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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Hubungan Patron 

Klien Pada Masyarakat Nelayan di Desa Blanakan Kecamatan Blanakan 

Kabupaten Subang, maka diperoleh beberapa simpulan sesuai dengan pertanyaan 

penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Keadaan sosial ekonomi masyarakat nelayan yang ada di desa Blanakan 

Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang dilihat dari tingkat pendidikan 

tergolong masih rendah dengan rata-rata tingkat pendidikan yang dominan 

adalah tingkat SD. Jumlah penduduk dari masyarakat desa Blanakan 

seluruhnya adalah 11.907 jiwa, tetapi jumlah masyarakat nelayan yang 

tinggal di pinggiran muara sungai Pelelangan berjumlah 1.145 jiwa yang 

terdiri dari gabungan jumlah keseluruhan anggota keluarga nelayan. Sarana 

dan prasarna pendidikan di desa Blanakan sendiri sudah mendukung terlihat 

dengan adanya dua Play Group, dua TK, sembilan SD yakni enam milik 

pemerintah dan tiga milik desa, SMP Negeri ada satu dan MTs satu, serta 

SMA Negeri ada satu dan SMK ada satu. Ditambah dengan pendidikan 

formal keagaam ada enam.  Mata pencaharian yang paling banyak pertama 

adalah sebagai buruh tani, kedua sebagai petani dan ketiga adalah sebagai 

nelayan dan pendapatan jika diakumulasikan per-bulan rata-rata sekitar ± Rp. 

1.500.000,-. Tetapi khususnya untuk masyarakat nelayan sendiri, tidak ada 

patokan yang khusus untuk pendapatan yang diterima selama satu bulan 

karena memang hasil melaut itu tidak tentu berapa hasil yang akan didapatkan 

selama sekali melaut. Selanjutnya, dilihat dari kondisi kesehatan. Masyarakat 

di desa Blanakan, khususnya masyarakat nelayan kesehatannya cukup baik. 

Karena dari fasilitas pelayanan yakni prasarana kesehatan sendiri, terdapat 

satu unit Puskesmas, tiga apotek, dan delapan Posyandu. Sedangkan untuk 
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sarana kesehatan diantaranya, jumlah dokter umum terdapat dua orang, satu 

orang dokter praktek, dan empat orang dukun bersalin. 

2. Pola  hubungan Patron Klien antara juragan dengan Anak Buah Kapal (ABK) 

pada masyarakat nelayan di desa Blanakan membentuk pola sistemik yang 

saling berhubungan dan membutuhkan satu sama lainnya. Relasi yang 

terbentuk diantara keduanya akibat dari saling membantu satu sama lainnya, 

yakni kebutuhan melaut atau modal yang dipinjamkan oleh juragan untuk 

melaut seperti kebutuhan beras, persediaan makanan di kapal, bahan bakar/ 

solar untuk kapal, peralatan melaut dan lainnya. Hasil kuesioner menunjukan 

lebih besar dari setengahnya responden mempunyai pola hubungan yang 

sedang, karena di dalam pola hubungan yang terjadi banyak hal yang 

menggambarkan pola tersebut. Kategori sedang dalam pola hubungan ini 

adalah pertama, ada juragan yang ikut melaut mencari ikan tetapi ada juga 

juragan yang tidak ikut melaut. Kedua, ABK pada juragan tertentu tidak 

semuanya orang yang dikenal atau kerabat sendiri. Beberapa juragan memang 

memiliki ABK yang berasal dari keluarganya seperti anak dan kerabatnya 

sendiri, tetapi banyak juga juragan yang memiliki ABK dari daerah di luar 

Blanakan.  

3. Tingkat ketergantungan pada hubungan patron klien antara juragan dengan 

ABK dikategorikan sedang. Pada sisi juragan, juragan merasa bahwa dia 

membutuhkan ABK untuk membantunya dalam mengoperasikan dan 

menjalankan kapalnya agar bisa mengkap ikan di laut. Sedangkan ketika 

sudah tidak melaut lagi, baik juragan maupun ABK kembali kepada 

keluarganya masing-masing dan tidak lantas keluarga ABK misalnya 

mengurusi keluarga juragannya. Pada sisi ABK sendiri, sebagai klien 

sewaktu-waktu bisa memutuskan hubungan dengan juragan yaitu berhenti 

menjadi ABK kepada juragan itu. Walaupun memang rasa wajib balas budi 

dari klien kepada patronnya harus dipenuhi, tetapi ketika apa yang diberikan 

patron tidak sepantasnya kepada klien, maka klien pun akan melepaskan diri 

dari hubungan tersebut. Maka dari itu sewaktu-waktu ABK bisa berhenti pada 
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juragannya. Juraganpun bisa mencari ABK lain apabila ABK tersebut tidak 

bisa bekerjasama dengan baik. 

