
1.1. Latar Belakang 

"Kelautan" sepatah kata yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan orang, 

d i i a  kata tersebut memiliki banyak persepsi, sebagai bagian bumi yang luas dan 

penuh misteri. Ombak yang ganas dan siap menelan apa saja, kadalaman yang 

menakutkan dan dibalik semua itu menyimpan kekayaan yang sangat berlimpah. Laut 

sebagai bagian dari bumi kita memiliki harta karun, dari mulai tambang minyak, ragam 

kehidupan ikan dan termasuk di dalamnya kemdahan alam, semua ini memerlukan 

pengolahan untuk dapat d i i a a t k a n  oleh manusia. 

Indonesia terletak di garis khatulistiwa dengan 17.508 pulau, 81.000 kilometer 

(km) garis pantai dan 4.200.000 hektar (ha) hutan bakau adalah mempakan potensi 

yang besar untuk lokasi budi daya ikan dan udang. Dengan wilayah perairan yang luas 

memiliki potensi sumber daya perikanan sangat besar, di antaranya keberadaan 

berbagai jenis ikan, udang, rumput laut dan biota laut lainnya. Hasil perikanan tersebut 

mempakan bahan pangan yang potensial untuk memenuhi kebutuhan protein hewani 

bagi masyarakat.' 

Kebutuhan protein hewani ini tercermin pada data Ringkasan Ekspor Indonesia, 

(Tabel 1.) terlihat bahwa sumber daya laut yaitu udang menempati umtan pertama 

kontribusmya pada sektor pertanian, sedangkan ikan menempati urutan ketiga setelah 

kopi. Sektor pertanian mempakan sektor yang memberikan kontribusi urutan kedua 

terbesar setelah sektor mdustri terhadap ekspor nonrnigas Indonesia. 
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Tabel 1. Ringkasan Ekspor Indonesia (nilai, dalarn US $) 

Sub 
Jwrlah 

0 
27,007.1 
30,3595 
34353.4 
38,092.9 
41.821.0 
40,9753 
388733 
47.757.4 
- 

Sumber daya laut khususnya ikan dan udang me~pzikan sub sektor yang dapat 

diandalkan dan mempunyai keunggulan komparatif untuk mendorong ekspor non 

migas Indonesia. 

Potensi sumber daya laut Indonesia (Tabel 2.) diperkirakan mencapai 6,26 juta 

ton per tahun. Terdm dari potensi di perairan Indonesia sekitar 4,4 juta ton dan di 

perairan ZEEI sekitar 1,86 juta ton per tahun. Jumlah tangkap yang diperbolehkan 

(JTB) yaitu sebesar 80 % dari nilai potensi di perairan Indonesia, sekitar 3,5 juta ton 

dan ZEEI sekitar 1,5 juta t on  Dari 5 juta ton jumlah tangkap yang diperbolehkan 

tersebut baru 3,6 juta ton yang berhasil d i a a t k a n  atau sekitar 58,8 % (Tabel 3). 
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Sem5'ian wilayah pengelolah perikanan meliputi : 

1.  Selat Malaka 

2. Laut Cina Selatan 

3. Laut Jawa dan Selat Sunda 

4. Selat Makasar dan Laut Flores 

5. Laut Banda 

6. Laut Arafuru dan Laut T i o r  

7. Teluk Tomini dan Laut Maluku 

8. Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik 

9. Samudera Hindia. 
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Tabel 3. Potensi, Produksi dan Tigkatan P e d t a n  Per Kelompok Surnber Daya 
Ikan Laut Pada Tiap Wilayah Pengelolaan, 1997 

KdompokSomberdsya 
PmdukFi dalam 10' 

toubhu" 
PBnam6um &lam% W~lnyah Pengelolnan Perilcanan 

mainn 
Inbneria 

http://www.mb.ipb.ac.id



Sumber iaut Indonesia, selain mempunyai keunggulan komparatif juga dinhati 

masyarakat dunia karena adanya pergeseran pola makan masyarakat negara-negara 

maju dari dagmg merah atau putih ke daging ikan. Oleh karena itu, permintaan akan 

protein hewani ikan diprediksikan akan meningkat terus terutarna di negara-negara 

yang penduduknya sadar akan kelebihan mutu protein daging ikan. 

Terbukti dari tingkat konsumsi ikan penduduk di beberapa negara maju pada 

Tabel 4, dan ungkapan oleh Casavas (1991) yang dibaca dalam buku Nurdjana (DKP, 

2000) bahwa "Sernakin maju suatu negara dengan tingkat kesejahteraan dan indeks 

kualitas hidupnya tinggi, maka tingkat konsumsi ikannya juga meningkat. Dengan 

masih terbukanya pasar produk ikan dunia, Indonesia sebagai negara ke-6 (Tabel 5) 

terbesar penghasil ikan dunia berpeluang untuk memenuhi permintaan masyarakat 

dunia melalui kegiatan ekspor. 

