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ABSTRAK 

 
Cadik adalah alat penyeimbang perahu nelayan di Pesisir Selatan Jawa. Fungsi cadik adalah untuk 

menjaga kestabilan perahu agar tidak terbalik saat diterpa gelombang. Ada pandangan bahwa cadik 

hanya merupakan bagian dari perahu nelayan. Padahal, cadik bukan sekedar elemen sekunder dari 

perahu. Cadik adalah fenomena budaya, yang memiliki fungsi penting lain bagi masyarakat pesisir 

terkait dengan persoalan nilai dalam seni rupa cadik. Masalah ini belum pernah diteliti sehingga 

perlu untuk mendapat perhatian. Pendekatan diakronik dan antropologi nelayan cukup berfungsi 

untuk menghasilkan kesimpulan melalui analisis yang proporsional. Ada perbedaan mendasar 

antara cadik pada Pesisir Selatan Pulau Jawa dengan adalah cadik di pesisir pantai lainnya. 

Penyebab perbedaan adalah karakteristik penalaranan dan intuisi para pengrajin. Nalar dan intuisi 

mereka bekerja berdasarkan kebutuhan dan persoalan kehidupan. Akhirnya, persoalan itu 

menghasilkan nilai resistensi pada cadik. Penelitian ini membuktikan bahwa cadik adalah karya 

budaya yang memiliki nilai resistensi dan nilai-nilai estetis lainnya sebagai tambahan. 

 

Kata kunci: cadik, nelayan, nilai, pesisir 

 

ABSTRACT 

 
An outrigger is a balancing tool for fishing boats on the South Coast of Java. The function is to 

maintain the stability of the boat so that it does not capsize when hit by waves. There is a view that 

the outrigger is only part of a fishing boat. The outrigger is not just a secondary element of the 

boat. Outrigger is a cultural phenomenon, which has another important function for coastal 

communities related to the issue of value in outrigger art. This issue has never been studied and 

therefore deserves attention. Fishermen's diachronic and anthropological approaches are 

sufficient to produce conclusions through proportional analysis. There is a fundamental difference 

between outriggers on the South Coast of Java Island and outriggers on other coasts. The cause of 

the difference is the characteristic reasoning and intuition of the craftsmen, and their reason and 

intuition work based on the needs and problems of life. Finally, the problem resulted in the 

resistance value in the outrigger. This research proves that the outrigger is a cultural work that 

has additional resistance and aesthetic values. 
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PENDAHULUAN 

Cadik adalah alat keseimbangan yang melekat pada perahu. Menurut  Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, cadik termasuk unsur kata benda yang bermakna: bambu atau kayu yang 

dipasang di kiri dan kanan perahu berbentuk seperti sayap sebagai alat pengatur 

keseimbangan agar tidak mudah terbalik; katir; ber·ca·dik v ada cadiknya (katirnya); 

memakai cadik (katir): kapal layar itu ~ sehingga tidak mudah oleng (KBBI, 2020). 

Terjemahannya dalam bahasa Inggris adalah outrigger, yaitu  1a: a projection with a float 

or a shaped log at the end attached to a boat to prevent capsizing, 1b: a spar or 

projecting beam run out from a ship's side to help secure the masts or from a mast to 

extend a rope or sail, 2: a boat equipped with an outrigger, 3: a projecting member run 

out from a main structure to provide additional stability or to support something 

(Merriam-Webster, n.d.). Penjelasan lain menyebutkan bahwa outriggers/cadik/katir 

adalah alat penyeimbang yang meluas melintasi lambung sampan/perahu. Sesuatu yang 

melintang sebagai penopang cadik disebut sebagai outrigger-booming (beam/boom). Pada 

dasarnya elemen yang melekat langsung pada perahu ke cadik, atau secara tidak langsung 

diikatkan pada perahu ini disebut alat penopang tambahan, dapat berupa rotan yang 

dibengkokan atau, banyak juga berbahan dari tongkat kayu berupa batang, atau sepotong 

kayu yang dengan beragam bentuk. Cadik yang satu atau lebih kayu penopangnya memiliki 

metode pengikat bermacam-macam sehingga disebut pengikat yang tidak sederhana 

(Haddon, 1920).  

