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BAB I

PENDAHULUAN


Latar Belakang dan Permasalahan 

Kabupaten Brebes yang merupakan wilayah paling barat dari Propinsi Jawa Tengah mempunyai potensi yang tidak kalah pentingnya dengan daerah-daerah lain di wilayah Jawa Tengah. Pada umumnya Kabupaten Brebes terkenal dengan hasil produksi bawang merah dan industri telor asin. Selain itu wilayah Brebes utara juga mempunyai potensi perikanan yang tidak kalah pentingnya dengan pertanian. Wilayah perikanan tambak yang terdapat di Kabupaten Brebes antara lain Kecamatan Brebes, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Tanjung, dan Kecamatan Losari. Kelima kecamatan itu terletak di jalur Pantura yang merupakan jalur utama transportasi Pulau Jawa dan memiliki permasalahan yang relatif sama. Sebagian besar masyarakat di wilayah ini mempunyai mata pencaharian sebagai petani, pedagang, nelayan, dan petani tambak. Masyarakat Kabupaten Brebes utara yang hidup di sepanjang Laut Jawa menggantungkan hidupnya sebagai nelayan dan petani tambak yang merupakan prioritas utama bagi kehidupannya.
 Laporan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Brebes Tahun 1999. 
	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang perikanan, terutama diarahkan pada peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan ketrampilan, etos kerja, disiplin, dan motivasi usaha yang bertanggung jawab. Keadaan ini akan meningkatkan daya nalar dan produktivitas kerja mereka. Pengembangan sumberdaya manusia subsektor perikanan tidak hanya mencakup dimensi-dimensi teknologi, tetapi lebih dari itu adalah peningkatan tanggung jawab sebagai warga negara.
Dilihat dari perwujudannya desa pantai yang ada merupakan hasil pemahaman dengan lingkungan masa lalu dan akan berkembang pada masa-masa mendatang.
 MC. Suprapti, Kehidupan Masyarakat Nelayan di Muncar Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991), hlm. 1.
 Berdasarkan tingkat perkembangan kehidupan masyarakat dari yang sederhana menjadi modern, telah dikenal berbagai corak kehidupan sebagai hasil adaptasi dari penduduk secara aktif terhadap kebudayaan masyarakat pantai yang juga mempunyai kesatuan simbol-simbol kepercayaan, simbol pengetahuan, simbol norma, serta simbol pengungkapan bersama. Ibid., hlm. 3.
 Adanya simbol-simbol kepercayaan yang masih dianut oleh masyarakat pantai berakibat pada aktivitas kehidupannya, sehingga kehidupan mereka banyak perbedaannya dengan kehidupan masyarakat agraris. 
Kabupaten Brebes merupakan salah satu wilayah daerah tingkat II yang termasuk dalam program pengembangan wilayah propinsi yang mempunyai sifat sebagai wilayah pantai dan pertanian. Masyarakat tambak bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Tingkat II Brebes dalam rangka meningkatkan potensi perikanan, yang meliputi budidaya tambak bandeng dan udang yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.
  Laporan Tahunan Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun 1995.
Awalnya usaha perikanan tambak di Kabupaten Brebes dipelopori oleh orang-orang Brebes yang merupakan usaha turun-temurun masyarakat pesisir pantai, kemudian dikembangkan oleh orang-orang keturunan Cina.
 Wawancara dengan Suherman, tanggal 2 Maret 2009. Sebelum membuka usaha tambak masyarakat pesisir pantai berprofesi sebagai nelayan, namun pada kenyataannya hasil tangkapan ikan para nelayan hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu kehidupan masyarakat nelayan sederhana. Pada tahun 1970-an usaha budidaya ikan di tambak mulai marak dan berkembang. Hal ini karena peranan orang-orang dari luar Brebes yaitu orang-orang keturunan Cina yang mengembangkan usaha tambak di daerah ini. Mereka mengusahakan tambak karena usaha perdagangan yang digelutinya mengalami kemerosotan dan kerugian. Acong adalah salah satu orang keturunan Cina yang mengembangkan budidaya tambak di Kabupaten Brebes. Ia berasal dari Pekalongan dan tinggal di desa Randusanga Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Pada tahun 1972 ia hanya membuka lahan tambak seluas satu hektar di desa Randusanga dan berhasil dengan panen yang banyak dan menguntungkan.