4. Pembagian pendapatan pada hubungan patron klien antara juragan dengan 

ABK pembagian penghasilan diibaratkan jika penghasilan 100%, maka 20% 

akan dipotong biaya operasional atau modal terlebih dahulu. Kemudian 

dibagi lagi 40% untuk juragan, 40% untuk ABK dan nahkoda. Nahkoda 

biasanya mendapatkan penghasilan yang lebih besar dibandingkan dengan 

ABK karena nahkoda yang mengemudikan kapal. 20% untuk nahkoda, dan 

20% persen lagi dibagi sejumlah ABK yang ada dalam satu kapal.  

5. Faktor-faktor yang melanggengkan hubungan patron klien antara juragan 

dengan ABK meliputi beberapa hal, meliputi: Pertama, berawal dari 

hubungan kerja yang terjadi diantara keduanya yang menjadikan hubungan 

yang terjali semakin dekat dan sudah seperti keluarga sendiri. Kedua, 

kejujuran dan keterbukaan yang diterapakan dalam segala hal. Ketiga, adanya 

jasa dari ABK. Keempat, adanya bantuan dari juragan terhadap ABK.   

6. Dampak yang ditimbulkan hubungan patron klien antara juragan dengan 

ABK dalam hal kesejateraan yang dirasa sudah cukup. Anak-anak baik dari 

ABK maupun juragan mereka sudah mengenyam pendidikan dengan baik. 

Mobilitas yang terjadi ialah dilakukan oleh para anak dari ABK maupun 

juragan dengan bekerja di industri pabrik, bangunan dan lainnya. Proses 

sosial yang terjadi bersifat assosiatif atau membangun. Lebih besar dari 

setengahnya dampak yang ditimbulakan bersifat baik. Karena hubungan yang 

terjalin diantara keduanya bersifat baik, diantara juragan dengan ABK 

memiliki hubungan yang sama-sama saling membutuhkan dan bukan hanya 

sebagai hubungan yang transaksional yakni hanya bekerja dan mendapatkan 

upah saja, tetapi lebih kepada hubungan yang transedental, dimana hubungan 

tersebut sinergis sehingga memaksimalkan fungsi partnernya. 

7. Maka dari itu, hipotesis yang menyatakan semakin kuat hubungan juragan 

dengan Anak Buah Kapal (ABK), maka Anak Buah Kapal (ABK) semakin 

tergantung untuk semua urusan kepada juragan, tidak dapat diterima karena 

hasil dalam penelitian ini menunjukan Anak Buah Kapal (ABK) sepenuhnya 
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tidak tergantung untuk semua urusan dengan juragan, melainkan hanya 

beberapa urusan saja yang dilakukan antara ABK dengan Juragan dan bisa 

dilihat berdasarkan data-data yang telah dipaparkan sebelumnya. 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan si atas, maka penulis akan 

mencoba mengajukan beberapa rekomendasi, antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi pihak juragan sendiri agar lebih memperhatikan kesejahteraan para 

ABKnya. Jika memungkinan pembagian pendapatan/ penghasilan harus 

disesuaikan juga dengan biaya hidup pada zaman sekarang ini. 

2. Bagi para ABK agar lebih bisa menyisihkan sedikit dari pendapatannya untuk 

ditabungkan agar mempunyai uang simpanan untuk dipakai sewaktu-waktu 

apabila ada keadaan darurat yang membutuhkan banyak biaya. Atau juga 

uang tabungan tersebut dijadikan modal untuk membuka usaha lain seperti 

membuka warung. Jadi tidak hanya menggantungkan kehidupannya sebagai 

nelayan saja, tetapi bisa membuka usaha yang lain untuk meningkatkan 

perekonomiannya juga.  

3. Bagi masyarakat nelayan pada umumnya agar tetap memperhatikan dan 

mementingkan pendidikan sebagai hal yang utama, karena dengan pendidikan 

sendiri akan mempengaruhi pola pikir, perilaku bahkan untuk peningkatan 

perekonomian sendiri.  

4. Bagi pemerintah khususnya Kementrian Kelautan dan Perikanan, dapat 

menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang bisa 

meningkatkan kesejahteraan para nelayan. dengan pemberian bantuan yang 

berkaitan dengan mayarakat pesisir. Bantuan dan kebijakan tersebut 

seharusnya dibuat melalui observasi terlebih dahulu ke daerah pesisir yang 

dituju. Tujuan dari observasi tersebut adalah untuk mengetahui dan 

memahami struktur sosial masyarakat pesisir pada daerah yang dituju, karena 

setiap daerah pesisir memiliki struktur sosial dan kebudayaan masyarakat 

yang berbeda-beda. 

 



109 

Dwi Ramadhani Kusumawati, 2014 
Hubungan patron klien pada masyarakat nelayan  
Di desa blanakan kecamatan blanakan  
Kabupaten subang 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |perpustakaan.upi.edu 

5. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat dilakukan penelitian lanjutan sehingga 

bisa mengungkap lebih dalam lagi mengenai hubungan patron klien pada 

masyarakat nelayan serta pengaruhnya pada kondisi budaya. Karena dalam 

penelitian ini hanya mengungkap pola hubungan yang terjadi antara juragan 

dengan ABK saja, kemudian tidak dikaitkan pengaruhnya terhadap kondisi 

budaya setempat. 


