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ABSTRAK 

 

Masyarakat suku terasing yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau yakni 

masyarakat suku laut. Suku laut adalah salah satu suku bangsa yang terdapat di 

daerah di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau yang di kategorikan sebagai 

masyarakat terasing. Pada tahun 2011 Masyarakat suku laut di desa berakit yang 

berjumlah 130 KK (Kepala Keluarga) mereka di bina oleh Dinas Sosial untuk di 

relokasikan di darat untuk dibuatkan rumah sebagai pemukiman mereka. 

 

 Mereka tidak lagi hidup di atas perahu, yang mana dulunya mereka hidup 

berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Penelitian ini 

bersifat deskripsi kualitatif, yang bertujuan untuk meneliti perubahan perilaku 

kolektif (perubahan sosial:religi) setelah bermukim di darat pada masyarakat yang 

bertempat tinggal di pemukiman suku laut di Berakit Kecamatan Teluk Sebong 

Kabpaten Bintan dengan jumlah responden 6 orang masyarakat suku laut. 

 

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan 

banyak perubahan pada masyarakat suku laut yang berpedoman perubahan sosial 

pada agama, perubahan ini disebabkan karna ikut campur dukungan pemerintah, 

adaptasi dengan masyarakat suku darat yang berada di lingkungan tempat tinggal 

suku laut, dan kemauan suku laut sendiri untuk berubah. Perubahan sosial pada 

agama tersebut masih belum melunturkan semua kepercayaan yang sudah ada 

sejak dulu.  

 

Kata Kunci : Suku Laut, Suku Darat, suku terasing, perubahan sosial, agama. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Komunitas masyarakat terasing adalah kelompok masyarakat yang mendiami 

suatu lokasi daerah yang terpencil, terisolir, maupun mereka yang hidup mengembara 

di kawasan laut, yang tingkat kesejahteraan sosial mereka masih sangat sederhana dan 

terbelakang ditandai dengan sangat sederhananya sistem sosial, sistem ideologi serta 

sistem teknologi. (Sumber : Panduan Umum Studi Kelayakan Persiapan 

Pemberdayaan KAT Tahun 2003, Depsos) 

Masyarakat suku terasing juga terdapat di Provinsi Kepulauan Riau yakni 

masyarakat suku laut. Suku laut adalah salah satu suku bangsa yang terdapat di daerah 

di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau yang di kategorikan sebagai masyarakat 

terasing. Masyarakat terasing, termasuk orang laut sering di dentikkan sebagai orang 

bodoh, terbelakang, miskin dan selalu menggunakan magic (kekuatan supranatural) 

dalam kehidupan mereka. (Isjoni, 2003). 

Orang laut dulunya mereka adalah perompak di lautan, mereka merupakan 

orang-orang yang kuat yang menguasai selat malaka. Mereka merupakan kelompok 

yang sangat penting dan budaya hidup di laut menjadikan mereka mata rantai, yang 

menjaga hubungan perairan antara kerajaan-kerajaan diKepulauan. 

(http://hardika.blog.fisip.uns.ac.id/2012/11/03/herbert-spencer/November3rd,2012) 

Suku Laut di Desa Berakit yang berada di wilayah Kepulauan Riau, termasuk 

salah satu suku penghuni pertama di wilayah Kepulauan Riau. Hìdup dì atas rumah 

perahu, berkelana dari satu tempat ke tempat yang lain di laut. Masyarakat suku laut 

hidup dengan penuh adat dan budaya yang masih kental, bahasa yang mereka 

gunakan pada saat ini sebenarnya bukan bahasa asli mereka, melainkan sudah 

http://hardika.blog.fisip.uns.ac.id/2012/11/03/herbert-spencer/November3rd,2012
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menggunakan bahasa Melayu. Bagi masyarakat di Kepulauan Riau mengatakan 

bahasa suku laut ini adalah bahasa Melayu kuno. Bahasa asli suku ini sepertinya 

sudah tergeserkan oleh pengaruh Melayu yang begitu dominan.  

