
I  PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sektor perikanan sebagai salah satu sektor ekonomi memiliki peran dalam 

pembangunan ekonomi nasional., khususnya dalam penyediaan bahan pangan 

protein, perolehan devisa, dan penyediaan lapangan kerja. Hampir 95 persen 

perikanan Indonesia terkonsentrasi pada perikanan rakyat yang relatif tersebar 

dengan kontribusi 76 persen terhadap produksi nasional (Direktorat Jenderal 

Perikanan, 1998 dan Pusat Survey Ekonomi, 2000). Perikanan rakyat dicirikan 

oleh skala kecil, produktivitas rendah, penerapan teknologi yang masih tradisional 

dan mobilitas sosial yang rendah.  

Komoditi perikanan memegang peranan penting, baik dalam perdagangan 

domestik maupun internasional. Kebutuhan pasar terhadap produk perikanan terus 

meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan tingkat 

pendapatan.   Dilain pihak, perdagangan produk perikanan di pasar internasional 

dihadapkan dengan berbagai kendala, terutama masalah tarif bea masuk yang 

tinggi, persyaratan mutu dan sanitasi yang semakin ketat serta hambatan-

hambatan non tarif lainnya salah satunya adalah isu mengenai lingkungan. 

Disamping itu, dengan semakin ketatnya persaingan maka peningkatan efisiensi 

dan daya saing merupakan kunci utama penunjang suksesnya pemasaran 

memasuki era globalisasi perdagangan.   

              Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perikanan Tahun 2000, jumlah 

produksi perikanan Indonesia sebesar 5.328 juta ton dengan volume ekspor 

sebesar 703.155 ton dengan nilai 1.739 $ US sisanya sebesar 4.533 juta ton untuk 

pasar dalam negeri. Pembangunan sektor perikanan di Indonesia pada umumnya, 
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dan DKI Jakarta pada khususnya dihadapkan pada masalah, yaitu;  Pertama, 

kemampuan dalam  memproduksi komoditas perikanan yang berdaya saing tinggi 

secara lestari, baik melalui usaha penangkapan maupun usaha budidaya, masih 

rendah. Hasil tangkapan ikan per satuan upaya di laut masih rendah, bersifat 

fluktuatif, atau tidak menentu (uncertain). Hal ini disebabkan sebagian besar 

nelayan masih menggunakan tekonologi penangkapan ikan secara tradisonal, 

sehinga kapasitas tangkap atau kemampuan tangkapnya rendah.  

Kedua,  kemampuan  untuk memasarkan produk atau komoditas perikanan 

dengan harga yang menguntungkan produsen (nelayan) baik untuk pasar dalam 

negeri maupun ekspor masih lemah. Harga jual produk-produk perikanan sangat 

cepat berubah (fluktuatif), dan seringkali mengalami “market glut”, yaitu suatu 

kondisi pasar dimana harga jual suatu komoditas menurun secara drastis ketika 

pasokan (supply) komoditas tersebut melimpah (hasil tangkapan atau panen ikan 

sedang baik). Sebaliknya harga jual kembali membaik manakala pasokannya kecil 

(sedang paceklik).  

Ketiga,  kemampuan para nelayan dalam memasarkan produknya 

diperhadapkan pada panjangnya mata rantai saluran pemasaran ikan dan sangat 

kuatnya  didominasi para tengkulak ikan dan lembaga pemasaran, khususnya di 

tempat pendaratan ikan. 

 Dukungan pemerintah terhadap masyarakat nelayan merupakan unsur 

pelancar dalam pengembangan usaha perikanan yang bersifat musiman dan penuh 

resiko. Bentuk kebijakan pembangunan perikanan tidak semata dipandang 

menguntungkan secara ekonomis, namun juga secara sosial harus mampu 

memotivasi pengembangan usaha perikanan pada masyarakat nelayan.   
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Untuk meningkatkan  daya guna dan daya manfaat serta daya saing 

sumber daya perikanan berbagai cara dapat dilakukan. Salah satu cara adalah  

dengan mengusahakan mengembangkan  sarana dan prasarana perikanan yang 

dimiliki,  yaitu dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat atau konsumen 

yang menggunakan sarana dan prasarana tersebut dengan cara yang sebaik-

baiknya.  

Perkembangan kegiatan penangkapan ikan di laut perlu ditunjang dengan 

tersedianya sarana dan prasarana perikanan, terutama tempat pendaratan ikan. 

Dalam upaya menunjang pengembangan kegiatan penangkapan ikan tersebut 

pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perikanan Departemen Perikanan dan 

kelautan membangun serta menyediakan tempat pendaratan ikan yang memadai 

pada sentral-sentral kegiatan penangkapan ikan di laut yang tersebar di seluruh 

Indonesia, sekaligus menjadikan tempat pendaratan ikan tersebut sebagai pasar 

dimana nelayan dapat menjual hasil tangkapannya baik kepada pedagang 

pengumpul, pedagang pengecer dan konsumen lainnya. Salah satu pangkalan 

pendaratan ikan yang telah dibangun adalah Pangkalan Pendaratan Ikan Muara 

Baru Jakarta.  

Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Baru memberi kesempatan 

kepada nelayan tradisional untuk memanfaatkan sarana dan prasarana yang 

tersedia agar produksi atau hasil tangkapan ikan dapat didaratkan sekaligus dapat 

dijual kepada lembaga pemasaran yang ada di kawasan tersebut. Disadari bahwa 

kebutuhan akan pasar sangatlah penting dalam pengembangan usaha yang lebih 

besar, sebab pasar adalah faktor penarik dan bisa menjadi salah satu kendala 
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utama bila pasar tidak berkembang Berikut disajikan data tentang volume dan 

nilai produksi ikan yang masuk pelelangan ikan di DKI Jakarta. 

 

Tabel 1.  Volume dan Nilai Produksi Ikan  yang Masuk di TPI DKI Jarkarta.  

Tahun 1998 – 2002. 

 

N

o 
Tahun 

Asal Ikan 
Jumlah 

Lokal Luar daerah 

Volume 

(ton) 

Nilai 

(Rp.000) 

Volume 

(ton) 

Nilai 

(Rp.000) 

Volume 

(ton) 

Nilai 

(Rp.000) 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5 

 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

 

31.023,782 

35.008,327 

28.525,560 

18.604,693 

17.828,720 

 

46.559.082 

92.803.050 

69.187,773 

48.927.842 

48.084.099 

 

27.637,075 

30.499,868 

29.283,987 

30.093,409 

23.105,684 

 

17.996.785 

30.889.127 

25.000.737 

21.096,887 

17.617.617 

 

58.660,857 

65.508,195 

57.809,547 

48.698,102 

40.934,404 

 

  54.555.867 

123.692.176 

 94.188.509 

 70.024.728 

 66.441.715 

Sumber : Data  Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Propinsi. DKI Jakarta. 

 Secara tradisional setelah  memperoleh hasil ikan tangkapan, nelayan 

mencoba menjual sendiri hasil tangkapannya kepada konsumen setempat melalui 

cara barter atau dengan nilai uang tertentu. Kegiatan semacam ini tidak 

terorganisir dengan baik, kurang efisien, tidak  produktif dan  mutu ikan tidak 

dijaga sehingga harga ikan cenderung menurun. Dalam perkembangan,  nantinya 

diharapkan sistem  pemasaran ikan dapat diubah yakni dari ikan yang dijual 

sendiri-sendiri menjadi ikan dijual secara lelang dan terorganisir sehingga harga 

tidak ditentukan oleh pembeli dan mutu ikan dapat dipertahankan dengan baik  

serta nilai jual yang diperoleh nelayan akan  lebih besar. 

 Transaksi perdagangan ikan pada umunya cenderung berpihak kepada 

pedagang, baik pedagang besar (wholesaler), pedagang pengumpul, maupun 

pedagang eceran. Hal ini terjadi karena masih terbatasnya sarana pemasaran 

seperti pasar ikan dengan segala fasilitasnya, termasuk tersedianya informasi 

pasar.  Pemasaran komoditi perikanan di tingkat produsen (nelayan) merupakan 

subsistem agribisnis yang cukup penting keberadaannya, karena subsistem ini 
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menentukan besarnya nilai hasil tangkapan yang diterima nelayan sekaligus 

menentukan tingkat kemampuan untuk membayar yang diterima.  

Pemerintah Indonesia memiliki perhatian khusus terhadap permasalahan di 

bidang pemasaran komoditi perikanan. Bentuk kebijakan dan program pemerintah 

dalam mengembangkan sistem pemasaran hasil perikanan adalah pembangunan 

fasilitas pendaratan ikan. Beberapa pangkalan pendaratan ikan yang telah 

dibangun oleh pemerintah telah nyata membantu para nelayan dalam mendarakan 

ikannya,  sekaligus membantu nelayan dalam memasarkan hasil, karena 

pangkalan pendaratan ikan yang dibangun oleh pemerintah dilengkapi dengan 

tempat pelelangan ikan dan jaringan pasar selanjutnya. 

 

1.2.      Rumusan Masalah.  

Salah satu kebutuhan yang diperlukan untuk meningkatkan kegiatan 

dibidang usaha  perikanan, dan untuk merealisasikan program peningkatan 

pendapatan oleh pemerintah untuk  nelayan adalah dengan menyediakan prasarana 

pangkalan pendaratan ikan yang memadai. Prasarana pangkalan pendaratan ikan 

yang ada dan yang akan dibangun merupakan basis kegiatan pengadaan produksi 

sekaligus sebagai sentral kegiatan pemasaran. 

Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Baru Jakarta diharapkan  akan menjadi 

suatu kawasan yang dapat memberikan suatu nilai tambah bagi keberadaan 

nelayan dan pedagang sehingga tercipta suatu pasar yang lebih efisien, dan 

akhirnya  pendapatan nelayan akan meningkat dan motivasi nelayan untuk 

memproduksi akan meningkat . 