 Wawancara dengan Acong, tanggal  9 Mei 2009. Kemudian disusul saudaranya bernama Tekyan yang membuka lahan satu hektar tambak di desa Sawojajar Kecamatan Wanasari pada tahun 1974 dan mendapatkan keuntungan yang banyak dari hasil panen tambaknya.
 Wawancara dengan Tekyan , tanggal 10 Mei 2009.
 Setelah membuka dan mengembangkan usaha tambak kehidupan ekonomi orang-orang Cina ini mengalami peningkatan. Peningkatan kehidupan orang-orang Cina ini mendorong masyarakat Kabupaten Brebes utara yang dulunya berprofesi sebagai petani tambak membuka dan mengolah kembali lahan tambaknya. 
Tahun 1980-an usaha budidaya tambak di Kabupaten Brebes berkembang pesat karena banyaknya jumlah tambak yang dikelola oleh masyarakat. Berkembangnya usaha tambak masyarakat Kabupaten Brebes membuat kelompok Cina di daerah ini mulai tersingkir karena tambak-tambak yang diusahakan penduduk setempat jumlahnya meningkat dan bertambah banyak. Hasil tambak lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan perikanan laut dan pertanian di daerah Brebes utara. Dalam mengusahakan budidaya tambak di Kabupaten Brebes para petani tambak tidak mengolah sendiri tambaknya. Para pemilik tambak yang mencapai 5-10 ha akan merasa kesulitan dalam mengolah tambaknya sendirian, oleh karena itu peranan buruh tambak sangat diperlukan dalam mengolah tambak. Para buruh tambak yang datang ke Kabupaten Brebes berasal dari daerah Pemalang, Comal, dan Pekalongan, mereka berprofesi sebagai buruh tambak di tempat asalnya. Mereka datang ke daerah Brebes untuk mencari pekerjaan. Oleh karena itu keahlian dan ketrampilan mereka tidak kalah dengan kemampuan masyarakat Kabupaten Brebes dalam mengolah lahan tambak.
Usaha perairan dianggap paling berhasil dalam bidang perikanan di tempat itu. Sementara itu dalam rangka usaha pembangunan yang berkelanjutan, Kabupaten Brebes mempunyai program pembangunan yang diamanatkan dalam repelita daerah yang mencakup pengembangan bidang perikanan dan kelautan. Untuk mengetahui dinamika budidaya dan petani tambak di Kabupaten Brebes tahun 1980-2004, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah:
	Bagaimana budidaya tambak di Kabupaten Brebes tahun 1980-2004 ?
	Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat budidaya tambak di Kabupaten Brebes ? 

3. Bagaimana kehidupan petani tambak di Kabupaten Brebes tahun 1980-2004 ?
Ruang Lingkup  
Lingkup Spasial 
Ruang lingkup spasial skripsi ini adalah Kecamatan Brebes, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Tanjung, dan Kecamatan Losari yang merupakan dataran rendah dan mempunyai permasalahan yang sangat komplek, yaitu adanya banjir yang membawa kerugian material yang besar bagi masyarakat terutama yang bermata pencaharian sebagai petani tambak. 
Lingkup Temporal 
Lingkup temporal penulisan ini adalah tahun 1980-2004. Alasan dipilihnya tahun 1980 karena merupakan awal perkembangan usaha perikanan tambak dan usaha pembibitan nener serta mulai diberikannya kredit nener oleh Pemerintah Daerah Tingkat II  Brebes. Adapun tahun 2004 dipilih sebagai akhir karena merupakan puncak dari peningkatan hasil tambak di Kabupaten Brebes,
 Laporan Tahunan Perikanan Kabupaten Brebes Tahun 2005.
 sehingga mampu memperbaiki kesejahteraan masyarakat petani tambak serta meningkatkan devisa negara dan ekspor komoditas non migas.  