(http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/6202/February5rd,2013) 

Masyarakat suku laut sisi religi berdasarkan mengandung konsep dasar 

animisme dan dinamisme. Dulu kepecayaan yang mereka anut adalah percaya akan 

kepada benda-benda gaib seperti memberikan sesajen ke laut, menyembah pohon, 

bahkan ada pula yang menyembah batu agar di berikan keselamatan dalam perjalanan 

melaut mereka dan di beri keselamatan terhadap keluaraga mereka, hal itulah yang 

menjadi bentuk syukur mereka yang telah di berikan limpahan rezeki selama hidup 

mereka nantinya. 

Pada tahun 2011 Masyarakat suku laut di desa berakit yang berjumlah 130 KK 

(Kepala Keluarga) mereka di bina oleh Dinas Sosial untuk di relokasikan di darat 

untuk dibuatkan rumah sebagai pemukiman mereka. Mereka tidak lagi hidup diatas 

perahu, yang mana dulunya mereka hidup berpindah-pindah tempat dari satu tempat 

ke tempat yang lain. Hal inilah yang menjadi kertetarikan peneliti untuk meneliti lebih 

lanjut perubahan sosial secara kolektif pada masyarakat suku laut di Berakit dengan 

judul “PERUBAHAN PERILAKU KOLEKTIF KOMUNITAS SUKU LAUT DI 

DESA BERAKIT KECAMATAN TELUK SEBONG KABUPATEN BINTAN” 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah Bagaimana perubahan perilaku kolektif masyarakat suku laut setelah di 

mukimkan? 

http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/6202/February5rd,2013
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Konsep Operasional 

Perubahan sosial merupakan sebuah kajian dinamika sosial. Menurut 

Soemardjan yang mengartikan perubahan sosial adalah segala perubahan pada 

berbagai lembaga masyarakat dalam suatu lingkungan masyarakat yang 

mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai sosial, sikap, pola perilaku 

antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. 

Dalam penelitian mengenai perubahan sosial perilaku kolektif masyarakat 

suku laut di Desa Berakit RT 01/RW 01 kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan. 

Dengan demikian variabel proses perubahan sosial yang di operasionalkan pada 

penelitian ini adalah perubahan perilaku kolektif komunitas suku laut di Desa Berakit 

kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan setelah di mukimkan. 

Dalam tahap tersebut dimana penulis akan menganalisis tata cara kehidupan 

dan perwujudan pikiran masyarakat suku laut di Desa Berakit dalam perubahan 

kolektif setelah berpindah ke darat berfokus pada perubahan sosial pada agama/religi, 

tetapi dari sisi lain pada sistem mata pencaharian/ekonomi dan teknologipun adanya 

perubahan yang masyarakat suku laut alami. 

a. Religi/Agama 

Penulis maksud disini adalah ingin mengetahui bagaimana sistem kepercayaan yang 

mereka anut dalam hal keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setelah mereka 

dimukimkan, yang mana akan dikaitkan dengan konsep perubahan sosial yakni 

toleransi terhadap perbuatan menyimpang dan nilai bahwa manusia harus 

memperbaiki hidup. 

b. Perubahan Sosial Religi/Agama 

Fenomena perubahan sosial saat ini menggambarkan dan menjelaskan kepada kita 

bahwa agama menjadi salah satu faktor perubahan sosial. Agama yang hidup dan 
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berkembang dalam masyarakat memiliki peranan penting dan tidak terlepas 

keterikatannya dengan agama. Agama sebagai bentuk keyakinan manusia terhadap 

sesuatu yang bersifat individu maupun dalam hubungannya dengan kehidupan 

bermasyarakat. Selain itu agama juga memberi dampak bagi kehidupan sehari-hari. 