Cadik sebagai produk budaya terkait dengan banyaknya berbagai produk dari 

wilayah pesisir yang tidak terdokumentasi dan tidak pula masuk ke dalam kategori 

kerajinan dari pesisir pusat kebudayaan bahari. Kompleksitas produk budaya bahari, 

khususnya berkaitan dengan keragaman kategori produk sosial dalam pemanfaatan 

sumberdaya laut dan keragaman mata pencaharian yang berhubungan dengan laut, menjadi 

alasan utama penggunaan istilah tersebut (Yunandar, 2006). Cadik adalah karya pengrajin 

perahu, hasil kebudayaan masyarakat, dalam artikel ini menjadi sasaran penelitian. Untuk 

itu, artikel ini akan meninjau cadik dari sudut pandang tertentu, untuk mengungkap gejala-

gejala nilai yang terkandung di dalamnya, selain nilai fungsi itu sendiri. Sebab, kebudayaan 

adalah manifestasi dari nilai-nilai. Kebudayaan adalah cermin hubungan manusia dengan 

alam sekitarnya yang menjadi cermin dari masyarakat pesisir itu berada, mulai dari cara 

hidup sampai dengan gaya atau corak hidup yang diligitimasi oleh masyarakat pesisir juga. 

Studi difokuskan pada sepanjang pesisir selatan Pulau Jawa. Sasaran atau obyek 

materialnya adalah produk dari kebudayaan pesisir itu. Penelitian ini menegaskan 
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perbedaan dalam penggunaan kata “pesisir” dan kata “pantai”. Sebab, istilah pantai 

seringkali dikacaukan dengan istilah pesisir. Pesisir adalah lokasi pertemuan daratan 

dengan lautan, mulai dari batas permukaan air laut pada waktu pasang surut terendah 

menuju ke arah darat sampai batas tertinggi yang mendapat pengaruh gelombang pada 

waktu badai.  Pantai adalah daerah yang meliputi pesisir sampai daerah yang lebih jauh ke 

arah daratan, dengan batas yang kurang jelas. Definisi untuk wilayah pesisir bisa berbeda-

beda. Namun UU No.27 tahun 2007, wilayah pesisir didefinisikan atas wilayah peralihan 

antara ekosistem daratan dan laut yang ditentukan oleh 12 mil batas wilayah ke arah 

perairan dan batas kabupaten/kota kearah pedalaman. Menurut kesepakatan umum di 

dunia, bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan 

(Krismartini & Bungin, 2019).  Definisi lain dari Dahuri menyatakan bahwa belum ada 

definisi wilayah pesisir yang baku. Namun, ada kesepakatan bahwa wilayah pesisir adalah 

wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Dari garis pantai, wilayah pesisir memiliki dua 

macam batas, yaitu batas yang sejajar dengan garis pantai dan batas yang tegak lurus 

terhadap garis pantai (Haryani, 2016)”. Wilayah pesisir merupakan interface antara 

kawasan laut dan darat yang saling mempengaruhi, baik secara biogeofisik maupun sosial 

ekonomi. Wilayah pesisir mempunyai karakteristik khusus, akibat interaksi antara proses-

proses yang terjadi di daratan dan di lautan. Ke arah darat, wilayah pesisir meliputi bagian 

daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti 

pasang surut, angin laut dan perembesan air asin. Ke arah laut, wilayah pesisir mencakup 

bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami di darat seperti sedimentasi, aliran 

air trawar, dan kegiatan manusia seperti penggundulan hutan dan pencemaran 

(Supriharyono, 2007) 

Hasil kajian yang ingin dicapai dalam hal ini adalah untuk menemukan nilai-nilai 

yang terkandung dari cadik sebagai karya produk rekayasa teknik yang melekat pada 

perahu bercadik di pesisir selatan Jawa, dan untuk itu diperlukan pernyataan dasar sebagai 

pijakan peneliti dalam mengungkap nilai-nilai yang terkandung obyek material tersebut 

diatas, dimana cadik merupakan sebuah produk kebudayaan yang memberikan dampak 

luas terhadap penunjang perekonomian masyarakat pesisir. Mulai dari Madagaskar yang 

berada di pantai timur Benua Afrika sampai dengan Pulau Easter yang berada di tengah 