Lingkup Keilmuan  
Lingkup keilmuan skripsi ini termasuk dalam kategori sejarah sosial ekonomi. Hal ini mengingat fokus kerjanya melingkupi dinamika budidaya dan petani tambak di Kabupaten Brebes tahun 1980-2004.

Tinjauan Pustaka
Ada empat buku yang ditemukan langsung menjelaskan tentang budidaya perikanan tambak serta keadaan sosial ekonomi masyarakat pantai di Indonesia. 
Buku pertama adalah karangan dari Bambang Agus Murtidjo dengan judul Tambak Air Payau: Budidaya Udang dan BandengBambang Agus Murtidjo, Tambak Air Payau: Budidaya Udang dan Bandeng (Yogyakarta: Kanisius, 1989). yang berbicara mengenai perkembangan usaha budidaya tambak di Indonesia terutama setelah Pelita IV. Buku ini menjelaskan tentang penggunaan intensifikasi tambak (Intam) sebagai teknik budidaya yang lebih efektif dibandingkan dengan teknik tradisional dan membandingkan hasil produksi tambak di Indonesia dengan tambak-tambak yang ada di negara-negara lain seperti India, Taiwan, Cina, Malaysia, dan Thailand. Berdasarkan data buku ini menerangkan bahwa hasil produksi tambak di Indonesia lebih rendah dibandingkan negara-negara tersebut di atas.
Pada bab dua dijelaskan mengenai karakteristik udang baik udang laut, udang putih, dan udang Windu. Dalam usaha pemeliharaan udang secara komersial yang utama adalah udang putih dan udang windu, sebab kedua jenis udang inilah yang bisa mencapai ukuran besar, dan mempunyai pasaran yang baik untuk ekspor, dari delapan bab yang ada di buku ini tiga bab tidak dijelaskan yakni pada bab 3, 4, dan 5 karena ketiga bab ini lebih banyak menyoroti tentang perencanaan pembuatan tambak dan biaya yang digunakan untuk membuat tambak baru. Bab enam sampai delapan menjelaskan mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh petani tambak untuk mendukung suksesnya usaha pertambakan, yang antara lain mengenai tata laksana pembenihan, pemeliharaan, penanganan dan pengolahan hasil tambak. 
Relevansi buku ini dengan tema skripsi penulis yakni pada penjelasan mengenai teknik pertambakan dan karakteristik udang. Udang windu merupakan jenis yang banyak dikembangkan oleh petani tambak dan mempunyai nilai produksi pertambakan yang paling tinggi dibandingkan jenis-jenis ikan lainnya di Kabupaten Brebes. 
Buku ke dua berjudul Budidaya Ikan Dan Udang Dalam Tambak .
 Slamet Soeseno, Budidaya Ikan dan Udang dalam Tambak (Jakarta: PT Gramedia,1983).  Buku karya Slamet Soeseno ini menjelaskan mengenai pengusahaan tambak mulai dari pengertian budidaya tambak, bentuk tambak, golongan dan tipe tambak, dilanjutkan pembahasan bab II mengenai masyarakat daerah tambak. Pada bab II menjelaskan tentang struktur masyarakat, kepemilikan, penyewaan tambak, sistem penggarapan dan bagi hasil tambak serta persekutuan pekerjaan. 
Bab III, membahas flora dan fauna  daerah tambak yang berkaitan dengan peranan hutan bakau serta fauna yang terdapat di daerah sekitar pertambakan yang berfungsi sebagai komoditas utama hasil tambak, yaitu udang dan bandeng. Kemudian Bab IV yang membahas tentang penilaian lokasi calon tambak yang terdiri dari evaluasi calon lokasi tambak yang baik, struktur keadaan tanah, mutu air, dan keadaan prasarana yang memadai dalam pengolahan dan pemasaran hasil produksi perikanan. 