Dengan demikian, agama memiliki kekuatan yang mengagumkan dan sulit ditandingi 

oleh keyakinan diluar agama, baik doktrin maupun ideologi yang bersifat profan. 

Di satu sisi agama dapat menjadi penentang perubahan, dan di sisi yang lain dapat 

menjadi pendorong terjadinya perubahan sosial. Kenyataan inilah yang kemudian 

menarik minat untuk menjelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Tulisan ini akan 

memaparkan tentang bagaimana peran agama dalam perubahan sosial yang terjadi di 

masyarakat. 

c. Perilaku Kolektif 

Perilaku Kolektif merupakan tindakan bersama oleh sejumlah besar orang bukan 

tindakan perilaku individu semata-mata, perilaku yang relatif spontan dan tidak 

terstruktur dari sekelompok oraang yang bereaksi terhadap pengaruh umum. 

d. Komunitas 

Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi 

lingkungan, umumnya memliki ketertarikan dan habitat yang sama. Dalam komunitas 

manusia, individu-individu di dalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber 

daya, preferensi, kebutuhan, risiko, kegemaran dan sejumlah kondisi lain yang serupa 

e. Suku Laut 

Suku laut atau disebut Orang laut adalah suku laut yang mengembara di laut serta 

memiliki ciri-ciri yang khusus seperti melakukan aktivitas sehari-hari di atas perahu 

dan mengembara di sepanjang perairan. 
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Metode Penelitian 

a. Jenis penelitian 

Penelitian ini bersifat deskripsi kualitatif, yang bertujuan membuat 

gambaran yang terperinci mengenai suatu situasi khusus dilokasi penelitian 

dengan tujuan menggambarkan secara cermat karakterisitik dari suatu gejala atau 

masalah yang diteliti. Mely G. Tan (Silalahi,2010:28) menjelaskan bahwa 

penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-

sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan 

suatu gejala, adanya hubungan tertentu antara suatu gejala lainnya dalam 

masyarakat. 

Dalam kaitannya dengan penelitian yang di maksud dengan menyajikan 

gambaran yang terperinci adalah untuk mengungkapkan secara cermat 

karakteristik yang berkkaitan dengan masalah penelitian, yaitu bagaimana proses 

perubahan kolektif komunitas suku laut didesa berakit kecamatan teluk sebong 

kabupaten bintan.  

b. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, lokasi yang di tetapkan sebagai lokasi penelitian 

adalah di desa berakit kecamatan teluk sebong kabupaten Bintan. Alasan memilih 

lokasi ini, karena pada tahun 1960 masyarakat suku laut tinggal dan menetap di 

atas air dan aktivitas sehari-harinya  di lakukan di atas sampan. Sebelum menetap 

di desa berakit suku laut hidup bepindah-pindah dari satu tempat ke tempat 

lainnya, hingga akhirnya mereka menetap di berakit. Di sinilah ketertarikan 

peneliti untuk melakukan penelitian di desa berakit. Karena, Dilokasi ini banyak 

berdomisili masyarakat suku laut yang akan dijadikan objek penelitian. 
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c. Populasi dan Sampel 

Sesuai dengan jenis penelitian bahwa penelitian kualitatif tidak 

menggunakan pendekatan populasi dan sampel tetapi yang di gunakan ialah 

dengan pendekatan secara intensif ke informan yang akan dijadikan sebagai 

sumber data dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini informan merupakan 

subjek yang menjadi sumber peneliti dalam mendapatkan informasi sebagai data 

yang diperlukan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan peneliti. Teknik 

penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan purposive 

sampling yaitu pemilihan informan yang ada dalam posisi terbaik dalam 

memberikan informasi yang dibutuhkan. Pemilihan informan berdasarkan 

penilaian atau karakteristik yang diperoleh data sesuai dengan maksud penelitian. 

