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Sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menurut Central 

Intelligence Agency mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah 

Kanada, yaitu 54.716 km   (The World Factbook 2016). Namun menurut World 

Resources Institute (WRI) Indonesia mempunyai garis pantai sepanjang 95.181 km 

dan menempati urutan keempat dari 182 negara. Panjang garis pantai Indonesia  

masih dibawah Kanada, Amerika Serikat, dan Rusia. Berdasarkan surat Badan 

Informasi Geospasial Nomer B-3.4/SESMA/IGD/07/2014. Panjang garis pantai 

Indonesia pada tahun 2014 adalah 99.093 km. (KKP, 2015 dalam Statsitik Sumber 

Daya Laut dan Pesisir tahun 2016). Semua sumber data dan informasi jelas 

menunjukan bahwa Indonesia merupakan Negara yang sangat kaya akan sumber 

daya kelautan. Selain itu, Indonesia juga mempunyai kekayaan keanekaragaman 

hayati dan non hayati kelautan terbesar. Oleh karena itu pemerintah telah 

mencanangkan pembangunan yang bervisi kelautan yaitu menjadi poros maritim 

dunia. Untuk mendukung program poros maritim dunia, melalui Kementerian 

Kelautan dan Perikanan telah membuat tiga program yaitu: Kedaulatan, 

Keberlanjutan dan kesejahteraan. 

Kedaulatan kelautan diperlukan untuk menopang kemandirian ekonomi 

dalam aspek pengelolaan sumberdaya yang terkandung didalamnya. Kesadaran 

dalam menegakkan kedaulatan kelautan harus tumbuh dalam setiap warga Negara 

Indonesia. Kedaulatan kelautan dimulai dari keberanian dan ketegasan serta 

konsistensi dalam penegakan hukum gengan sanksi yang tegas terhadap setiap 

pelanggaran yang terjadi. Pengelolaan sumberdaya kelautan harus menganut azas 

pengelolaan sumberdaya kelautan berkelanjutan, bertanggungjawab dan  berdaya 

saing. Kesejahteraan masyarakat terutama terhadap masyarakat nelayan, harus 

dicapai setelah kedaulatan dan pembangunan kelautan berkelanjutan, berdaya saing 

dengan prinsip pendayagunaan masyarakat. Masyarakat Indonesia berhak atas 

kekayaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang melimpah. Keterlibatan 

masyarakat harus selalu ditingkatkan dengan menggulirkan program pemberdayaan 

dan perlindungan terhadap kepentingan nelayan baik nelayan tangkap maupun 

nelayan budidaya.  

Pemerintah melalui Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Republik 

Indonesia Nomor 58/ PERMEN-KP/ 2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional 

Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan 

Makerel dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib telah mengatur standar mutu produk 

kalengan ikan Tuna dan sejenisnya. Melalui Peraturan Menteri tersebut pemerintah 

berusaha membuat regulasi yang mengatur aspek kulaitas Tuna kaleng yang 

beredar di Indonesia. Menurut data dari Kelautan dan Perikanan Dalam Angka 

Tahun 2015, kontribusi subsektor perikanan terhadap Produk Domestik Bruto 

(PDB) nasional masih sangat kecil yaitu sebesar 2.46%, lebih rendah dari pada 

kontribusi sub-sektor tanaman perkebunan yang mencapai 4.26% dan tanaman 

pangan sebesar 3.76% dari PDB Nasional.  

Salah satu sumberdaya kelautan dan perikanan yang mempunyai nilai 

ekonomi sangat tinggi adalah perikanan Tuna. Paquotte (2003) menjelaskan bahwa 
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4% - 5% perdagangan Perikanan internasional adalah jenis Tuna. Permintaan Tuna 

dunia yang sangat tinggi, menjadikan bisnis Tuna sangat menggiurkan. Hal ini 

nampaknya juga berimbas pada harga Tuna dunia yang terus melejit. Indonesia 

sebagai salah satu negara penghasil Tuna tebesar, otomatis mengusai pasar Tuna 

secara global. Untuk bisnis Tuna, Indonesia pantas diperhitungkan, sebab dari data 

resmi FAO mencatat tahun 2014, kurang lebih 6,8 juta metrik ton Tuna dan sejenis 

Tuna ditangkap oleh banyak negara di seluruh dunia dan Indonesia berhasil 

memasok lebih dari 15% total produksi dunia dengan rata-rata produksi Tuna 

Indonesia mencapai lebih dari 1,1 juta ton/tahun (Lailossa 2015). Produksi Tuna 

terbesar Indonesia terjadi pada tahun 2014, dimana menurut World Region 

Fisheries mencapai lebih dari 620.000 ton (Galland et al. 2016), hal ini didukung 

oleh data statistik perikanan Indonesia yang mencapai 112,347.4 ton.  Tentunya 

nilai ekonomi dari perdagangan produk  Tuna Indonesia ini sangat besar dan 

menjadi peluang besar, sumber Tuna merupakan komoditi perikanan yang memiliki 

nilai ekonomi tinggi dan sekaligus telah menjadi primadona produk perikanan 

dunia. Tuna dengan sifatnya highly migratory, maka ekstrasi pemanfaatannya 

dilakukan oleh banyak negara. Indonesia memiliki kontribusi yang besar dalam 

bisnis Tuna dengan nilai ekonomi dari perdagangan produk perikanan Tuna 

Indonesia yang sangat besar, sebagai salah satu produsen Tuna terbesar di dunia, 

Indonesia menghadapi sejumlah tantangan besar. 