Bab V, membahas tentang pembangunan dan rehabilitasi tambak. Pembangunan tambak harus disesuaikan kebutuhan dengan melihat susunan  tambak dan kedalaman saluran, pembangunan pematang, pemasangan pintu air serta perkiraan biaya yang harus dikeluarkan dalam pengolahan tambak. Selanjutnya pada bab VI dan VII membahas tentang cara budidaya ikan bandeng dan udang yang baik di tambak, mulai dari pengolahan sampai pemanenan dan pemasaran sehingga akan mendapatkan hasil yang menguntungkan.
Bab VIII, membahas tentang budidaya udang secara intensif. Cara ini memerlukan ketrampilan khusus dalam mengolah tambak antara lain penilaian lokasi dan air tambak, perombakan tambak, penyiapan dasar tambak, pengelolaan air, pemberian pakan yang teratur serta pemungutan hasil yang semua itu memerlukan teknik yang baik. 
Bab IX, membahas mengenai penanganan dan pengolahan hasil tambak. Seperti penanganan ikan segar dan penanganan udang untuk ekspor harus hati-hati supaya ikan hasil panen tidak rusak sehingga harga jualnya tetap mahal.   
Karya Slamet Soesono sebagai acuan penulis karena dapat digunakan sebagai pembanding untuk menganalisis permasalahan usaha pertambakan di Kabupaten Brebes dengan permasalahan yang ada pada beberapa daerah tambak yang ada di Indonesia. Ia juga menjelaskan secara tuntas tentang pengertian budidaya tambak sampai dengan manajemen pemasaran. 
Selain itu dari buku ini dapat diperoleh pengetahuan yang cukup banyak mengenai problematika pertambakan dan kaitannya dengan kehidupan sosial ekonomi dan sosial budaya petani tambak. Hal ini sangat berkaitan dengan pokok masalah penulis, terutama tentang budidaya tambak sebagai penopang kehidupan sosial ekonomi masyarakat petani tambak di Kabupaten Brebes yang merupakan sumber penghasilan yang utama. Buku ini membantu penulis dalam mencari solusi yang tepat dalam mengatasi masalah budidaya tambak di Kabupaten Brebes, dengan mempelajari isi dari buku tersebut. Hal-hal yang dikaji dari karya ini adalah penjelasan mengenai budidaya tambak dan perkembangan masyarakat daerah tambak, sehingga membantu pembaca dalam memahami kehidupan sosial ekonomi masyarakat tambak di Indonesia. 
Buku ke tiga karangan A.M. Hanafiah dan A.M. Saefudin yang berjudul Tata Niaga Hasil Perikanan.
A.M. Hanafiah dan A.M. Saefudin. Tata Niaga Hasil Perikanan (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986). Buku ini menerangkan hasil pemasaran tata niaga perikanan dari petani tambak kemudian dijual kepada tengkulak maupun konsumen secara langsung. Proses tata niaga mengandung segi mental maupun fisik. Segi mental diartikan bahwa para penjual harus mengetahui apa yang diinginkan oleh pembeli, sedangkan pembeli dibutuhkan oleh pedagang pada waktu adanya transaksi jual beli hasil produksi sesuai dengan permintaan. 
Tata niaga merupakan proses pertukaran yang mencakup serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memindahkan barang-barang dari sektor produksi ke sektor konsumsi melalui lembaga atau struktur tata niaga. 
Relevansi buku ini terhadap penelitian yang penulis lakukan adalah penulis dapat mengetahui bagaimana sistem pemasaran yang dilakukan oleh para petani tambak pada hasil panennya, apakah mereka akan menjual langsung pada konsumen atau pada tengkulak. Oleh karena itu pengetahuan mengenai sistem pemasaran sangat dibutuhkan oleh para petani tambak di Kabupaten Brebes, sehingga mereka tidak akan dirugikan oleh pihak yang mencari keuntungan sendiri dalam jual beli hasil perikanan tambak.  
Buku ke empat berjudul  Agribisnis Perikanan.
 F. Rahardi et al., Agribisnis Perikanan (Jakarta: Penebar Swadaya, 1995). Buku ini ditulis oleh F. Rahardi dkk, pokok bahasan lebih difokuskan pada masalah agribisnis dalam dunia perikanan, baik tentang manajemen bisnis perikanan, aspek produksi perikanan, aspek pemasaran, maupun aspek permodalan atau keuangan dan tentang analisis usaha.