(Silalahi,2010:272) 

Berkaitan dengan penelitian perubahan perilaku kolektif pada masyarakat 

suku laut ini, key informan yang di ambil berjumlah 6 orang diantaranya 1 orang 

kepala suku laut dan 5 orang masyarakat yang bertempat tinggal di pemukiman 

suku laut di Berakit. 

Tehnik Analisis Data  

Sesuai dengan jenis penelitian yang di gunakan berupa penelitian deskriptif 

kualitatif yaitu menganalisa data yang di peroleh di lapangan dalam bentuk kualitatif 

dan di berikan penjelasan kesimpulan dengan menggunakan pernyataan-pernyataan 

atau kalimat logis yang berkaitan dengan perubahan sosial di dese Berakit. Analisa 

data kualitatif di lakukan bila data empiris yang diperoleh yaitu berupa kumpulan 

berupa kata-kata telah dikumpulkan dalam berbagai macam bentuk yaitu observasi, 

wawancara serta dokumentasi. 
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Miles dan Huerman (Silalahi, 2010:339) kegiatan analisis terdiri dari tiga alur 

kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: 

a. Reduksi Data yaitu suatu bentuk proses analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi dari catatan data 

yang di peroleh di lapangan dengan cara membuat ringkasan dan menelusuri 

tema permasalahan serta mengorganisasikan data dengan sedemikian rupa 

hingga dapat di tarik kesimpulan-kesimpulan akhirnya dan diverifikasi. 

b. Penyajian Data yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan melalui 

data yang disajikan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian data 

tersebut. 

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi yaitu ketika kegiatan pengumpulan data 

dilakukan mula-mula kesimpulan yang belum terlalu jelas tetapi kemudian  

mengikat menjadi lebih terperinci. 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Kerangka Teoritis 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kerangka pikiran yang berisi teori-

teori pendukung yang berkaitan dengan penelitian. Teori tersebut bertujuan untuk 

mengarahkan dan memfokuskan masalah yang akan di teliti. 

a. Perubahan sosial 

Menurut selo soemardjan(Elly.Usman,2011:610) yang mengartikan perubahan 

sosial adalah segala perubahan pada berbagai lembaga masyarakat dalam suatu 
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lingkungan masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai 

sosial, sikap, pola perilaku antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. 

Agama dan Perubahan Sosial 

a. Religi/Agama 

Berdasarkan sudut pandang kebahasaan yaitu bahasa Indonesia pada 

umumnya, agama diartikan sebagai kata yang berasal dari bahasa Sansekerta 

yang artinya tidak kacau.Agama diambil dari dua akar suku kata, yaitu a yang 

berarti tidak dan gama yang berarti kacau. Hal itu mengandung pengertian 

bahwa agama adalah suatu peraturan yang mengatur kehidupan manusia agar 

tidak kacau. (Hendropuspito, 2003). 

b. Perubahan Sosial Religi/Agama 

Menurut Mukti Ali, salah satu peranan agama dalam perubahan sosial dan 

pembangunan sebagai berikut : 

a.   Sebagai Etos Pembangunan 

Maksudnya bahwa agama yang menjadi anutan seseorang atau masyarakat 

jika diyakini dan dihayati secara mendalam mampu memberikan suatu tatanan 

nilai moral dalam sikap. Segala bentuk perbuatan individu maupun masyarakat 

selalu berada dalam suatu garis yang serasi dengan peraturan dan aturan 

agama dan akhirnya akan terbina suatu kebiasaan yang agamis. 

 b.   Sebagai motivasi 

Ajaran agama yang sudah menjadi keyakinan mendalam akan mendorong 

seseorang atau kelompok untuk mengejar tingkat kehidupan yang lebih baik. 

Pengalaman ajaran agama tercermin dari pribadi yang berpartisipasi dalam 

peningkatan mutu kehidupan tanpa mengharapkan imbalan yang berlebihan. 

