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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Bangsa Indonesia pada hakikatnya terdiri dari berbagai keragaman 

kebudayaan dan masing-masing suku bangsa mempunyai ciri-ciri khusus 

di setiap daerah, dari berbagai corak masyarakat Indonesia yang multi 

etnis, agama, kepercayaan dan lain sebagainya, menjandikan Indonesia 

sebagai Negara yang memiliki kebudayaan yang heterogen. 

Keanekaragaman masyarakat dan budaya di pengaruhi adanya berbagai 

suku dan bangsa atau etnis, faktor geografis, kontak budaya dan mata 

pencahrian. 

Manusia tidak lepas dari kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari, 

antara manusia dengan kebudayaan saling berhubungan, kebudayaan 

diperoleh atau dipelajari dari tradisi masyarakat, termasuk pola-pola hidup 

mereka, cara berpikir, perbuatan, perasaan dan tingkah laku. (Asmito, 

1988) 

Kebudayaan itu sendiri timbul dari hasil kegiatan dan penciptaan 

batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. 

Dalam buku Koentjaraningrat kebudayaan merupakan keseluruhan yang 

komplek, yang didalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, 

kesenian, moral, hukum adat istiadat dan kemampuan-kemampuan lainnya 

yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Sedangkan defenisi 

lain menyebutkan bahwa kebudayaan adalah semua perangkat sistem 

gagasan, tindakan, hasil atau benda-benda manusia yang diperoleh dengan 
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cara belajar dalam rangka hidup bermasyarakat dan dimiliki oleh manusia. 

(koentjaraningrat, 1990) 

Indonesia bukan hanya memiliki wilayah yang luas, tetapi juga 

memiliki beraneka ragam kekayaan suku, budaya, dan bahasa. Indonesia 

sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dari budaya, secara tata bahasa, 

pengertian budaya diturunkan dari kata budaya yang cenderung menunjuk 

pada pola pikir manusia, kebudayaan sendiri diartikan sebagai segala hal 

yang berkaitan dengan akal atau pikirian manuisa, sehingga dapat 

menunjukkan pada pola pikir, perilaku serta karya fisik sekelompok 

manusia (adat istiadat). (Lies Sudibyo, 2013) 

Salah satu tradisi budaya dari banyaknya, yaitu tradisi niba pinah 

yang hampir semua kalangan suku bajo pesisir pantai masih 

mengadakannya. Tradisi niba pinah sudah lama dilaksanakan secara turun-

temurun di kalangan Suku Bajo sampai saat ini, tradisi ini melekat kuat 

dalam kehidupan masyarakat pesisir Suku Bajo yang notabene mata 

pencaharianya sebagai nelayan. (Sri Widiati, 2011) 

Tradisi niba pinah adalah bentuk dari sedekah laut, yang dimana 

pelaksanaannya dengan cara membuang sesaji kedalam laut, definisi ini 

menjelaskan bahwa tradisi niba pinah adalah sedekah pembuangan sesuatu 

semacam sesaji, dengan maksud memberikan sesaji kepada penghuni laut 

agar terhindar dari marabahaya, diberikan rezeki yang banyak, kesehatan 

mereka tidak terganggu, dan tradisi ini wajib dilakukan setiap Tahunnya 

secara individual bagi masyarakat pesisir Suku Bajo. 
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Tradisi niba pinah dilaut bertujuan agar penguasa laut memilihara 

keselamatan penduduk, menjauhkan dari malapetaka dan melimpahkan 

kesajahteraan, berupa peningkatan jumlah pendapatan selama melaut, 

tradisi niba pinah dilakukan masyarakat Suku Bajo dengan cara 

membuang sesaji kelaut setiap dari mereka yang memulai pencarian ikan 

dilaut dalam setiap tahunnya, karena pemahaman masyarakat pesisir Suku 

Bajo, bahwasanya apabila tradisi niba pinah ini dilakukan maka akan 

berdampak pada kelangsungan hidup mereka, baik secara perekonomian 

yang meningkat, terhindarnya dari segala marabahaya, kesehatan mereka 

tidak terganggu, dan agar diberikan umur yang panjang. Sehingga 

masyarakat yang menjalankan tradisi niba pinah ini diharuskan melakukan 

dalam setiap tahunnya. Namun kenyataannya yang terjadi di lapangan 

berbanding terbalik dengan apa yang dipahami masyarakat, artinya, apa 

yang diharapkan dari tujuan pelaksanaan tradisi niba pinah itu serta apa 

yang dipahami masyarakat diatas itu benar-benar tidak terjadi.  