Perikanan Tuna di Indonesia merupakan industri yang melibatkan semua 

sistem mulai dari hulu sampai dengan hilir. Industri tumbuh dan berkembang 

dengan produk utama segar/beku, loin dan juga Tuna kaleng. Perikanan Tuna 

didominasi oleh ikan YFT (yellow fin Tuna) atau Madidihang, BET (big eye Tuna), 

SKJ (Skipjack), Neritic Tuna dsb. Sebagai produsen TTC (Tuna, Tongkol dan 

Cakalang), Indonesia menduduki posisi ke lima di dunia setelah Thailand, China, 

Spanyol dan Equador dengan nilai ekspor sebesar lebih kurang US$ 765 juta. 

Secara nasional, sejak tahun 2002 hasil perikanan tangkap (khususnya 

Tuna) menurut data statistik perikanan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik 

Indonesia,  mengalami peningkatan yang signifikan (ditunjukkan pada Tabel 1,  

Gambar 1 dan Gambar 2). Dari produksi 54.451 ton pada tahun 2002 menjadi 

112.347 ton pada tahun 2013. Akan tetapi pada tahun 2014 dan 2015 mengalami 

penurunan produksi. Salah satu penyebab menurunnya produksi perikanan tangkap 

nasional menurut Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 

(PPHP) KKP  adalah faktor iklim. Pada tahun 2014 produksi perikanan tangkap 

jenis Tuna sempat mengalami penurunan sebesar 67% (bisnis.com 20 November 

2014). 

Permasalahan iklim menjadi permasalahan yang serius bagi Indonesia 

terutama terhadap produktivitas perikanan. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh 

Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), tiga Negara penghasil Tuna terbesar di 

dunia yaitu Taiwan, Indonesia dan Jepang mengalami penurunan hasil tangkapan 

Tuna yang terjadi pada tahun 1997 sampai 2010. Salah satu penyebabnya adalah 

terjadinya penurunan fitoplankton secara drastis pada kurun waktu yang sama. 

Penurunan fitoplankton akan mengakibatkan menurunnya populasi Tuna, karena 

fitoplankton merupakan sumber  makanan utama ikan Tuna. Selain faktor iklim 

penurunan produksi perikanan tangkap juga dipengaruhi oleh harga ikan yang 

mengalami penurunan serta biaya produksi yang terus naik. Biaya produksi salah 
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satunya dipengaruhi oleh meningkatnya biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk 

melaut. 

Gambar 1 merupakan data yang menunjukkan volume ekspor dan nilai 

ekspor Tuna  Indonesia dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2015 yang dikutip 

dari Statistik Perikanan tahun 2017 pada Badan Pusat Statistik. 

 
 

 
 

(sumber: Statistik Perikanan BPS 2017) 

Gambar 1 Perkembangan  volume ekspor  Tuna Indonesia 2002 – 2015 (ton) 

  

 

 

 
 

(sumber: Statistik Perikanan BPS 2017) 

Gambar 2 Perkembangan nilai ekspor Tuna Indonesia 2002-2015 (USD .000) 
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Didasarkan data statistik perikanan dari Badan Pusat Statistik Indonesia, 

nilai ekspor Tuna berdasarkan negara tujuan, disajikan oleh Tabel 1 dan Tabel 2 

berikut: 

 

Tabel 1  Data volume ekspor Tuna/ tongkol menurut negara tujuan utama tahun 

2006 - 2015 (dalam ton) 

 

 
Sumber: Statistik Perikanan BPS 2017. 

 

 

 
(sumber: Statistik Perikanan BPS 2017) 

Gambar 3  Perkembangan  4 besar volume  ekspor  Tuna Indonesia 2002 – 2015 

berdasarkan negara tujuan  

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Jepang 76 250,3 70 499,6 73 718,6 85 395,9 115 440,6 118 234,8 111 055,7 106 763,2 74 763,1 57 237,5

Hongkong 2 599,8 4 537,7 3 478,9 1 928,7  572,7  590,9  935,2 1 654,3  631,3  625,0

Taiwan 1 021,5 1 587,1 3 786,6 4 154,6 3 213,6  520,0  216,8  336,1  393,9  238,6

Thailand 3 530,8 18 990,2 36 513,1 18 557,4 7 645,6 19 579,9 78 316,3 69 040,3 68 782,8 48 803,0