Sumbangan harta dan milik pribadi untuk kepentingan masyarakat yang 
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berlandaskan ajaran agama banyak dinikmati dalam pembangunan misalnya, 

hibah dan wakaf tanah untuk pembangunan sarana ibadah, lembaga 

pendidikan, rumah sakit, panti asuhan, dan sebagainya (Kahmad, 2005). 

Perubahan Masyarakat dalam Perubahan Sosial 

Dalam perubahan yang multikompleks ini, ada dua kemungkinan yaitu 

manusia menemukan nilai sosial dan pedoman hidup yang baru dan manusia 

tenggelam dalam persolan-persoalan yang dihadapinya dan tidak dapat mengambil 

sikap terhadap keadaan baru tersebut.  

Asal Usul Suku Laut 

Masyarakat suku laut pada awalnya tinggal diatas perahu yang disebut sampan 

panjang, hidup berpindah-pindah bergerak secara berkelompok menuju tempat yang 

berbeda menurut pilihan lokasi penangkapan ikan. Diatas perahu mereka menjalani 

hidupnya sejak lahir,berkeluarga hingga akhir hayatnya. Dalam perkembangannya, 

sebagian beasar dari mereka telah tinggal menetap di pinggir laut. Seperti halnya di 

daerah-daerah lain di Indonesia,mereka hidup menetap di laut atau di pinggir laut. 

Mereka memiliki prinsip memindahkan orang suku laut ke darat, sama halnya 

memindahkan penyu ke darat (Nasruddin,2010). 

Sejarah Suku Laut 

Dari sejarah kesultanan yang berdiri di Kepulauan Riau, hingga kini 

masyarakat masih sangat menghormati segala hal yang berkaitan dengan kesultanan 

termasuk dalam segi kekerabatan. Kesultanan yang sempat berdiri kokoh di 

Kepulauan Riau ini merupakan kesultanan Melayu, sehingga berbondong-bondong 

masyarakat di Kepulauan Riau mengaku dirinya sebagai masyarakat Melayu asli. 
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BAB IV 

PERILAKU KOLEKTIF KOMUNITAS SUKU LAUT DI DESA BERAKIT 

KECAMATAN TELUK SEBONG KABUPATEN BINTAN 

Karakteristik Suku Laut Berakit 

Kampung Panglong, Dapur Arang, Desa Berakit, Kabupaten Bintan hanyalah 

perkampungan biasa yang dihuni warga Suku Laut yang terletak diKepulauan Riau 

yang mayoritas penduduknya adalah orang Suku Laut, dikenal sebagai 

perkampungan orang Suku Laut, sedangkan orang Darat/Melayu merupakan 

kelompok minoritas.  

Gambaran Umum Tentang Agama kehidupan suku laut sebelum di mukimkan 

a. Sistem Religi 

Penduduk daerah Kepulauan Riau umumnya adalah pemeluk agama Islam 

yang taat. Agama Islam di daerah ini telah dianut penduduk sejak masuknya agama 

Islam. Kepercayaan-kepercayaan masih melekat pada sementara penduduk, yaitu 

penduduk yang tinggal agak jauh ke pedalaman khususnya pula tentang suku laut 

Berakit. 

b. Sistem Kepercayaan 

Kepercayaan pada dewa-dewa ini, biarpun tidak bersifat kepercayaan seperti 

kepada Tuhan, tetapi dalam beberapa hal masih dianggap adanya dewa-dewa.  

c. Kekuatan Kepada Kekuatan-Kekuatan Sakti 

Kekuatan sakti ini menurut anggapan rakyat dimiliki oleh orang-orang besar 

seperti raja-raja dan ulama-ulama besar. Raja atau sultan dianggap mempunyai 

kekuatan sakti yang turun-temurun, Oleh sebab itu rakyat takut membantah atau 

menentang titah raja, karena perbuatan yang demikian ini dapat menimbulkan 

bencana.  
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d. Sistem Mata Pencaharian/Ekonomi 