Samudra Pasifik, cadik/katir/outrigger pada perahu nelayan merupakan sebuah alat yang 

paling berguna bagi kehidupan manusia (Dierking, 2007). Pernyataan ini mengandung 

makna keyakinan dan kepercayaan masyarakat pesisir sebagai bentuk dukungan spiritual 

untuk mempetahankan keberlangsungan bentuk dan fungsi cadik.  
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Pernyataan yang muncul atas dasar latar belakang yang diuraikan sebelumnya 

adalah bahwa fenomena tradisi budaya dan warisan produk budaya serta fungsi yang 

terdapat pada konstruksi cadik di masyarakat pesisir, mendorong mental spirituil dan moril 

serta mental berkarya didalam memahami kebudayaan, makna-makna dan teknologi cadik, 

sehingga pengungkapan  nilai-nilai yang terkandung di dalam cadik pada perahu nelayan 

selatan Jawa akan terinterpretasikan. Pernyataan tersebut menimbulkan beberapa 

persoalan-persoalan yang dianggap perlu diselesaikan terkait hubungannya dengan 

pengukapan nilai-nilai cadik yang teridentifikasi di dalammnya adalah sebagai berikut: (1) 

persoalan mengenai yang bagaimana kebudayaan pesisir pembentuk karakteristik cadik di 

wilayah ini, sehingga diperlukan pengetahuan-pengetahuan dasar sebagai produk 

kebudayaan atas unsur-unsur mengenainya, sehingga kebenaran mengenai jenis dan 

pemanfaatannya menjadi lebih jelas dan sesuai. (2) persoalan kehidupan kemasyarakatan 

di wilayah pesisir mendorong interaksi-interaksi sosial didalam sebuah sistim 

kemasyarakatan, yang mana pengetahuan ini adalah bagaimana mengetahui kebutuhan, 

keinginan dan ketakukan yang ada pada masyarakat akan keberlangsungan hajat hidupnya 

di wilayah ini sehingga gagasan jenis dan bentuk cadik diketahui. (3) persoalan pengaruh 

kondisi alam seperti cuaca dan iklim yang berpengaruh pada pola-pola berkehidupan 

masyarakatnya dalam menyikapi kondisi ini, apakah juga secara signifikan membentuk 

karakteristis cadik dan pemanfaatanya? (4) konstruksi cadik yang bagaimanakah, sehingga 

interpretasi menurut penghayat mampu memberikan keindahan secara visual. (5) cadik di 

pesisir selatan Jawa yang melekat pada perahu apakah pantas disebut sebagai produk 

budaya? (6) persoalan model transformasi budaya pada cadik di pesisir selatan, sehingga 

keberlangsungan jenis dan bentuk cadik di wilayah ini dipertahankan. Dari uraian latar 

belakang persoalan diatas dapat dirumuskan masalahnya menjadi iaitu, bagaimana 

menemukan nilai-nilai yang terkandung pada cadik sebagai alat stabilitas pada perahu 

nelayan bercadik di pesisir pantai selatan jawa?, sehingga diharapkan sejalan dengan tujuan 

Penelitiannya iaitu untuk menemukan konsep nilai-nilai estetis lainnya yang terkandung 

dalam karya kriya cadik  

 

PARADIGMA 

Kajian struktur pada fenomena fungsi-fungsi cadik yang terdapat pada konstruksi 

cadik pesisir selatan adalah memiliki berbagai kebermanfaatan selain berfungsi sebagai 

teknologi keseimbangan, struktur pengikat cadik pada perahu dimanfaatkan sebagai 

pengait untuk membantu alat bantu pikul perahu (ngeggoh), dan manfaat pada fungsi 
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sebagai sarana dan wahana bagi wisatawan oleh nelayan. Struktur cadik itu sendiri terdiri 

dari banyak elemen-elemen (part items)  sebagai pembentuknya, yang dalam hal ini 

masing-masing pengrajin dan nelayan memiliki persoalan-persoalannya sendiri hasil dari 

pengalaman empiriknya, untuk melakukan berbagai pembaharuan dan perubahan yang 

bersifat mikro. Pendekatan struktural digunakan untuk mengidentifikasi dan 

mengklasifikasi struktur pembentuk cadik, mengingat persoalan tentang cara masyarakat 