Singapura 7 535,2 5 898,6 4 490,5 4 165,9 4 167,8 1 649,9 1 275,4 1 180,5 1 539,9 1 421,5

Vietnam 1 799,9 5 011,1 7 120,8 6 946,8 7 515,0 5 856,6 5 982,4 4 737,0 3 592,9 2 264,3

Australia 1 113,2  356,7  514,5  566,0  811,6  643,1  675,4 1 079,3  915,8  483,3

Amerika Serikat 14 946,5 27 016,4 25 138,4 24 137,0 23 490,8 25 584,6 42 019,6 33 012,1 17 541,5 12 174,1

Belanda 4 661,5  413,3  261,4  169,0 1 730,0 2 142,3 1 091,6  428,7 4 623,5  366,9

Belgia 1 040,1  438,0  621,7  466,0 1 309,0  451,7  81,6 1 310,8  242,0  240,8

Lainnya 6 277,6 17 657,5 17 203,2 15 640,2 31 155,7 44 186,5 58 238,0 57 064,9 37 314,8 24 500,8

Jumlah      120 776,4      152 406,2      172 847,7      162 127,5      197 052,4      219 440,3      299 888,0      276 607,2      210 341,5      148 355,8

Negara Tujuan
tahun
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Tabel 2  Data volume ekspor Tuna menurut negara tujuan utama tahun 2006-2015 

(.000 USD)          
     

 
Sumber: Statistik Perikanan BPS 2017 

 

 
(sumber: Statistik Perikanan BPS 2017) 

Gambar 4  Perkembangan  4 besar nilai  ekspor  Tuna Indonesia 2002 – 2015 

berdasarkan negara tujuan  

 

Ekspor Tuna Indonesia selama kurun waktu 10 tahun terakhir sejak tahun 

2006 terus mengalami peningkatan yang cukup sigifikan (Statistik Perikanan BPS 

2017). Akan tetapi sejak tahun 2014 mengalami penurunan. Jepang masih menjadi 

Negara tujuan ekspor terbesar Indonesia disusul Amerika Serikat dan Thailand. 

Yang menarik dari data tersebut adalah ekspor Tuna ke Thailand sejak tahun 2007 

mengalami peningkatan drastis. Bahkan Vietnam sudah mulai menjadi Negara 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Jepang 21 657,5 19 808,6 18 921,0 22 557,2 30 282,3 35 010,2 29 236,6 33 116,6 25 118,1 26 167,2

Hongkong 1 821,2 3 846,4 2 687,5 1 249,4  283,8  215,8  138,4  217,5  75,9  110,3

Taiwan  584,3 1 614,5 3 289,8 4 332,7 4 500,3  305,8  255,5  351,1  360,0  125,5

Thailand 4 570,8 18 174,3 28 887,4 24 140,7 9 083,5 12 824,8 42 974,2 44 777,9 47 920,3 34 868,8

Singapura 2 891,9 3 105,5 1 847,7 1 867,1 1 344,2  699,7  360,8  572,4  658,2  441,2

Vietnam 1 323,7 4 131,3 7 671,8 5 035,1 3 042,6 2 675,9 3 320,0 2 678,5 2 234,5 1 165,6

Australia  253,8  73,5  129,2  179,5  193,3  130,8  91,5  127,1  118,1  70,6

Amerika Serikat 4 181,6 5 985,8 5 395,5 5 526,4 4 536,9 4 117,1 4 515,5 4 199,3 2 359,9 1 477,2

Belanda 1 219,2  568,0  411,1  108,8  181,6  348,2  156,0  74,8  946,2  41,8

Belgia  389,4  174,6  208,6  100,1  257,3  58,5  10,0  209,4  41,0  25,7

Lainnya 5 836,7 11 403,3 13 756,2 11 259,5 13 976,7 15 398,1 24 669,3 26 022,8 21 278,8 12 971,4

Jumlah       44 730,1       68 885,8       83 205,8       76 356,5       67 682,5       71 784,9      105 727,8      112 347,4      101 111,0       77 465,3

tahun
Negara Tujuan
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tujuan ekspor Tuna Indonesia. Melihat fenomena tersebut, maka perlu dilakukan 

pengkajian dan pendalaman lebih lanjut bagaimana Negara-negara tersebut dapat 

meningkatkan kebutuhan Tuna yang begitu besar. Mengingat kedua Negara 

tersebut masih tergolong Negara berkembang, maka sangat mungkin kebutuhan 

Tuna di Negara tersebut adalah untuk kebutuhan industri pengolahan yang 

selanjutnya akan diekspor lagi ke Negara lain.  

Pemerintah telah mencanangkan suatu program untuk peningkatan produksi 

perikanan tangkap melalui program yang dinamakan dengan istilah ‘Minapolitan’. 