Bagi orang Melayu yang tinggal didesa, mayoritasnya menjalankan aktivitas 

pertanian dan menangkap ikan. Orang Melayu yang tinggal di kota kebanyakannya 

bekerja dalam sektor dinas, sebagai pekerja di sektor perindustrian, perdagangan, 

pengangkutan, dan lain-lain. Penguasaan ekonomi di kalangan orang Melayu 

perkotaan relatif masih rendah dibandingkan dengan penguasaan ekonomi oleh 

penduduk non-pribumi, terutamanya orang Tionghoa. Banyak yang tinggal di kota-

kota besar dan mampu memiliki mobil dan rumah mewah. Selain itu itu juga, banyak 

orang Melayu yang mempunyai pendidikan yang tinggi, setingkat universitas di 

dalam maupun di luar negeri. 

e. Sistem Pengetahuan 

Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya sehingga mereka akan 

selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut. Perhatian awal para antropolog 

dalam memahami kebudayaan manusia berdasarkan unsur teknologi yang dipakai 

suatu masyarakat berupa benda-benda yang di jadikan sebagai peralatan hidup dengan 

bentuk dan teknologi yang masih sederhana. Dengan demikian, bahasan tentang unsur 

kebudayaan yang termasuk dalam peralatan hidup dan teknologi merupakan bahasan 

kebudayaan fisik.  

Perilaku Kolektif Kehidupan Masyarakat Suku Laut Setelah Di Mukimkan 

Kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Suku Laut  cenderung 

bergerak ke arah konsepsi dan nilai-nilai budaya yang dianut oleh kelompok 

masyarakat Suku Darat, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain karena; (a) 

ikatan geneologis yaitu adanya asal usul yang sama dengan orang Suku Darat, (b) 

orientasi ekonomi yaitu ketergantungannya terhadap orang Suku Darat, (c) 

Keunggulan komparatif yaitu keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh orang Suku 
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Darat terhadap orang Suku Laut, dan (d) status sosial yakni keinginan orang Suku 

Laut tampil seperti orang Suku Darat.  

Untuk dapat mengetahui dan mengenal lebih jelas kebudayaan suku laut 

setelah berpindah dari laut ke darat, kita dapat melihatnya melalui Religi, Ekonomi 

dan pengetahuan yaitu: 

a. Sistem religi suku laut 

Sebelum masyarakat suku laut pindah ke darat masih kental menganut 

kepercayaan pada dewa-dewa, biarpun tidak bersifat kepercayaan seperti kepada 

Tuhan, tetapi dalam beberapa hal masih dianggap adanya dewa-dewa. Tetapi dewa-

dewa disini tidak lagi dianggap sebagai yang Mahasuci, tetapi dianggap sebagai 

makhluk yang menguasai alam gaib. Kepercayaan kepada makhluk-makhluk halus, 

kepercayaan pada makhluk halus ini masih meluas sekali. 

b. Sistem Mata Pencaharian/Ekonomi Suku laut 

Ketergantungan orang Suku Laut terhadap orang Suku Darat dalam memenuhi 

segala kebutuhannya,mencerminkan ketergantungan nya dengan kehidupan di darat 

sangat besar. Untuk memenuhi keinginannya, mereka tidak dapat lagi 

mempertahankan simbol-simbol yang selama ini dipedomani,termasuk simbol sama 

dan bagai. Hal itu berdampak pada sistem produksinya yang tidak lagi sekedar 

berorientasi untuk konsumsi tetapi sudah berorientasi pada pengumpulan modal. Oleh 

sebab itu, alasan ekonomi menjadi salah satu faktor perubahan makna sama dan bagai 

pada masyarakat suku laut di Desa Berakit. 

c. Teknologi  

Mulai sinarnya siklus kehidupan masyarakat air asin, kini mulai tampak. 