pesisir selatan jawa bertahan demi keberlangsungan pada bentuk candik ganda pada perahu 

merupakan salah satu pokok persoalan penelitian ini. Realita yang terjadi diperlihatkan oleh 

masyarakat pesisir adalah dengan menunjukan daya rekayasa teknik mereka terhadap 

persoalan-persoalan yang bersifat teknis, dengan alasan penanggulangan berskala 

prioritasnya, yaitu: yang bersifat penting dan mendesak, ataupun bersifat penting tapi tidak 

mendesak.  Situasi seperti ini mendorong mental berkarya pada masyarakat pesisir, yang 

kemudian terjadi proses kreatif yang diharapkan berdampak pada produk-produk inovasi 

kebudayaan pesisir. Proses kreatif oleh masyatrakat ini tidak serta merta memiliki target, 

namun disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan yang terjadi pada pengguna dan 

pengrajinnya, sehingga proses kreatif dalam inkubasinya tidak bisa ditentukan waktu 

kemunculan inovasinya atau hasil penegembangannya. Hasil inovasi dan pengembangan 

yang bersifat mikro oleh pengrajin yang dibantu dengan pengalaman empirik pengguna 

memunculkan rasa estetis bagi mereka, sehingga struktur-struktur pembentuk cadik bisa 

menjadi manfaat tersendiri bagi masyarakat. Konsep fungsi yang didasari dari pendekatan 

strukturalis yang dihubungkan dengan keberlangsungan bentuk dan jenis cadik ganda yang 

jika bertahan pada tradisi bentuk cadik lama dan tidak senantiasa mengembangkan bentuk 

cadik, maka transformasi kebudayaan akan berjalan dengan lambat. Namun disisi lain 

diperoleh konsep keterbalikannya, iaitu jika transformasi kebudayaan memang berjalan 

lambat dengan tradisi bentuk cadik yang secara mentalitas masih terbelakang karena secara 

rupa mengikuti bentuk pendahulunya serta apabila dilihat dari sudut pandang teknologi 

yang sudah didepan, maka masyarakat pesisir selatan jawa dapat menyebut cadik lebih 

nyeni dari pesisir lainnya dan memunculkan nilai kehudapan bagi masyarakat. Apabila 

fenomena-fenomena pada kebudayaan cadik dan fungsi cadik serta makna cadik 

diinterpretasikan, maka akan mengungkap konsep nilai-nilai estetika yang terkandung di 

dalamnya. 
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Tabel 1. Diagram Interpretasi Nilai 

 
 

METODE KAJIAN 

Pada dasarnya penelitian adalah melakukan kajian terhadap struktur cadik ganda di 

pesisir selatan Jawa adalah berdasarkan paradigna strukturalisme. Kajian terhadap struktur 

didasarkan pada pemikiran Ferdinand de Saussure, dan Levi Strauss untuk menunjukkan 

adanya kesamaan antara struktur yang ada pada obyek budaya dengan struktur masyarakat 

pesisir serta interpretasi terhadap bentuk, jenis dan bahan yang membentuk dari struktur 

obyeknya. Mengingat akar kajian ini adalah pada obyek produk budaya masyarakat, maka 

diperlukan metode yang dapat digunakan untuk mengungkapkan kebudayaan yakni 

etnografi. Creswell menyebutkan bahwa etnografi merupakan diskripsi dan interpretasi 

pada budaya atau kelompok sosial. Peneliti melakukan pengamatan pada kelompok tertentu 

dan mempelajari pola-perilaku, kebiasaan, dan pandangan hidupnya (Creswell, 2007). 

Dengan pendekatan tersebut maka kajian sosio-kultural dapat digunakan unrtuk 

mengungkapkan secara spesifik mengenai nilai-nilai Cadik pada perahu bercadik di pesisir 

selatan Jawa. 

Pelaksanaan kajian dibagi menjadi tiga kelompok utama yakni: (1) Telusuran 

sejarah ditunjang dengan wawancara dan pengamatan, diharapkan dapat diperoleh 

pandangan hidup masyarakat sepanjang pesisir selatan Jawa. (2) Pengkajian aspek sosio-

kultural masyarakat untuk mengungkap elemen-elemen pembentuk cadik dan beserta 

berbagai aturan teknis lainnya. (3) Pengkajian kondisi fisik di lapangan untuk 

menggambarkan pola-pola perubahan dan pengembangan cadik ganda ini terbentuk.  