Program tersebut diatur dalam  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

No.12/MEN/2010 tentang Minapolitan. Minapolitan adalah suatu konsepsi 

pembangunan ekonomi bidang kelautan dan perikanan yang berbasis kawasan 

berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. 

Dalam konsepsi ini mencakup suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama 

ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, sentra pengolahan, sentra pemasaran 

komoditas perikanan, sentra pelayanan jasa dan/atau kegiatan pendukung lainnya. 

Konsepsi dari Minapolitan ini selaras dengan upaya untuk demokratisasi ekonomi 

kelautan dan perikanan yang memihak kepada rakyat. Prinsip dari demokratisasi 

ekonomi adalah jika perekonomian rakyat di daerah kuat, maka negara akan kuat. 

Setidaknya terdapat tiga tujuan dari program Minapolitan, yaitu; a. Meningkatkan 

produksi, produktivitas dan kualitas produk kelautan dan perikanan; b. 

Meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan yang adil 

dan merata; dan c. Mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat 

pertumbuhan ekonomi di daerah. 

Untuk mewujudkan kawasan minapolitan, pemerintah melalui Kementerian 

kelautan dan perikanan telah menetapkan 16 pelabuhan perikanan sebagai proyek 

percontohan kawasan minapolitan. Pelabuhan-pelabuhan  yang akan dikembangkan 

sebagai kawasan minapolitan tersebut antara lain berada di Pelabuhan Perikanan 

Samudera Cilacap, Jakarta, Pelabuhan Ratu (Sukabumi), Bitung, dan Tanjung 

Pandan (Bangka Belitung). Pelabuhan Perikanan Cilacap menjadi salah satu 

pelabuhan yang dipilih untuk pengembangan kawasan minapolitan dengan 

pertimbangan bahwa pelabuhan perikanan Cilacap memiliki sarana serta 

infrastruktur yang memenuhi syarat. Pelabuhan alam ini mampu menampung 

hingga 250 kapal penangkap ikan, memiliki 7 unit dermaga, memiliki 11 buah 

Tempat Pelelangan Ikan (TPI), 2 buah depot BBM, 4 buah galangan kapal, pabrik 

es dengan kapasitas 236 ton sebanyak 5 unit dan memiliki cold storage dengan 

kapasitas 75 ton sebanyak 3 unit. Sarana serta infrastruktur tersebut juga didukung 

oleh kedalaman perairan di sekitar dermaga dan kondisi pelabuhan Cilacap yang 

merupakan pelabuhan alam. Pelabuhan alam selama ini dikenal sangat baik untuk 

berlabuhnya kapal besar. 

Letak geografis yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia 

menjadikan Cilacap merupakan salah satu wilayah perairan laut di Indonesia  yang 

sangat strategis untuk pengembangan perikanan tangkap. Potensi perairan laut yang 

dapat diolah mencakup wilayah teritorial dan Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia 

(ZEEI) yang diperkirakan menyimpan 865.100 ton per tahun jenis ikan, udang dan 

cumi. Dimana untuk perairan Cilacap itu sendiri diperkirakan menyimpan potensi 

ikan laut sebanyak 72.000 ton per tahun (Pemprov Jateng 2016). Akan tetapi hingga 

tahun 2014, pemanfaatan potensi perikanan laut tersebut oleh nelayan Cilacap 

hanya mencapai 15,41% per tahun, dengan rata-rata produksinya sekitar 11,097 ton 
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per tahun (PPS Cilacap, 2016). Pemanfaatan yang belum optimal ini salah satunya 

disebabkan kapal tangkap yang dimiliki nelayan sebagian besar merupakan kapal 

kecil dengan berat di bawah 30 GT (gross ton) yaitu sebanyak 74% dari total armada 

kapal tangkap yang ada sebanyak 2.062 unit di tahun 2014, sedangkan sisanya yang 

26% merupakan armada kapal yang mempunyai  berat di atas 30 GT (PPS Cilacap, 

2016). Minimnya jumlah kapal tangkap dengan berat di atas 30 GT tersebut 

mengakibatkan daya jangkau nelayan Cilacap menjadi sangat terbatas untuk dapat 

mencapai perairan Zone Ekonomi Eksklusif, sehingga yang terjadi produksi 

perikanan tangkap belum optimal sampai saat ini. 

Data yang didapatkan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan 

menunjukkan volume produksi dan nilai produksi dari tiga pelabuhan perikanan 

samudera utama yang selama ini menjadi tempat pendaratan ikan para nelayan 

Tuna. Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Bitung masih merupakan pelabuhan 

pendaratan ikan terbesar di Indonesia, diikuti PPS Nizam Zachman Jakarta 

(PPSNZJ) Jakarta, dan PPS Cilacap. Data volume dan nilai produksi tersebut 

disajikan pada Tabel 3 sampai dengan Tabel 6. Tabel 4 merupakan data volume 

produksi dan nilai produksi ikan Tuna di PPS Bitung. 