Buku karangan F. Rahardi ini penting bagi para pemula yang akan memulai suatu usaha dalam bidang perikanan terutama tentang budidaya tambak. F. Rahardi menulis secara mendetail mulai dari persiapan produksi (perencanaan produk, lokasi usaha, standar produk, dan pengadaan tenaga kerja) sampai dengan langkah-langkah bagaimana cara pemasaran yang baik dan menguntungkan bagi para petani tambak. Pasar sangat penting untuk menyerap produksi yang tinggi sehingga tidak terjadi masalah dalam sistem pemasaran. 
Relevansi buku tersebut terhadap penulisan skripsi ini terletak pada uraian yang membahas tentang cara-cara pemasaran yang menguntungkan dan bagaimana perhitungan dalam analisis usaha budidaya tambak udang dan bandeng, sehingga dengan adanya usaha ini petani tambak memperoleh keuntungan yang besar. 

Kerangka Teoretis dan Pendekatan 

Dalam usaha untuk mengarahkan penulisan ini agar tidak menyimpang dari sasaran dan memudahkan pemahaman maka diperlukan kerangka teoretis dan pendekatan. Mengingat skripsi ini berusaha mengkaji dinamika budidaya dan petani tambak di Kabupaten Brebes tahun 1980-2004, maka konsep yang dikemukakan terutama berkaitan dengan perkembangan tambak, budidaya tambak, dan kehidupan sosial ekonomi petani tambak di Kabupaten Brebes. Perkembangan yaitu suatu proses perubahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Budidaya tambak adalah usaha menanam, mengolah, dan memelihara ikan di tambak, sedangkan pengertian tambak menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yaitu pematang yang berfungsi untuk menahan air seperti tanggul, bendungan, atau kolam yang di tepi laut yang diberi pematang untuk memelihara ikan (terutama ikan bandeng).
 W.J.S. Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984),hlm. 1001. 
Ada pun arti dari kehidupan sosial yaitu manusia sebagai mahluk hidup mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama dalam lingkungannya, yang di maksud dengan kehidupan ekonomi yaitu manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi guna kelangsungan hidupnya. Ini berarti bahwa kehidupan sosial ekonomi merupakan suatu kehidupan yang memenuhi kebutuhan dasar baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.
 T. Gilarso, Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro (Yogyakarta: Gajah Mada Unversity Press, 1987), hlm.18.
 
Kehidupan manusia dilingkupi dengan kebutuhan sosial dan kebutuhan ekonomi yang berupa perumahan, pakaian, pendapatan, pangan, kesejahteraan, sarana dan prasaran sosial, serta masih banyak yang lainya. Pendekatan ekonomi digunakan untuk menganalisis kegiatan ekonomi yang menyangkut aktivitas masyarakat petani tambak dalam mengelola dan memasarkan produk pertambakannya. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya harus melakukan aktivitas ekonomi yang meliputi berbagai bidang yang berhubungan langsung dengan alam, seperti pertanian, perikanan, dan pertambangan. Aktivitas kehidupan ekonomi yang tidak berhubungan dengan alam seperti pembuatan pakaian, kendaraan, transportasi, bank dan sebagainya.
 Ruslan H. Prawiro, Ekonomi Sumber Daya (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1982), hlm. 19. Berkaitan dengan konsep-konsep tersebut di atas maka penelitian mengenai budidaya tambak udang dan bandeng di Kabupaten Brebes termasuk dalam konsep-konsep yang telah disebutkan di atas. Hal ini dapat diketahui dari kehidupan masyarakat petani tambak yaitu sebagai bagian dari masyarakat desa mereka melakukan budidaya tambak udang dan bandeng yang berakibat mempengaruhi kehidupan sehari-hari baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun budaya. Masyarakat petani tambak merupakan masyarakat yang mempunyai ciri-ciri, adat, dan sistem kekerabatan yang erat. Hal ini terlihat pada kehidupan dan kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh petani tambak dengan masyarakat desa pantai lainnya dalam hubungan sosial maupun antar petani tambak dalam memperbaiki saluran tambak. Dengan karakteristik tersebut masyarakat petani tambak dapat dikatakan sebagai masyarakat pantai yang menjunjung etika tersendiri seperti masyarakat pedesaan agraris lainnya. 