Perubahan pola hidup membuat mereka tidak lagi menyenangi perjalanan jauh 

mencari ikan dengan menggunakan sampan. Sendi-sendi dunia modern yang telah 
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menyentuh mereka, telah mengajarkan satu hal, kehidupan daratan lebih nyaman 

ketimbang harus terombang ambing di atas lautan luas.Kehidupan yang telah 

melangka moderen memang mulai ditapaki oleh masyarakat suku laut, tak hanya TV, 

handphone pun sudah mereka miliki. 

BAB V 

PENUTUP 

 

   

Kesimpulan 

Konsep Suku Laut dengan suku darat pada masyarakat Suku Laut yang 

digunakan untuk membedakan orang Suku Laut dengan bukan Suku Laut  telah 

mengalami perubahan. Perubahan tersebut telah melalui proses yang panjang. Pada 

perkembangannya selanjutnya, interaksi dengan orang bagai tidak dapat dihindari. 

Untuk memenuhi berbagai kebutuhannya, orang Suku Laut  harus menjalin 

kerjasama dengan orang Suku Darat Oleh sebab itu, prinsif budaya berusaha 

menghindar dari orang Suku Darat mulai berubah. Perubahan itu diakibatkan oleh 

adanya interaksi sosial yang telah berlangsung antara orang Suku Laut dan orang 

Suku Darat. Pada saat itu masing-masing kebudayaan dikomunikasikan dan berusaha 

melakukan interpretasi terhadap apa yang ia terima. 

Perubahan pola pemukiman dari laut (sampan panjang) ke darat, menyebabkan 

orang Suku Laut mengalami perubahan. Hal ini terjadi karena secara ekologis, 

terdapat perbedaan kondisi kehidupan di darat dengan kehidupan di laut. Kehidupan 

di darat memberikan pemaknaan baru dengan munculnya konsep kehidupannya tidak 

dapat dipisahkan dengan gemuruh ombak. Bagi masyarakat Suku Laut, konsep ini 

merupakan usaha untuk kehidupan laut dan darat melalui suatu perspektif adaptasi 

dengan menempatkan perubahan budaya sebagai bagian dari usahanya untuk 

beradaptasi terhadap lingkungannya.  
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Saran 

 Orang Suku Laut mengalami kesulitan untuk bertahan dalam lingkungan yang 

muncul dari interaksi dengan para Suku Darat. Perpindahan suku laut ke darat tanpa 

memperhatikan kelangsungan hidup orang Suku Laut yang selama ini nomaden, 

yang mencari sumber kehidupan dengan mengandalkan laut dengan menggunakan 

sampan panjang. Kebudayaan orang Suku Laut kurang dihormati dan dihargai. 

Orang Suku Lautharus mendapat ilmu (knowledge) yang relevan dan sesuai dengan 

keinginannya untuk bertahan di lingkungan pasca perpindahan dari laut ke darat. 

Artinya pendidikan formal dan Agama, mata pencaharian/ekonomi, hubungan 

kekerabatan dan tradisi yang sesuai dengan budaya nomaden. Di Indonesia sudah 

terdapat Kantor Pos Keliling dan Puskesmas Keliling, sebaiknya juga dibentuk 

Sekolah Keliling yang diperuntukkan orang nomaden dengan kurikulum terfokus 

mengenai kehidupan mereka di darat dan materi pelajaran yang lebih sesuai dengan 

orang Suku Laut untuk mengatasi masalah hubungan dengan orang luar.  

 Lebih cocok ilmu budaya orang Suku Laut dan suku lain dimasukkan dalam 

pelajaran di pendidikan supaya seluruh kekayaan budaya Indonesia dihormati, sesuai 

dengan motto Indonesia “Bhinneka Tunggal Ika”, atau berbeda beda tetapi tetap satu 

juga. Semua suku perlu habitat atau lingkungan yang cukup aman, tetapi 

kelihatannya tidak ada cukup input orang Suku Laut mengenai lingkungan mereka. 
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