 

 

Tabel 3   Produksi dan nilai produksi Tuna pada Pelabuhan Perikanan Samudra 

Bitung 

 
Sumber : Statistik Perikanan  BPS 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

volume nilai volume nilai volume nilai

BLT -                -                               -                 -                            27,100          331,900,000              

FRI 7,861,049     73,197,493,900           8,746,454      86,037,751,000        11,062,437   136,777,345,000       

KAW 144,975        1,166,650,000             53,902           555,996,500             173,131        2,385,426,500           

SKJ 68,755,116   839,273,146,600         18,263,075    233,751,505,000      13,461,166   255,761,441,500       

ALB -                -                               -                 -                            -                -                             

YFT 20,800,986   393,636,700,600         9,546,276      395,108,424,500      9,992,620     492,314,861,344       

SBT -                -                               -                 -                            -                -                             

BET 87,738          2,866,291,000             116,382         5,575,040,500          35,887          1,817,700,000           

LOT 824,990        6,256,186,000             -                 -                            -                -                             

98,474,854   1,316,396,468,100      36,726,089    721,028,717,500      34,752,341   889,388,674,344       

jenis ikan

tahun

2014 2015 2016
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Tabel 4 Produksi dan nilai produksi Tuna pada Pelabuhan Perikanan Samudra 

Cilacap 

 
Sumber : Statistik Perikanan  BPS 2017 

  
 

Tabel 5 Produksi dan nilai produksi Tuna pada Pelabuhan Perikanan Samudra 

Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) 

 
Sumber : Statistik Perikanan  BPS 2017 

 

Dari data pada Tabel 3 sampai dengan Tabel 5 tersebut terlihat bahwa 

Perikanan Tuna menduduki peran penting dalam meningkatkan pembangunan 

perikanan di Indonesia. Dari segi komoditas yang dihasilkan, Tuna menduduki 

komoditas nomor dua setelah udang dalam nilai ekspor hasil perikanan. Dari 9 jenis 

Tuna dan like Tuna, produksi Tuna Indonesia di ketiga pelabuhan samudera 

tersebut didominasi oleh skipjack Tuna yang mencapai sekitar 46%, sedang untuk 

yellofin Tuna (YFT) mencapai sekitar 23%, dan bigeye Tuna (BET) sekitar 23% 

selebihnya Tuna jenis lain.  

Sepanjang tahun 2010-2014, kontribusi perikanan Tuna bisa mencapai 

11,22% per tahun dari total produksi ikan laut di Kabupaten Cilacap. Adapun jenis 

ikan Tuna yang paling banyak dihasilkan oleh nelayan Cilacap selama ini adalah 

Tuna mata besar (big eye Tuna), kurang lebih sebesar 53,92% (839 ton) per tahun. 

Disamping itu juga terdapat jenis ikan Tuna lainnya yang cukup banyak didapatkan 

volume nilai volume nilai volume nilai

BLT 34,543          503,250,000                78,215           1,110,025,788          2,023            21,580,000                

FRI -                -                               4,235             63,150,000               876               8,760,000                  

KAW 200               2,600,000                    16                  240,000                    254               7,620,000                  

SKJ 664,183        10,202,927,363           1,887,001      30,148,396,000        457,222        6,358,772,149           

ALB 77,405          1,939,768,000             268,565         6,712,685,000          781,533        19,395,521,000         

YFT 131,737        4,511,847,335             300,806         8,375,747,131          635,955        19,683,008,130         

SBT 88                 3,520,000                    735                29,400,000               6,449            257,960,000              

BET 553,270        19,636,556,690           903,779         30,713,400,552        1,360,376     43,118,321,092         

LOT -                -                               -                 -                            -                -                             

1,461,426     36,800,469,389           3,443,352      77,153,044,470        3,244,688     88,851,542,371         

jenis ikan

tahun

2014 2015 2016

volume nilai volume nilai volume nilai

BLT 396,754        4,803,548,500             1,161,580      17,444,310,770        1,897,461     20,320,500,500         

FRI 475,318        8,560,233,500             5,120             83,318,000               58,273          1,065,811,500           

KAW 183,596        2,897,852,000             305,960         4,701,243,500          1,005,717     12,757,392,500         

SKJ 9,761,136     182,438,085,000         28,019,060    490,228,661,609      20,749,758   296,431,847,500       

ALB 319,033        14,389,498,600           894,458         37,466,742,000        549,291        12,473,385,000         

YFT 5,149,738     275,265,968,000         10,741,074    715,028,043,465      9,630,850     301,037,717,300       

SBT -                -                               236,048         16,989,320,000        213,273        13,203,050,500         

BET 4,829,776     264,059,369,500         7,825,444      495,505,303,931      7,779,282     239,377,891,500       

LOT 3,933            68,174,000                  769,067         13,024,421,000        65,994          812,427,000              

21,119,284   752,482,729,100         49,957,811    1,790,471,364,275   41,949,899   897,480,023,300       

tahun

2014 2015 2016jenis ikan
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nelayan seperti Tuna bakor (albacore), Tuna sirip biru (blue fin) dan Tuna sirip 

kuning (yellow fin).  

