
I.  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang   

Sejak tahun 2004, kegiatan perikanan tangkap khususnya perikanan tuna 

mendapatkan perhatian internasional. Hal ini terkait dengan maraknya kegiatan 

penangkapan ikan tuna ilegal yang dilakukan oleh beberapa negara penghasil dan 

pengkonsumsi ikan laut yang dikenal dengan istilah Illegal, Unreported and 

Unregulated Fishing (IUUF).  

Kegiatan tersebut di atas menjadi permasalahan dunia sejak dilakukannya 

penelitian oleh High Seas Task Force  Universitas Colombia – London pada tahun 

2006 yang menyatakan bahwa estimasi nilai tangkapan IUU mencapai 4 – 9 

Milyar Dollar Amerika (US $) setiap tahunnya. Lebih jauh terungkap bahwa 

negara berkembang merupakan pihak yang paling dirugikan, dimana setiap 

tahunnya  mengalami kerugian  sebesar 1 Milyar Dollar Amerika Serikat atau 

19% dari total tangkapan dunia akibat kegiatan penangkapan ikan tuna ilegal. 

Aktivitas IUUF tersebut berdampak kepada menurunnya aktivitas bisnis 

perikanan dunia, termasuk Indonesia. Dalam rangka mengatasi masalah IUUF 

tersebut diterapkan beberapa peraturan salah satu diantaranya adalah traceability. 

Dalam melakukan aktivitas penangkapan dan perdagangan, kegiatan 

perikanan tuna segar harus mengikuti sistem traceability yang diwajibkan oleh 

negara-negara pengimpor ikan tuna. Negara penghasil tuna harus memberitahukan 

asal muasal ikan tuna tersebut, dimulai dengan memberitahukan lokasi 

penangkapan, alat tangkap yang digunakan, nama perusahaan dan negara 

prosesor.  
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Banyak pengertian yang dikeluarkan oleh beberapa organisasi 

internasional terkait dengan traceability. Uni Eropa (2004) menyatakan 

traceability adalah kemampuan untuk mengetahui dan mengikuti aliran makanan, 

pakan atau produksinya, atau tahapan bahan baku menghasilkan ikan tersebut 

yang digunakan sebagai bahan makanan ataupun bahan pakan berikut dengan 

tahapan produksi, prosesing dan distribusinya. Codex Alimentarius menyatakan 

bahwa traceability adalah kemampuan mengikuti pergerakan makanan yang 

melalui tahapan spesifik produksi, prosesing serta distribusinya (FAO, 2004). 

Disamping itu International Organisation for Standardization (ISO) dalam WWF 

International (2007) menyatakan traceability sebagai kemampuan untuk 

mengikuti sejarah, aplikasi atau lokasi yang menjadi pusat pengamatan. Jika 

dikaitkan dengan ikan tuna segar, traceability harus memberitahukan asal material 

dan suku cadang, sejarah prosesingnya, distribusi dan lokasi pembeli setelah 

diantar (ISO, 2007) 

Di sisi yang lain, dokumen penangkapan dan perdagangan adalah sertifikat 

tentang kegiatan penangkapan serta bongkar muat ikan yang ditujukan bagi semua 

jenis ikan tuna yang ditangkap yang berisi data jenis ikan yang ditangkap, lokasi 

penangkapan, lokasi pendaratan dan atau trans-shipment. Dokumen perdagangan 

selalu disertakan jika ikan tuna yang ditangkap akan diperdagangkan. Dokumen 

perdagangan pertama kali diadopsi oleh International Commision for the 

Conservation of Atlantic Tunas (ICAAT) untuk mencegah IUU ikan tuna jenis 

Blue Fin Tuna. Pada waktu yang tidak terlalu jauh dengan itu, CCSBT dan IOTC 

pun menerapkan hal tersebut termasuk kepada industri tuna segar di Provinsi Bali. 
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Pemaparan di atas adalah hambatan makro yang dihadapi oleh industri 

perikanan tuna segar di Provinsi Bali. Hambatan tersebut membawa konsekuensi 

bahwa aktivitas yang dilakukan harus mengacu kepada aturan-aturan internasional 

yang disyaratkan oleh importir terkait dengan penerapan kegiatan manajemen 

rantai pasokan ikan tuna segar yang tidak dapat dipisahkan dengan dokumen 

penangkapan dan perdagangan yang diharuskan oleh Regional Fisheries 

Management Organizations (RFMOs).  

Permasalahan lain yang ditemukan pada aktivitas bisnis tuna segar adalah 

perijinan kapal penangkap yang dianggap telah terlalu banyak dikeluarkan oleh 

pembuat regulasi. Saat ini jumlah kapal yang berbasis di Pelabuhan Benoa 

berkisar 847 unit. Jumlah tersebut belum termasuk kapal-kapal penangkap yang 

berbasis di beberapa basis lain seperti Jakarta, Sorong, Bitung dengan total 

126.933 unit kapal motor.  Jumlah kapal yang banyak dengan areal penangkapan 

(fishing ground) yang sama membuat produktivitas per kapal menjadi rendah, 

yang terlihat dari penurunan angka hook rate kapal-kapal penangkap ikan tuna.  