Pengumpulan data secara bertahap: Tahap awal, Pada tahap awal ini akan dilakukan 

penelitian berdasarkan ketersediaan data sekunder yang ada di pesisir selatan Jawa. antara 

lain: Museum Bahari di berbagai daerah, Perpustakaan Daerah, Dinas Pariwisata dan 

Budaya. Selanjutnya melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat yang memahami 

budaya pesisir selatan Jawa. Kegiatan ini dilakukan untuk memberi gambaran umum 

tentang masyarakat pesisir, dan secara khusus pada masyarakat pesisir Jawa, termasuk 

dalam kaitannya dengan kehidupan mereka sebagai pengguna dan pengrajin cadik.  

Survey mendetil dilaksanakan di beberapa Pelabuhan besar di owesisir Jawa bagian 

selatan. Survey pada wilayah ini dimulai dengan melakukan wawancara secara bertahap 

tentang berbagai hal bersangkut paut dengan kebudayaan yang terkait dengan struktur 
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cadik ganda yang menjadi sumber penghasilnya. Survey dilakukan pada: nelayan, 

pengrajin, , pemimpin daerah setempat, tokoh masyarakat, dan masyarakat biasa , serta 

wisatawan. Pada saat itu sekaligus dilakukan seleksi variabel sehingga hasilnya lebih 

terfokus. Pada saat yang bersamaan juga dilakukan pengamatan lapangan dengan cara 

seatrial atau ikut serta dalam kegiatan memancing atau melaut, dan ikut serta dalam 

beberapa kegiatan masyarakat lainnya, sekaligus melakukan silang cek pada data sekunder.  

Berdasarkan data yang diperoleh, maka tahap selanjutnya adalah melakukan kajian 

analisis. Analisis data dalam etnografi ini merupakan upaya mencari dan menata secara 

sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan 

pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi 

orang lain. Untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan 

berupaya mencari makna (Kamarusdiana, 2019). Dalam analisis etnografi digunakan 

indeksikalitas dan refleksikalitas. Indeksikalitas adalah keterkaitan antar makna kata, 

perilaku, dan lainnya pada konteksnya. Refleksikalitas adalah tata hubungan atau tata 

susunan sesuatu dengan atau dalam sesuatu yang lain. Bila kedua tata tersebut diubah akan 

terdapat perubahan makna. Tuntutan syarat indeksi dan refleksikalitas menjamin 

terhindarnya temuan etnografik mendiskripsikan natural reality, bukan penafsiran para 

ahli, bukan produk artificial thinking (Muhammad Siddiq & Salama, 2019). 

Untuk menjaga validitas, data yang diperoleh dan dianalisa selanjutnya dilakukan 

kros cek. Kros cek ini dilakukan dengan: Data sekunder, hasil publikasi maupun penelitian 

di cros cek dengan penulis naskah (sejauh memungkinkan) atau tokoh yang memahami 

tentang tema tertentu. Data primer di cros cek secara berjenjang, baik terkait dengan tokoh 

masyarakat maupun dengan masyarakat sepanjang pesisir selatan Jawa itu sendiri. Data 

yang menunjukkan kesamaan yang tinggi dicros cek dengan makna yang dapat 

diungkapkan, sementara data yang bervariasi di cek dengan pola pola umum yang paling 

sering muncul dan divalidasi dengan tokoh yang dianggap paling memahami kondisi-

kondisi yang terjadi disetiap wilayah pesisir selatan.  