Produksi ikan Tuna di Kabupaten Cilacap pada kurun waktu tahun 2010 

sampai dengan tahun 2014 terakhir cenderung mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan setiap tahunnya. Rata-rata selama periode tahun  2010-2014 sebesar 

12,42% per tahun, dengan kenaikan tertinggi pada produksi ikan Tuna sirip kuning 

sekitar 53,02% per tahun, dan Tuna bakor sebesar 47,12% per tahun untuk periode 

yang sama. Hasil pengamatan ditemukan bahwa peningkatan ini lebih banyak 

dipicu dengan semakin naiknya harga satuan produksi ikan Tuna di Kabupaten 

Cilacap yaitu dari Rp. 22,77 juta per ton di tahun 2010 menjadi Rp. 31,97 juta per 

ton di tahun 2013, kemudian menurun sedikit di tahun 2014 menjadi Rp. 29,17 juta 

per ton. Dengan kata lain setiap tahunnya terjadi kenaikan harga satuan produksi 

ikan Tuna Cilacap sebesar 8,47% sepanjang periode 2010-2014. Harga ikan Tuna 

Cilacap masih kalah bersaing dengan beberapa daerah lainnya dalam pasar 

domestik Indonesia, untuk ikan Tuna Sumatera Selatan dipatok dengan harga Rp. 

33.184 per kg, di Sumatera Barat mencapai Rp. 32.871 per kg. Sementara di 

Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku rata-rata harga Rp. 30.662 per 

kg.  

Wilayah pemasaran ikan Tuna hasil tangkapan nelayan Kabupaten Cilacap 

selain mencakup pasar domestik, juga menjangkau pasar ekspor. Untuk pasar 

domestik, produk Tuna yang dipasarkan merupakan ikan Tuna kategori reject yang 

langsung dijual setelah pendaratan yang sebagian besar dipasarkan di Jakarta. 

Selain itu juga dijual di Semarang, Yogyakarta, Bandung dan Cilacap sendiri. 

Sedangkan untuk pasar ekspor lebih banyak berupa Tuna kaleng dengan negara 

tujuan USA dan Tuna segar ke Jepang.  

Rata-rata ekspor ikan Tuna Kabupaten Cilacap bisa mencapai 3.178,94 ton 

per tahun sepanjang periode 2010 - 2014, dengan jumlah terbanyak ikan Tuna 

kaleng sekitar 2.365,37 ton per tahun (74,41%), kemudian Tuna segar sebesar 

624,82 ton per tahun (19,66%), dan Tuna pouch sebanyak 188,75 ton per tahun 

(5,94%). Daya saing harga ikan Tuna ekspor Kabupaten Cilacap sangat rendah. 

Hingga tahun 2014, untuk 1 kg ikan Tuna Cilacap hanya dihargai rata-rata $4,72 

per kg. Padahal untuk tahun yang sama harga ekspor dunia ikan Tuna bisa mencapai 

$7 hingga $9 per kg. Untuk produksi Tuna, di kabupaten Cilacap didominasi oleh  

SKJ dan diikuti oleh YFT dan BET. 

Memperhatikan Tabel 3 sampai Tabel 5,  ada hal yang perlu menjadi 

perhatian adalah data tahun 2014 tidak ada jenis bluefin Tuna yang didaratkan di 

PPS Nizam Zachman dan sangat sedikit di PPS Cilacap, padahal Tuna jenis tersebut 

merupakan Tuna yang mempunyai nilai ekonomi paling tinggi. Jika dicermati, 

tahun 2014 pemerintah melakukan kebijakan moratorium perijinan usaha perikanan 

tangkap yang tertuang pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

56/PERMEN-KP/2014 dan pelarangan terhadap kapal eks asing untuk beroperasi 

di wilayah Indonesia dan pelarangan Transhipment yang tertuang dalam Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014.  Kapal-kapal ikan 

eks asing tersebut yang biasanya beroperasi di laut lepas yang merupakan habitat 

bluefin Tuna, sehingga dengan tidak beroperasinya kapal eks asing tersebut 

menjadikan produksi jenis bluefin Tuna merosot tajam.  

