun disamping itu komunikasi juga dapat menyebabkan pertikaian 

sebagai akibat salah paham atau karena masing-masing tidak mau 

mengalah. 

Kontak sosial dan komunikasi ini sangat berhubungan, dimana dengan 

adanya kontak sosial dan komunikasi yang baik dapat menjalin suatu kerja sama 

dalam suatu hubungan, namun apabila terjadi pertentangan dan salah paham maka 

dapat menyebabkan suatu konflik bahkan pemutusan interaksi sosial. Maka dari 

itu, dua hal ini sangatlah penting untuk diperhatikan dan dilakukan dengan lebih 

baik agar interaksi sosial dapat berjalan dengan baik 

 

C. Hasil Penelitian 

Dari hasil wawancara dan dari data yang didapatkan dapat dianalisa bahwa 

interaksi sosial Orang Suku Laut dengan masyarakat di sekitar mereka sudah 

berjalan dengan baik. Adanya kontak sosial yang kemudian timbul komunikasi 

dalam hubungannya pada masyarakat sekitar mereka. Komunikasi terjadi kalau 
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seseorang memberi arti pada perlakuan orang lain dengan menyampaikan suatu 

perasaan. Orang yang bersangkutan lalu menerima dan memberi reaksi terhadap 

perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Kontak dan komunikasi 

dapat terjadi dimana saja dan kapan saja dan berlangsung diberbagai tempat, 

misalnya di laut saat mencari ikan, kedai-kedai, warung-warung. Pertemuan 

antara orang suku laut dengan masyarakat itulah terjadinya kontak yang 

kemudian timbul saling komunikasi.  

Sebagian orang suku laut ini tidak mengetahui perhitungan uang, karena 

memang mereka tidak mengenal pendidikan, jadi traksaksi ekonomi dilakukan 

dengan cara barter yakni mereka menjual ikan-ikan kepada para toke ikan atau 

kepasar, kedai sembako dan langsung menukarkannya dengan barang kebutuhan 

pokok, mulai dari beras, sayur, jajanan, pakaian, dan lainnya. 

Bahasa asli orang suku laut agak kurang dimengerti, namun sebagian dari 

mereka sudah ada yang bisa berbahasa melayu. Dalam berkomunikasi orang 

suku laut dengan masyarakat menggunakan bahasa melayu walaupun masih 

kurang bisa dimengerti. Walaupun ada sedikit perbedaan bahasa melayu itu 

sendiri ada beberapa masyarakat mengerti makna dari ucapan tersebut. 

Kerja sama yang ada pada suku laut dengan masyarakat sekitar di 

kecamatan Senayang terjadi  secara kebetulan. Pola hubungan sosial dengan 

kerja sama ditandai dengan adanya pertukaran dengan maksud memperoleh 

imbalan atau saling menguntungkan. Seperti ketika orang suku laut pulang 

melaut dengan mendapatkan hasil ikan, mereka akan menjual atau menukarkan 
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dengan bahan pokok makanan. Kerjasama yang terjadi didasari rasa saling 

menguntungkan. 

 

D.  Penutup  

1.  Kesimpulan  

Setelah membahas dan menganalisa dua pokok permasalahan sebagai 

mana dengan tujuan penelitian ini, maka berikut ini beberapa kesimpulan dari 

penelitian ini :  

1. Proses interaksi sosial yang terjadi antara suku laut dengan masyarakat 

sekitar di kelurahan Senayang dengan adanya kontak dan komunikasi yang 

menghasilkan sebuah kerjasama. Hubungan kerja sama yang terjadi karena 

adanya kesamaan tujuan yakni bersama-sama berusaha untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Proses interaksi sosial ada yang bersifat asosiatif 

(kerjasama).  

2. Dalam interaksi sosial antara suku laut dengan masyarakat sekitar di 

kelurahan Senayang  tidak terjadi adanya konflik dan pertentangan. 

Hubungan antara suku laut dengan masyarakat sangat baik karena mereka 

bisa saling beradaptasi. 

3. Iteraksi sosial antara suku laut dengan masyarakat sekitar di kecamatan 

Senayang yang terjadi melalui kontak dan komunikasi yang menimbulkan 

sebuah kerja sama didasari oleh faktor Imitasi, sugesti, identifikasi dan 

simpati. Faktor- faktor tersebut menjadi daya dorong terjadinya interaksi 

sosial pada suku laut dan masyarakat sekitar. Dari semua faktor itu tercipta 

interaksi sosial yang baik sehingga terjadi perubahan kondisi sosial pada 
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suku laut dan tercipta suasana harmonis antar suku laut dan masyarakat 

sekitar. Dengan kata lain sebuah interaksi sosial yang dilandasi rasa saling 

menghargai perbedaan yang ada telah mengantarkan kearah pembentukan 

sikap toleransi yang baik dalam kehidupan sosial. 

 

2. Saran 

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah untuk 

Pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya 

terhadap masyarakat terpencil seperti suku laut, dengan cara memukimkan mereka 

dalam satu wilayah yang tujuannya agar mereka tidak berpindah-pindah tempat 

tinggal lagi, tetapi juga perlu melihat kondisi jarak dengan masyarakat sekitar. 

Jika tempat tinggal suku laut berdekatan atau membaur dengan masyarakat sekitar 

maka akan mudah tercipta interaksi sosial yang baik yang akan meningkatkan 

kondisi sosial suku laut. 

 