 

PEMBAHASAN 

Nilai Hidup 

Perbedaan kondisi geografis pantai utara dengan pantai selatan di Jawa yang 

menyebabkan kondisi geografis di pesisir selatan lebih menyulitkan dibanding dengan 

kondisi geografis di pesisir utara. Akibat kondisi geografis ini, pesisir utara yang lebih 

tenang kondisinya, sehingga lebih mudah berkembang dan menjadi daerah perikanan 
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maupun perdagangan yang besar (Adriati, 2004). Berdasarkan hal ini tidak dipungkiri 

bahwa alasan pertama adalah bersifat teknik yaitu: untuk memberikan keseimbangan yang 

maksimal dengan menempatkan posisi cadik pada bagian tertentu pada perahu. Alasan 

kedua adalah bentuk cadik yang membentuk seperti pisau melengkung kearah haluan 

perahu dan dengan cara pemasangan ditumpuk diatas buruyungan bagian haluan berfungsi 

sebagai pemecah arah gelombang yang fungsinya sama dengan lambung utama perahu. 

Alasan ketiga adalah pengikat cadik pada kedua bagian buruyungan dikemas dengan 

menutup semua bagian-bagian dengan lapisan bahan Fiberglass Reinforcement Plastic 

(RFP) berfungsi untuk memperkuat ikatan dan memperpanjang umur perawatan cadik, 

yang dalam hal ini perubahan sistim pengikat lama menjadi pengikat baru adalah sebuah 

hasil penalaran pengrajin perahu bercadik yang merupakan perpaduan antara akal dengan 

pengalaman empirisnya setelah terjadi bencana tsunami 2006 sebagai sumber 

pengetahuannya. Alasan keempat adalah warna biru yang digunakan pada cadik memliki 

nilai mistis sebagai bentuk kepercayaan dan penghormatan pada penguasa laut selatan. Ada 

juga sebagian nelayan menyebutkan bahwa bahwa pewarna anti air yang tersedia hanya 

ada warna tertentu saja, namun demikian tetap saja memberikan ciri khas tersendiri pada 

desain cadiknya. Para pekerja laut, seafaring, dihadapkan pada kenyataan yang terjadi 

dilaut. Gulungan ombak pantai selatan yang menerpa kaum nelayan tidak dapat disamakan 

dengan petani yang mengalami musim paceklik. Berbasis pengalaman ini para pekerja laut, 

seperti, nelayan, pengrajin perahu dan kelompok masyarakat pantai secara alamiah 

membangun daya bertahan hidupnya agar melakukan kegiatan mencari nafkah dengan 

selamat. (Salim, 2014). Cadik sebagai karya rekayasa teknik ini merupakan hasil dari 

pengetahuan masyarakat yang bersifat empiris di pesisir selatan jawa untuk memenuhi 

perlengkapan keamanan tambahan pada perahu dalam urusan ekonomi nya sebagai 

nelayan. 

 

Nilai Kognitif pada fungsi sosial Cadik 

Cadik pada perahu nelayan pesisir selatan Jawa menunjukan nilai sosial yang 

disebabkan kecenderungan mempengaruhi perilaku nelayan didalam mengoperasikan 

perahu bercadik. Hal lain yang menunjukan cadik memiliki nilai sosial adalah bahwa karya 

cadik ini diciptakan untuk dilihat atau dipergunakan, khususnya di dalam situasi-situasi 

umum sebagai perahu nelayan atau pun sebagai perahu wisata di pesisir selatan pantai 

Pangandaran. Karya cadik ini mengekspresikan atau menjelaskan aspek-aspek tentang 
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eksistensinya yang menjadi bagian terpenting dalam sebuah moda transportasi nelayan 

sebagai hasil dari berbagai macam pengalaman individu maupun kolektif nelayan. 

Kebudayaan menurut pandangan antropologi adalah dideskripsikan sebagai 

keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan 

masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Koentjaraningrat, 1980). 

 

Nilai Moral  

Kepercayaan bahwa keindahan dari cadik di selatan Jawa memiliki nilai kebaikan 

moral sebenarnya merupakan kebenaran yang cukup jelas dan membuat Cadik itu lebih 

penting dari ekonomi bahkan filsafat. Cadik merupakan ukuran yang langsung tentang visi 

spiritual masyarakat pesisir selatan jawa. Tidak ada yang mengingkari bahwa ada 

interrelasi yang dalam antara pengrajin perahu bercadik dan masyarakat pesisir selatan 

jawa. Pengrajin perahu bercadik banyak tergantung dengan masyarakatnya dan terangkat 

dari masyarakat pesisir dimana dia berada. Tapi sifat-sifat individual karya senirupa cadik 

tergantung atas keinginan untuk membentuk yang pasti dan merupakan refleksi indinvidu 

pengrajin. Seorang pengrajin perahu bercadik sejati tidak akan terpengaruh oleh material 

dan kondisi yang dihadapkannya, ia akan menerima setiap kondisi, sejauh kondisi itu dapat 

dipakainya untuk mengekspresikan kehendaknya untuk membentuk cadik. 