Penurunan sumberdaya ikan yang terus berlangsung dan dengan biaya 

operasional yang semakin meningkat sebagai akibat kenaikan harga BBM 

(mencapai 41,84% dari total biaya operasional keseluruhan), pungutan daerah, 

pajak, retribusi, sampai kepada pungutan liar juga merupakan gambaran 

kompleksnya permasalahan di sektor perikanan tuna. Harga BBM yang meningkat 

dari Rp.2.200,-/ liter menjadi Rp.4.500,-/ liter untuk kapal berukuran dibawah 15 

Gross Ton (GT). Kapal berukuran di atas 15 GT diwajibkan membeli solar 

dengan harga Rp.5.800,-/ liter (naik sebesar 205% - 264%) dan pada tahun 2008 
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(sumber PT.Perikanan Samodra Besar Cabang Bali, Mei 2008) harga BBM untuk 

semua ukuran kapal menjadi Rp.5.500,-/ liter.   

Penjelasan di atas adalah gambaran bagian manajemen rantai pasokan dari 

sisi produksi. Sedangkan sisi pencapaian produk dari produsen ke konsumen, 

kegiatan pengiriman ikan tuna segar di Bali dilakukan dengan menggunakan 

pesawat udara yang langsung menjangkau negara tujuan ekspor. Hal ini 

disebabkan karena ikan tuna segar adalah produk yang dipasarkan dengan tidak 

menggunakan bahan pengawet, hanya menggunakan es curah & es kering (dry 

ice) untuk mempertahankan suhu ikan dan suhu ruangan kemasan ikan, sehingga 

pengiriman yang cepat sangat dibutuhkan dalam kegiatan menjangkau  pengguna 

akhir. 

Pada sisi harga, harga jual ikan tuna cenderung konstan (berkisar $4,25 - 

$6,00, bergantung pada ukuran, jenis dan kualitas). Ikan tuna segar banyak 

dipasarkan ke Jepang.  Hal ini didasarkan pada budaya masyarakat negara Jepang 

yang gemar mengkonsumsi ikan tuna segar mentah (sashimi). Di sisi yang lain, 

harga ikan tuna segar pada pasar lokal (Benoa) terus mengalami kenaikan secara 

perlahan setiap tahunnya sebagai akibat dari adanya ketidakpastian pasokan kapal-

kapal penangkap tuna. 

Jika melihat aktivitas manajemen rantai pasokan ikan tuna segar yang 

berlangsung di dunia internasional, kegiatan tersebut akan  melalui empat jalur; 

(1) kegiatan ekspor dilakukan sesaat setelah kapal sandar di pelabuhan negara 

sendiri, (2) kegiatan ekspor dilakukan setelah kapal sandar dan ikan diproses di 

negara lain, (3) kegiatan ekspor dilakukan setelah melalui prosesing primer dan 
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sekunder di negara lain, (4) kegiatan ekpor dilakukan kepada negara ketiga untuk 

selanjutnya akan dilakukan re-export ke negara konsumen akhir. 

Sementara itu, dalam memenuhi kebutuhan konsumen akan produk ikan 

tuna segar yang berasal dari Provinsi Bali dibutuhkan pengelolaan jejaring yang 

andal mulai dari kegiatan penangkapan sampai kepada konsumen akhir mengacu 

kepada aspek harga, kualitas, waktu dan inovasi. Hal ini dikarenakan sifat ikan 

tuna segar yang cepat rusak/ busuk sehingga memerlukan penanganan yang cepat 

dan menerapkan rantai dingin. Sifat perishable ikan tuna akan sangat 

mempengaruhi harga dari produk tuna segar yang dihasilkan, untuk memperoleh 

harga yang prima diperlukan penanganan di atas kapal yang  baik agar penurunan 

kualitas daging tuna segar dapat di perlambat sebab jika penanganan di atas kapal 

sudah salah, kualitas daging tuna segar yang baik tidak akan dapat diperoleh. 

Pencapaian harga yang maksimal dan kualitas yang prima dirasa perlu 

untuk didukung dengan kegiatan memperpendek waktu yang dibutuhkan mulai 

dari ikan tuna ditangkap sampai kepada konsumen. Hal ini dapat dilakukan 

dengan melakukan operasi terpadu yang lebih dikenal dengan istilah kolaborasi. 

Kolaborasi akan melibatkan seluruh pemasok yang merupakan kapal penangkap 

milik perusahaan dan kapal-kapal penangkap yang statusnya KSO, kapal 

pengangkut, perusahaan pengekspor, transporter (pengelola jasa kargo) dan 

konsumen yang diwakilkan oleh representative buyer.  