Perkembangan masyarakat selalu dikaitkan dengan pembangunan. Perkembangan sebagai suatu hasil tindakan manusia tidak terlepas dari konsep pembangunan. Pembangunan merupakan perencanaan yang disusun dengan sengaja guna menggerakkan kekuatan yang terdapat dalam masyarakat menuju kearah pertumbuhan dan perubahan.
Ankie, M.M. Hoogvelt, Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang (Jakarta: CV Rajawali, 1976), hlm. 240.
 Kebijakan pemerintah tentang Intensifikasi tambak secara tidak langsung telah mengubah kebiasaan pengelolaan tambak secara tradisional, melalui panca usaha pertambakan petani tambak dapat mengetahui pengelolaan tambak dengan baik dan benar. Perkembangan ini juga membuat petani tambak semakin sejahtera karena hasil produksi tambaknya semakin meningkat.
Menurut Emile Durkheim masyarakat bukan hanya sekedar suatu penjumlahan individu semata, melainkan suatu sistem yang dibentuk dari hubungan antar mereka sehingga menampilkan suatu realita tertentu yang mempunyai ciri-cirinya sendiri.
David Berry, Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1991), hlm. 5. Masyarakat merupakan satuan dari beberapa individu yang mempunyai norma, tradisi, dan kehidupannya sendiri, termasuk di dalamnya adalah masyarakat petani tambak di Kabupaten Brebes. Masyarakat petani tambak adalah sekelompok manusia yang menggantungkan kebutuhan ekonominya dari kegiatan budidaya ikan yang berada di dekat daerah pesisir yaitu di desa-desa pantai. Ada sebagian petani pendatang yang mempunyai lahan tambak dengan membeli atau menyewa pada penduduk setempat. Sistem sewa tambak di Kabupaten Brebes pada umumnya dilakukan untuk jangka waktu yang relatif lama antara 3 sampai 10 tahun. Waktu yang cukup lama ini membuat banyak petani pendatang yang kemudian membawa istri dan anaknya untuk menetap di daerah ini. Kedatangan para petani tambak dari luar daerah membuat perubahan yang cukup besar dalam masyarakat tambak di wilayah ini.
Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa kerangka teoretis dan pendekatan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini meliputi budidaya tambak dan kehidupan sosial ekonomi petani tambak di Kabupaten Brebes tahun 1980-2004, dengan menggunakan pendekatan ilmu sosial, ekonomi, dan ilmu budaya. 

Metode Penulisan Dan Penggunaan Sumber 
Dalam penulisan sejarah diperlukan penggunaan metode untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar apa yang terjadi, dimana, dan bilamana, tetapi ada juga hal yang paling sentral yaitu menerangkan mengapa peristiwa itu terjadi.
 Nugroho Notosusanto, Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer (Jakarta: Idaya, 1978), hlm.41. Penulisan ini menggunakan metode sejarah yaitu proses pengujian serta analisis secara kritis rekaman-rekaman dari peninggalan masa lampau. Rekonstruksi imajinatif dari masa lampau diterapkan berdasarkan dari data yang diperoleh menurut metode tersebut.
 Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah, diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1975),hlm. 19. Dalam penulisan sejarah ada empat tahap atau prosedur yang harus dilakukan yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan sintesis, dan historiografi.
Pertama, heuristik merupakan kegiatan mencari dan mengumpulkan sumber data baik sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber primer yang dikumpulkan berupa arsip-arsip dan laporan–laporan yang penulis dapat dari Dinas Perikanan dan Kelautan, Kantor Kearsipan Pemerintah Daerah Tingkat II Brebes serta berupa surat kabar yang sejaman dan wawancara dengan beberapa narasumber. Adapun sumber sekunder yang penulis gunakan berupa buku-buku yang relevan dengan pokok bahasan. 