Untuk mendukung produksi dan pemasaran ikan Tuna, di Kabupaten 

Cilacap sudah ada 1 PPS (Pelabuhan Perikanan Samudra) dengan infrastruktur 
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pendukung yang cukup memadai. Sementara untuk dukungan permodalan, 

disamping adanya bantuan program yang diberikan oleh pemerintah kabupaten 

kepada nelayan Tuna, beberapa lembaga keuangan bank dan nonbank juga turut 

memfasilitasi penyediaan modal bagi para nelayan dengan suku bunga yang 

bersaing, diantaranya dari Bank Jateng, BRI, BTN, BNI 46, Bank Mandiri serta 

beberapa bank lainnya baik itu bank pemerintah maupun swasta. Total secara 

keseluruhan kurang lebih ada 20 kantor bank dengan status yang beragam mulai 

dari kantor cabang hingga kantor kas. Ketersediaan modal nelayan juga didukung 

oleh beberapa Bank Perkreditan Rakyat dan perusahaan modal ventura, serta yang 

tidak kalah pentingnya adalah koperasi. Di Kabupaten Cilacap terdapat 551 unit 

koperasi yang bergerak pada usaha simpan pinjam, toko, pemasaran dan 

sebagainya, dengan jumlah keanggotaan sebanyak 136.832 orang. Salah satu 

koperasi yang memberikan pinjaman dana bagi nelayan adalah KUD Mino Saroyo 

yang memiliki reputasi bagus. KUD Mino Saroyo meraih sejumlah prestasi, antara 

lain koperasi terbaik tingkat nasional tahun 2006. Selain itu KUD Mino Saroyo 

mendapat penghargaan Bhakti Koperasi dari Menteri Koperasi dan UKM tahun 

2011, dan penghargaan Bhakti Koperasi dari Menteri Koperasi dan UKM tahun 

2013. 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan tentang daya saing perikanan 

Tuna antara lain oleh Nguyen et al (2014), yang meneliti tentang efektifitas lembaga 

formal dalam pengelolaan usaha kelautan di Vietnam. Temuan penelitian oleh 

Nguyen et al, adalah instansi pemerintah dan lembaga legislatif belum efektif 

berperan dalam pengelolaan industri Tuna di Vietnam. Penelitian lain tentang daya 

saing sektor agribisnis dilakukan oleh Esterhuezen et al. (2008).  Janithri et al 

(2015), Suhong et al (2014) juga melakukan penelitian tentang value chain  dimana 

temuan menunjukkan bahwa rantai nilai berpengaruh terhadap daya saing 

perusahaan. Dari beberapa bukti empiris dan penelitian terdahulu yang dikaji sejauh 

ini belum ada peneliti yang menggunakan ketiga faktor yaitu rantai nilai, 

produktivitas dan pengaruhnya terhadap daya saing industri Tuna. 

 

 

Perumusan Masalah 

 

Beranjak pada berbagai konsep pemikiran faktual, teoritis dan empiris yang 

dijabarkan di atas yang merupakan research gap (celah untuk dilakukan penelitian), 

maka penelitian ini akan mengangkat suatu isu strategis mengenai peningkatan 

daya saing industri Tuna melalui analisis rantai nilai dan klaster dan produktivitas. 

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang disampaikan sebelumnya dapat 

dirumuskan pertanyaan utama penelitian sebagai berikut “Bagaimana 

meningkatkan produktivitas perikanan Tuna di Kabupaten Cilacap untuk 

mnguatkan daya saing industri Tuna sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat?”.  Dalam rangka menjawab pertanyaan utama tersebut dibutuhkan 

pertanyaan-pertanyaan pendukung sebagai berikut :  

1. Bagaimana pengaruh rantai nilai perikanan Tuna saat ini terhadap daya 

saing industri perikanan Tuna di kabupaten Cilacap? 

2. Bagaimana pengaruh rantai nilai perikanan Tuna saat ini terhadap 

produktivitas perikanan Tuna di Kabupaten Cilacap ? 
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3. Bagaimana pengaruh produktivitas perikanan Tuna terhadap daya saing 

industri perikanan Tuna di Kabupaten Cilacap ? 

4. Bagaimana pengaruh rantai nilai perikanan Tuna saat ini terhadap daya 

saing industri perikanan Tuna dan hubungannya dengan produktivitas 

perikanan Tuna di Kabupaten Cilacap? 

5. Bagaimana strategi penguatan rantai nilai dan produktivitas perikanan 

Tuna untuk meningkatkan daya saing industri perikanan Tuna di 

Kabupaten Cilacap? 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

 Dengan mengacu kepada latar belakang dan perumusan masalah , maka 

tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut : 

 

1. Menganalisis pengaruh rantai nilai terhadap peningkatan daya saing  

industri perikanan Tuna di kabupaten Cilacap. 

2. Menganalisis pengaruh rantai nilai terhadap peningkatan produktivitas  

industri perikanan Tuna di kabupaten Cilacap. 

3. Menganalisis pengaruh produktivitas terhadap peningkatan daya saing 

industri perikanan Tuna di Kabupaten Cilacap. 

4. Menganalisis pengaruh rantai nilai dan produktivitas perikanan Tuna 

terhadap daya saing industri perikanan Tuna di Kabupaten Cilacap. 

5. Menetapkan strategi yang efektif untuk meningkatkan daya saing industri 

perikanan Tuna melalui penguatan kinerja rantai nilai dan peningkatan 

produktivitas industri ikan Tuna di Kabupaten Cilacap. 