Tabel 4. Tingkat Konsurnsi Ikan Penduduk Di Beberapa Negara. 

Negara 1992 O h  1993 YO 1994 % 1995 % 
Je~ang 2.88 16.8% 3.03 17.0% 3.19 15.6% 3.48 16.8% 
U.S.A 1.34 7.8 % 1.65 9.2 % 1.58 7.7 % 1.41 6.8 % 
RRC 1.03 6.0 % 0.94 5.3 % 1.25 6.1 % 1.32 6.4% 
Jennan 1.01 5.9 % 0.94 5.3 % 1.17 5.7 % 1.07 5.2 % 
Belanda 0.68 4.0 % 0.67 3.8 % 1.09 5.3 % 0.83 4.0 % 
span yo1 0.83 4.8 % 1.05 5.9 % 
Thailand 0.71 4.1 % 0.76 4.3 % 
Inggis 0.84 4.9 % 0.83 4.6 % 
Perancis 0.87 5.1 % 0.85 4.8 % 
Iaimya 6.63 38.6 % 7.17 40.2 % 
Jumlah 17.18 100% 17.85 100% 

I 
bunber : FAO, 11997 
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Tabel 5. 10 Negara Terbesar Penghasil Ikan 

Sumber : Monintja, 2001 

RRC menduduki peringkat pertama dunia sebagi penghasii ikan terutama ikan 

has2 budidaya di darat, narnun demikian RRC dengan jumlah penduduk terbesar di 

dunia, RRC merupakan negara potensial untuk pangsa pasar produk jenis ikan-ikan 

demersal selain Taiwan. Sedangkan Jepang merupakan pasar potensial untuk produk 

jenis ikan pelagis besar, ikan tuna, dan udang. Produk ikan olahankaleng banyak 

diserap oleh negara Amerika dan Uni Eropa. 

Dari uraian di atas dan dalam upaya mendukung kebijakan pemerintah di bidang 

ekonomi dengan orientasi global, dapat dikatakan bahwa sumber daya laut yang 

mempunyai keunggulan komparatif untuk dapat dhmfaatkan agar mempunyai 

keunggulan kompetitif oleh industri yang beorientasi global dengan kemampuan daya 

saing tinggi. 

Untuk mengkaji kegiatan bisnis yang berorientasi global dan berdaya saing 

tersebut, penulis melakukan kajian di d a h  satu perusahaan yang bergerak dalarn 

bidang usaha penangkapan ikan di wilayah Tirnur Indonesia yang berorientasi ekspor 

yaitu PT. Bahtera Adimina Samudera Tbk. (PT. BAS). 
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PT. BAS adalah salah satu dari 15 perusahaan yang merupakan bagian dari 

Group "Kompak", dirintis oleh Windi Hermanto dan Djoni Taslim. Group "Kompak" 

didi ian di Jakarta sejak tahun 1998 sedang PT. BAS didi ian tahun 1989. Group 

"Kompak" terbagi dalam 5 divisi yaitu investasi, manufkktur, pertambangan, 

perdagangan dan jasa serta perikanan. 

Untuk memantiatkan peluang pasar intemasional, sejak tahun 1990 PT. BAS 

mengoperasikan 12 kapal tangkap milik mitra lokal di perairan teritorial dan di 

perairan ZEEI Laut Arafuru. Tahun 1998 dalam rangka pengembangan usaha, PT. 

BAS mulai mengoperasikan 14 kapal penangkap ikan milik sendii di ZEEI Laut 

A r h .  Jenis &an tangkap adalah ikan demersal (ian laut dalam) seperti ikan layur, 

ekor kuning, kakap merah I barnbangan, bawd hitam, gulamah, kuro, cucut botol, 

tenggiri papan dan udang. Pasar adalah single market enny yaitu RRC (Zhousan dan 

Fnshou). 

Trend perrnintaan pasar intemasional akan produk ikan yang meningkat, 

diiespon oleh PT. BAS dengan melakukan ekspansi usaha melalui diversifikasi produk 

tangkap dan pengolahan. Untuk menunjang keberhasiian tersebut, maka diperlukan 

suatu konsep Strategi Pemasaran agar dapat meraih pasar sesuai kebutuhan. 

Agar konsep di atas dapat berjalan sesuai dengan kemginan perusahaan, maka 

perlu kiranya dilakukan terobosan-terobosan dalam diversifikasi pengolahan komoditas 

perikanan yang d i i p k a n  mampu memadaatkan surnber daya perikanan menjadi 

optimal dan meningkatkan minat masyarakat untuk mengkonsumsi 

Dengan semakii kompleksnya pasar dan persaingan berakibat terhadap semakin 

kompleksnya kegiatan pemasaran. Sehingga perusahaan d i iapkan  mamp11 melakukan 

redefinisi konsep strategis pemasarannya, yang merupakan suatu perkembangan yang 

Dimsifikasi pengolahan komoditas perikanan , Sudarisman dan Elvina, 1996 
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besar dalam sejarah pemikiran pemasaran, mengubah fokus pemasa~an dalam konteks 

liigkungan eksternal yang lebii luas. Mampu mengetahui pelanggan termasuk pesaing, 

kebijakan dan peraturan pemerintab, serta kekuatan makro ekonomi, sosial dan politik 

yang lebii luas lagi.' 