Ke dua, kritik sumber, yang meliputi dua macam kritik, yaitu kritik ekstern dan kritik intern.
 Ibid., hlm. 80. Setelah diperoleh data primer dan data sekunder kemudian dilakukan kritik sumber untuk mengetahui kredibilitasnya. Kritik ekstern dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui asli atau tidaknya suatu sumber dan perlu tidaknya untuk mendukung penulisan. Kritik intern bertujuan untuk mengetahui dan membuktikan apakah kesaksian-kesaksian yang terdapat di dalam sumber tersebut dapat dipercaya atau tidak.
Ke tiga, interpretasi dan sintesis, yaitu mencari hubungan kausalitas antara fakta-fakta yang sama, memberi pengertian atau penafsiran pada fakta-fakta yang telah diperoleh melalui proses pengujian baik berupa kritik ekstern atau intern. Pada langkah selanjutnya fakta-fakta tersebut diselidiki, disusun, dan ditempatkan ke dalam urutan-urutan yang logis yang disebut sintesis. Kemudian dilakukan interpretasi yaitu penafsiran atau menghubung-hubungkan antara fakta satu dengan fakta yang lain. Tahap interpretasi ini langkah yang perlu diperhatikan antara lain mendekati fakta sejarah dengan menggunakan seperangkat pertanyaan dalam pikiran. 
Ke empat, historiografi atau penulisan sejarah yaitu proses menceritakan serangkaian fakta-fakta yang telah diproses pada tahap ketiga, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan sejarah. Di sini diperlukan suatu kemahiran atau keahlian tertentu sehingga tersusun suatu bentuk karya sejarah yang enak dibaca dan menunjukkan hubungan sebab akibat.

Sistematika Penulisan
Skripsi ini terdiri atas lima bab. Pembahasan setiap bab menitikberatkan pada penjelasan masalah tertentu tetapi hubungan antara satu bab dengan bab yang lain saling terkait dan sangat erat, sehingga menjadi sebuah hasil pemikiran yang utuh dan menyeluruh.  
Bab ke satu berupa pendahuluan, yang menjelaskan latar belakang dan permasalahan, ruang lingkup, tinjauan pustaka, kerangka teoretis, dan pendekatan, metode penelitian dan penggunaan sumber serta sistematika penulisan. 
Bab ke dua adalah gambaran umum Kabupaten Brebes tahun 1980-2004. pembahasan ini meliputi keadaan geografis yang ruang lingkupnya meliputi letak, luas dan batas–batas daerah, keadaan penduduk yang meliputi penjelasan tentang jumlah penduduk, tingkat kepadatan penduduk serta komposisi penduduk. Selain itu di bahas juga kehidupan sosial ekonomi yang menjelaskan tentang kehidupan sosial budaya yang membahas bidang pendidikan, keagamaan dan upacara ritual tradisional yang ada di Kabupaten Brebes.
Bab ke tiga menjelaskan tentang budidaya tambak tahun 1980-2004. Sub bab pokok bahasan meliputi proses produksi (lahan tambak, benih, dan tenaga kerja), perkembangan hasil tambak dan faktor pendukung dan penghambat budidaya tambak yang meliputi kebijakan pemerintah, modal, banjir dan pencemaran lingkungan, hama dan penyakit, serta transportasi yang kurang memadai.   
Bab ke empat adalah kehidupan petani tambak Kabupaten Brebes tahun 1980-2004. Pembahasan bab ini meliputi petani tambak sebagai sumber daya manusia pesisir, budidaya tradisional dan pemberian kredit bagi petani tambak tahun 1980-1985, program intensifikasi tambak tahun 1985-1990, masa kemajuan sampai paceklik petani tambak tahun 1991-1998, dan kehidupan petani tambak Kabupaten Brebes tahun 1980-2004.
Bab ke lima berupa kesimpulan yang merupakan jawaban atas pertanyaan atau permasalahan yang di kaji dalam penulisan skripsi ini.     