 

 

Manfaat  Penelitian 

 

1. Manfaat  Teoritis.   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran terhadap pengembanagn ilmu pengetahuan bagi ilmuan maupun 

peneliti lainnya yang lebih spesifik dan menarik untuk pengelolaan 

perikanan Tuna. 

2. Manfaat  Praktis. Pertama, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai 

masukan kepada pemerintah daerah, khususnya pada dinas yang terkait dan 

para pelaku usaha, dalam upaya meningkatkan daya saing industri Tuna di 

wilayah setempat. Diharapkan dengan menguatnya efektifitas kinerja rantai 

nilai dan klaster akan dapat mendorong meningkatnya produktifitas dan 

pada gilirannnya akan meningkatkan daya saing industri Tuna, sehingga 

dapat dipastikan kesejahteraan nelayan Tuna yang selama ini selalu menjadi 

pelaku usaha yang marjinal di sepanjang supply chain ikan Tuna akan 

meningkat. Kedua, peneliti dapat menggunakan sebagai dasar berpikir dan 

berpijak didalam melakukan kajian ulang dan pengembangan penelitian 

secara lebih terperinci dengan variabel-variabel yang lebih kompleks dan 

peneliti dapat menggunakan sebagai bahan kajian untuk penelitian-

penelitian selanjutnya. 
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Kebaruan (Novelty) 

 

Didasarkan pada studi empiris dan kajian terhadap beberapa penelitian 

terdahulu, maka   kebaruan (novelty) dari penelitian ini, adalah :  

1. Pengembangan permodelan bisnis industri Tuna di Indonesia yang 

berdasarkan kombinasi teori “comparative advantage” dan “competitive 

advantage” untuk peningkatan daya saing.  

2. Pengembangan dan implementasi model penelitian dengan pendekatan 

SEM (Structural Equation Model) yang menggabungkan teori “value 

chain” dan “clusters” dengan “productivity” sebagai “intervening 

variable” dalam menganalisis faktor-faktor stratejik yang mempengaruhi 

daya saing industri Tuna. 

3. Pengembangan model untuk penyusunan kebijakan yang sesuai dengan 

kebutuhan stakeholder untuk peningkatan daya saing industri Tuna yang 

didasarkan  kajian empiris di Kabupaten Cilacap dengan pendekatan teori 

Porter. 

 

 

 

2      TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
Perikanan Tuna Indonesia 

 

Tuna adalah merupakan ikan laut yang dikonsumsi banyak orang di seluruh 

dunia. Tuna sudah mulai dikonsumsi oleh manusia sejak 2000 tahun sebelum 

masehi (Market Brief, 2015). Tuna termasuk dalam rumpun kelompok thunini, 

yang di dalamnya terdiri dari beberapa genus yang memiliki ukuran dari relatif kecil 

hingga sangat besar.  

Pada umumnya, terdapat 5 jenis spesies ikan Tuna yang paling banyak 

diperdagangkan yang disebut oleh International Seafood Sustainability Foundation 

(ISSF) sebagai “the most important species forcommercial and recreational Tunas” 

yaitu: a. Tuna Sirip Kuning/Madidihang/Yellowfin Tuna (Thunnus Albacares), jenis 

ini sangat mudah dikenali karena siripnya yang berwarna kuning. Tuna jenis ini di 

Indonesia biasa disebut dengan istilah madidihang. Tuna sirip kuning ini adalah 

jenis Tuna yang mempunyai ukuran cukup besar yang panjangnya dapat mencapai 

lebih dari dua meter. b. Cakalang/Skip-Jack Tuna (Katsuwonos Pelamis). Cakalang 

(skip-jack Tuna) sebenarnya bukan termasuk dalam genus thunnus  (true Tunas),  

namun cakalang masih termasuk dalam rumpun kelompok thunini dan memiliki 

bentuk yang mirip dengan Tuna hanya ukurannya lebih kecil. Berdasarkan data dari 

Green Peace, Cakalang adalah jenis Tuna yang populasinya paling banyak di 

lautan. c. Tuna Mata Besar / Big-Eye Tuna (Thunnus Obesus). Tuna mata besar 

adalah jenis Tuna yang memiliki mata besar sebagaimana penamaannya. Populasi 

Tuna jenis ini banyak terdapat di perairan tropis seperti di samudera hindia. d. Tuna 

Albakor/Albacore Tuna (Thunnus Alalunga) atau sering disebut Tuna putih karena 

sebagian besar dagingnya berwarna putih. Jenis Tuna ini paling banyak dijual 

dalam bentuk kemasan kaleng. e. Tuna Sirip Biru/Bluefin Tuna (Thunnus Maccoyii, 

Thunnus Orientalis,Thunnus Thynnus), yaitu jenis Tuna yang mempunyai ukuran 