 

Nilai simbolis 

Cadik memiliki nilai simbolis yang apabila ditandai dengan menimbulkan rasa 

hormat yang luhur, dalam arti merupakan suatu pengalaman “yang suci”. Rasa syukur 

terhadap Yang Maha Kuasa diekspresikan dengan cara suatu perayaan yang berhubungan 

erat dengan masyarakat pesisir itu sendiri. Cara ritual dapat diinterpretasikan sebagai suatu 

kontrol sosial yang bermaksud juga memperkuat tradisi ikatan sosial diantara sesama 

individu (Favazza, 1998). Ritual laut pada masyarakat pesisir selatan jawa kebanyakan 

sarat akan makna simbolis ini tidak hanya merupakan alat yang efektif untuk menghimpun 

komunitas tapi juga memantapkan solidaritas atau sifat kebersamaan diantara nelayan. 

Namun demikian pada kasus cadik yang hanya sebagai bagian dari sebuah perahu bercadik 

ikut menjadi simbol dari keseluruhan makna ritual laut masyarakat pesisir selatan jawa. 

Cadik memiliki makna simbolis kesimbangan alam mengandung arti: Budaya jawa 

mendeskripsikan tentang keseimbangan yang termaktub dalam filsafahnya adalah memayu 

hayuning bawana yang kalau diartikan tindakan yang tidak didasari ketulusan dan kesucian 

hati hanya akan menumbuhkan rasa pamrih luar biasa.  
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Pada prinsipnya adalah bahwa cadik memiliki kenyataan nilai simbol, yang mana 

simbol itu bukan hanya menunjuk pada realitas yang dilambangkan melainkan melalui dan 

dalam simbol itu sendiri terjadilah, terlaksanalah dan menjadi nyatalah apa yang 

disimbolkan diatas. Cadik sebagai karya ciptaan yaitu seuatu benda produk dari manusia 

dalam hal ini dipandang sebagai suatu simbol, lambang, yaitu mengatakan sesuatu tentang 

sesuatu. Seni sebagai karya ciptaan adalah hasil simbolisasi manusia, maka prinsip ciptaan 

cadik merupakan pembentukan simbol bagi masyarakat pesisir selatan jawa. 

 

 
Gambar 1: Bentuk Cadik Pantai selatan Jawa 

 

KESIMPULAN 

Dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai cadik pada perahu bercadik di wilayah 

pesisir selatan jawa mengungkap nilai-niai yang terkandung didalamnya melalui metode 

penelaahan instrinsik dan ekstrinsiknya. Nilai-nilai yang terungkap adalah nilai hidup, nilai 

kognitif, nilai moral dan nilai simbolis daripadanya, yang bukan berarti nilai-nilai lainnya 

tidak ada seperti fungsi dan lain sebagainya, namun kajian ini lebih menekankan pada unsur 

filsafatnya dengan tujuan menyetarakan cadik sebagai karya produk teknik menjadi karya 

kriya seni. Nilai-nilai yang telah diungkap pada cadik ini menghasilkan teori antara lain 

bahwa Nilai hidup dan Nilai Kognitif pada fungsi keseimbangan serta fungsi sosial 

memberikan menyebutkan, bahwa jika karya cadik dengan melalui proses reka teknik yang 

diiringi pengalaman empiris pengrajin, maka akan memberikan fungsi resistensi pada 

masyarakat pesisir selatan jawa khususnya di wilayah rawan bencana. Sedangkan Nilai 

moral dan nilai simbolis menyatakan, bahwa jika seorang/sekelompok pengrajin perahu 

bercadik akan menerima setiap kondisi sosial yang dapat dipakainya dalam 

mengekspresikan kehendaknya,  maka pengkaryaan cadik akan menjadi sebuah hasil 

pembentukan simbol bagi masyarakat pesisir selatan jawa.     
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