Kemudian sebelum pembuangan sesaji ketengah laut yang 

dilakukan oleh sesepuh atau orang yang dikukuhkan oleh ketua adat dalam 

kewenangannya menjalankan tradisi niba pinah tersebut, mereka terlebih 

dahulu memohon agar terihindar dari marabahaya, ditingkatkan hasil 

pendapatannya selama pencaharian ikan di laut, memohon agar diberi 

kesehatan dan keselamatan selama melakukan pencarian ikan di laut, serta 

alam laut yang bersahabat dan damai, dan permohonan-permohonan 

lainnya. (Eko, 2016: 232) 
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Dari sinilah penulis tertarik untuk mengetahui alasan masyarakat 

setempat yang begitu meyakini pelaksanaan tradisi niba pinah, dengan 

mengambil judul “Implementasi Pemahaman Masyrarakat Bajo Pada 

Tradisi Niba Pinah Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Mbokita”. 

1.2. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, fokus penelitian ini adalah “ 

Implementasi Pemahaman Masyarakat Bajo Pada Tradisi Niba Pinah 

Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Mbokita” Studi di Desa Mbokita 

Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali. Adapun yang menjadi 

sub fokusnya adalah sebagaimana yang terdapat di rumusan masalah. 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktik  tradisi niba pinah masyarakat mbokita? 

2. Bagaimana implementasi pemahaman masyarakat bajo pada tradisi niba 

pinah dalam peningkatan ekonomi masyarakat Mbokita? 

1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1.4.1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan praktik tradisi niba pinah  masyarakat 

Mbokita. 
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2. Untuk mengetahui implementasi pemahaman masyarakat bajo 

pada tradisi niba pinah dalam peningkatan ekonomi masyarakat 

Mbokita. 

1.4.2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah 

sebgai berikut: 

1. Secara teoritis, yang dimana penelitian ini diharapkan bisa 

menjadi pengembangan keilmuan serta menjadi bahan referensi 

dan informasi didalam kalangan akademik dan umum. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi 

pemahaman masyarakat terkait implementasi pemahaman 

masyarakat bajo pada tradisi niba pinah dalam peningkatan 

ekonomi.  

1.4.3. Defenisis Operasional 

Pengertian  niba pinah adalah bentuk sedekah laut dengan 

cara pelaksanaan pembuangan sesaji kedalam laut, hal ini adalah 

bentuk permohonan bagi pelaut, dengan tujuan agar segala 

aktifitasnya selama melaut terhindar dari segala mara bahaya, dan 

agar memperoleh hasil laut yang lebih dalam menunjang 

perekonomiannya, serta mendapatkan kesahatan dan umur yang 

panjang. Pelaksanaan tradisi niba pinah dipahami bahwa mampu 

meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Mbokita. 
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 Tradisi ini sangat kental di dalam kehidupan masyarakat 

Mbokita yang kerap dikenal dengan sebutan niba pinah, pandangan 

masyarakat dalam hal tradisi niba pinah ini, adalah suatu keharusan 

untuk dilaksanakan dalam setiap tahunnya, sebab mereka  

memahami bahwasanya apabila tradisi niba pinah ini tidak 

dilakukan, maka hal ini akan berdampak pada kelangsungan hidup 

mereka, baik dari segi pendapatan hasil laut yang menurun, dan 

banyaknya kendala yang didapatkan selama melaut, serta 

terganggunya kesehatan  mereka. Itulah animisme yang ada didalam 

masyarakat Bajo di Desa Mbokita, sehingga adanya keharusan untuk 

menjalankan tradisi tersebut. dan tradisi ini merupakan tradisi yang 

berlaku secara umum di dalam kehidupan masyarakat bajo yang 

dilaksanakan secara turun-temurun. 

 

 

 

 

 

 

 

 