Mengacu kepada penjelasan di atas terlihat adanya permasalahan yang 

besar dalam pengelolaan sumberdaya tuna segar di Provinsi Bali yang jika tidak 

ditangani dengan baik akan berdampak kepada penurunan aktivitas industri tuna 

segar di Provinsi Bali. Permasalahan dimaksud antara lain adalah ketidakpastian 
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pelanggan, ketidakpastian pemasok, ketidakpastian pesaing dan ketidakpastian 

teknologi. Salah satu jalan untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah 

dengan membangun model manajemen rantai pasokan tuna segar yang 

kompresensif sehingga peningkatan daya saing kompetitif dapat tercipta yang 

tergambar melalui peningkatan marjin industri tuna segar di Provinsi Bali.  

Model yang dibangun nantinya akan menunjukkan adanya hubungan 

sebab akibat yang sangat kuat diantara variabel-variabel yang menyusun 

manajemen rantai pasokan tuna segar juga ditemukan. Variabel yang ada akan 

saling terkait satu dengan lainnya yang terlihat mulai dari tahap design, penetapan 

strategi sampai kepada penyusunan model manajemen rantai pasokan yang cocok 

dalam pengembangan industri tuna segar. 

Dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan dan industri perikanan 

tuna segar dibutuhkan sebuah penelitian yang dapat membantu peningkatannya 

melalui penerapan manajemen rantai pasokan.  Oleh sebab itu dianggap perlu 

untuk melakukan penelitian guna mengkaji model manajemen rantai pasokan, 

integritas rantai pasokan dan daya saing kompetitif pada industri perikanan tuna di 

Provinsi Bali  yang dapat bermanfaat bagi semua pelaku bisnis yang terlibat 

didalamnya (stake holder).  

1.2 Perumusan Masalah 

Mengacu kepada permasalahan yang kompleks dalam industri tuna segar 

dirasa perlu untuk membangun sebuah model manajemen rantai pasokan tuna 

segar di Provinsi Bali dengan merumuskan permasalahan yang harus dicarikan 

jawabannya, antara lain : 
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1. Apakah yang menjadi dimensi kunci penerapan manajemen rantai pasokan 

ikan tuna segar di Provinsi Bali? 

2. Faktor-faktor apa sajakah yang menentukan keberhasilan manajemen 

rantai pasokan pada bisnis tuna segar di Provinsi Bali? 

3. Bagaimanakah model rantai pasokan ikan tuna segar yang sesuai untuk 

dikembangkan di Provinsi Bali? 

1.3 Tujuan 

 Mengacu kepada permasalahan dan kondisi riil yang ada, tujuan utama 

penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi dan menganalisis dimensi kunci penerapan manajemen 

rantai pasokan ikan tuna segar di Provinsi Bali. 

2. Mengkaji faktor-faktor penentu keberhasilan manajemen rantai pasokan 

pada bisnis ikan tuna segar di Provinsi Bali. 

3. Membangun model manajemen rantai pasokan ikan tuna segar 

berdasarkan karakteristik industri bisnis tuna segar di Provinsi Bali. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang dilakukan antara lain adalah : 

1. Penelitian ini bermanfaat bagi perusahaan dan industri perikanan tuna 

segar di Provinsi Bali dalam menerapkan manajemen rantai pasokan yang 

efisien dan efektif sehingga mampu meningkatkan profitabilitas bisnis. 

2. Penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat 

sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan yang terkait 

dengan pengelolaan dan pengembangan industri perikanan tuna segar. 
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian yang dilakukan dibatasi pada hal-hal berikut : (1) objek kajian 

adalah ikan tuna segar utuh yang di daratkan di Provinsi Bali (tidak termasuk 

produk olahan ikan tuna segar seperti loin, saku, stick & nugget); (2) penelitian 

manajemen rantai pasokan dilakukan pada satu rantai pasokan (supply chain) ikan 

tuna segar dengan focal company adalah PT.Perikanan Nusantara dan sebelas 

perusahaan sejenis yang termasuk anggota ATLI dan atau ASTUIN, yang menjadi 

pemasok adalah kapal-kapal penangkap milik PT.Perikanan Nusantara dan kapal-

kapal yang berada di sekitar pelabuhan Benoa, serta yang menjadi konsumen 

adalah importir ikan tuna segar, yang diwakilkan oleh perwakilan pembeli; (3) 

pengkajian strategi dan program kebijakan manajemen rantai pasokan di Provinsi 

Bali menggunakan model sebab akibat yang diteruskan dengan pemodelan 

Analytical Networking Process (ANP) untuk mendapatkan strategi pengembangan 

manajemen rantai pasokan tuna segar. 

1.6 Kebaharuan 

Penelitian memberikan kontribusi kebaharuan dengan terbangunnya model 

manajemen rantai pasokan dalam bisnis ikan tuna segar yang memberikan 

informasi tentang parameter kunci keberhasilan dalam manajemen bisnis industri 

tuna segar. 
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