1.2. Identifikasi Masalah 

PT. BAS merupakan salah satu perusahaan swasta Nasional, pemahaan ini baru 

melakukan single market dan single product ke Cina. Menurut nmalan pada tahun 

2020 Cina akan menduduki peringkat ketiga setelah Amerika Serikat dan Jepang 

dalam hal total GNP, apalagi saat ini Cma sudah diterima masuk organisasi 

perdagangan dunia World Trade Orgnization (WTO) pada tahun 2001. 

Implikasinya bagi Indonesia adalah bagaimana lebii mengintensilkan untuk 

masuk pasar Cina yang lebii luas lagi, paling tidak ada tiga alasan untuk itu : 

1. Cina merupakan negara yang relatifdekat dengan standar konsumemya lebii 

rendah (standar quality di bawah Amerika dan Jepang) dan khususnya 

Amerika dan Jepang hambatan masuk (barrier to enhy) agak besar ke negara 

tersebut karena perilaku konsumemya yang sudah canggih. 

2. Secara budaya, Ci lebii mudah dipelajari, Ci perantauan ada di mana- 

mana, bahkan Indonesia merupakan negara yang memiiiki Hoakiao terbesar 

di dunia. 

3. Bka m e d t k a n  beberapa konglonlerat Indonesia yang telah rnemiliki 

akses ke pasar Cina, apakah "sudah ekspor", "sudah buka kantor", atau 

bahkan "sudah investasiy'. Pe~nanfaatan akses ini akan memudahkan 

Global Marketing h4anagement', Fith -tion, Warren J. Keegan, PrenticeItall, 1998, Hal 5. 
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pelaksanam strategi pemasaran (dalam ha1 in perusahaan sudah membuka 

kantor di sana). 

1.3. Pembatasan Masalah 

Masalah utama yang menjadi obyek penelitian : 

Selama ini perusahaan melakukan pemasaran ikan demersal langsung ke 

pembeli (customer) tanpa diversifikasi hasil tangkapan dan pengolahan 

terlebih dahulu, sehingga diperlukannya suatu analisis terhadap perlunya atau 

tidaknya diversifikasi produk. 

Pengembangan strategi pemasaran untuk melakukan ekspor yang lebii luas 

lagi di Cina. 

Diperlukan pula suatu analisa lagi, apabila PT. BAS ingin mengembangkan 

pasamya ke berbagi negara, rnisalnya ke Jepang, Hongkong, atau Korea, 

tentunya dengan mempertimbangkan pula kapabiitas perusahaan. 

1.4. Rumusan Masalah 

Selama ini PT. BAS hanya terfokus pa& strategi pemasaran single market dan 

single product,. Sedangkan kebutuhan pasar sernakin meningkat dan beragam, 

sehingga PT.BAS untuk memanfaatkan pangsa pasar dengan potensi yang d i i ,  

maka perlu meningkatkan strategi pemasaran secara optimal, dengan melakukan 

analisa situasi pemasaran sebagai berikut. 

I .  Strategi Pemasaran seperti apa yang paling tepat diakukan oleh PT. BAS 

dalam memasarkan produknya yaitu ikan yang terdm dari ikan tangkap 
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maupun ikan olahan bila d i i p k a n  kepada peluang dan tantangan yang 

diidapi. 

2. Bagaimana rencana pengembangan usaha lebih lanjut dengan melihat 

kompetensi clan peluang pasar di masa mendatang, produk apa yang akan 

dikembangkan, strategi apa yang diterapkan serta langkah yang hams 

dilakukan ?. 

3. Faktor -faktor apa yang dapat mempengaruhi peningkatan dan penurunan 

pemasaran produk PT. BAS dan Implikasinya terhadap rnanajemen 

perusahaan. 

1.5. Tujuan Penelitian 

1. Mengidentifikasi strategi pemasaran yang selarna ini dilakukan oleh 

perusahaan. 

2. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi pengembangan untuk 

meningkatkan strategi pemasaran. 

3. Merumuskan/menyusun strategi hasil penangkapan dan pengembangan 

pengolahan ikan untuk meningkatkan strategi pemasaran. 

1.6. Manfaat Penelitian 

1. Sebagai sumbangan p e m i k i i  bagi PT. BAS dalam menerapkan strategi 

Pemasaran. 

2. Memberi garnbaran Strategi Pemasaran dalam menghadapi persaingan yang 

semakin ketat dan meningkatkan kemampuan memasok pasar produk ikan 

dunia. 
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