Dalam rangka melihat sampai sejauh mana keberadaan pangkalan 

pendaratan ikan yang dibangun oleh pemerintah, dapat memberi keuntungan  
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kepada para nelayan dalam pengembangan sistem pemasaran yang lebih efisien, 

maka yang  akan diteliti adalah keterlibatan lembaga-lembaga pemasaran dalam 

upaya pemasaran yang cepat serta efisien. Ikan seperti komoditi pertanian lainnya 

adalah komoditi yang cepat mudah rusak sehingga posisi nelayan sebagai 

penghasil produk perikanan berada pada posisi yang lemah dan pemasaran hasil 

perikanan bersifat tidak bersaing sempurna. 

Banyaknya lembaga pemasaran yang terlibat dalam suatu saluran 

pemasaran dipengaruhi oleh jarak dari produsen ke konsumen akhir. Semakin 

jauh jarak antara produsen ke konsumen akhir umumnya akan semakin panjang  

mata rantai atau saluran pemasaran. Panjangnya saluran pemasaran dari suatu 

produk akan berpengaruh terhadap besarnya biaya pemasaran dan hal ini akan 

dapat mengakibatkan tingginya harga beli yang harus dibayar oleh konsumen 

akhir. Umumnya, lembaga pemasaran yang terlibat langsung maupun tidak 

langsung dalam sistem pemasaran produk perikanan adalah nelayan, pasar dan 

pedagang, baik pedagang besar, pedagang pengumpul maupun pedagang 

pengecer. 

 Pokok masalah tersebut diatas dapat dirinci dengan beberapa pertanyaan 

sebagai berikut ; 

a. Bagaimana sistem pemasaran ikan dilihat dari struktur pasar, perilaku 

pasar dan keragaan pasar komoditas ikan di Kawasan Pangkalan 

Pendaratan Ikan Muara Baru 

b. Bagaimana distribusi penyebaran marjin pemasaran masing-masing 

lembaga pemasaran dan bagian harga yang diterima nelayan selaku 

produsen. 
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c. Apakah Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Baru mempunyai 

kemampuan dalam memberikan keuntungan pada berbagai pihak yang 

terlibat dalam proses pemasaran ikan dari produsen sampai kepada 

konsumen. 

d. Apakah terdapat Keterpaduan Pasar antara Pasar di Kawasan Pangkalan 

Pendaratan Ikan Muara Baru dengan Pasar acuan 

 

1.3.     Tujuan Penelitian . 

a. Untuk mengkaji  tentang sistem pemasaran ikan, baik dilihat dari struktur 

pasar, perilaku pasar maupun keragaan pasar di Kawasan Pangkalan 

Pendaratan Ikan Muara Baru. 

b. Menganalisis marjin pemasaran ikan pada setiap lembaga pemasaran  di 

Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Baru . 

c. Menganalisis keterpaduan pasar antara Kawasan Pangkalan Pendaratan 

Ikan Muara Baru sampai masyarakat konsumen di pasar acuan  

d. Memberi solusi pemecahan masalah terhadap perbaikan sistem pemasaran 

di Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Baru. 

 

1.4.      Manfaat Penelitian. 

            Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

a. Dapat mengetahui sejauh mana tingkat efesiensi sistem pemasaran ikan di 

Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Baru, sehingga dapat 

memberikan informasi kepada para nelayan, pedagang dan masyarakat 

maupun pemerintah setempat. Selain itu agar dapat dijadikan landasan 
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dalam pengembangan serta pengambilan keputusan kebijakan pada sistem 

pemasaran hasil perikanan laut dimasa yang akan datang. 

b. Bagi penulis sebagai wahana latihan untuk mengaplikasikan teori dan 

konsep-konsep manajerial pada kondisi obyektif  dalam lingkungan kerja 

serta sebagai referensi bagi yang memerlukannya.   

c. Bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) sebagai data 

dasar (benchmark data) untuk penelitian lebih lanjut pada bidangnya bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian. 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah melihat tingkat efisiensi sistem 

pemasaran yang berlaku  pada sistem pemasaran ikan di Kawasan Pangkalan 

Pendaratan Ikan Muara Baru, dengan menggunakan pendekatan dan analisa 

meliputi ; struktur pasar, perilaku pasar, keragaan pasar serta keterpaduan pasar. 

Dalam penelitian ini hanya dilakukan analisis untuk sistem pemasaran produksi 

ikan pada nelayan yang menggunakan kapal tangkap ikan tradisionil.  

Jenis ikan yang akan  dianalisia adalah jenis ikan tenggiri dan tongkol 

sebagai ikan indikator. Pemilihan jenis ikan ini didasarkan pada jenis ikan utama 

yang diperdagangkan  antara produsen sampai pada tingkat konsumen melalui 

pasar acuan. 

  

 

 

 

 

 




