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Abstrak. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan profil PPP Bacan, mengetahui aktivitas pemasaran
dan distribusi ikan, dan menentukan alternatif strategi penataan sistem pemasaran dan distribusi ikan di
PPP Bacan. Dengan analisis deskripsi, analisis pemasaran dan distribusi ikan, dan analisis SWOT, hasil
penelitian menunjukan bahwa PPP Bacan memiliki 2 kriteria lembaga pemasaran dan 4 saluran
pemasaran; saluran pemasaran hasil tangkapan ikan TCT segar dari nelayan dilakukan melalui tengkulak,
yaitu terkategori struktur pasar monopsony dan kerjasama jual bersifat mengikat; margin keuntungan
tertinggi bukan oleh nelayan, dan persentase terbesar Fisherman’s share yaitu saluran pemasaran melalui
UPI. Strategi yang diperlukan dalam memperbaiki atau penataan sistem pemasaran dan distribusi ikan
adalah penguatan akses permodalan dan pemasaran bagi nelayan melalui kelembagaan koperasi;
pengaktifan PPDI dengan sistem lelang; konsolidasi data pasokan, permintaan dan harga dengan
melibatkan instansi terkait; restrukturisasi desain saluran pemasaran dan distribusi ikan dari produsen ke
konsumen; konsolidasi dan komunikasi dengan Unit Pengolahan Ikan di daerah; pemberian kemudahan
dalam mengakses pasar dan promosi hasil kelautan dan perikanan di pasar dalam dan luar negeri;
pengembangan sistem informasi DPI dan cuaca di perairan Laut Maluku; pengembangan SDM nelayan
dalam penganganan hasil tangkapan di atas kapal; dan pengembangan industri pengolahan hasil
perikanan.
Abstract. This research aimed at describing Bacan’s Coastal Fishing Port Profile, discovering marketing
activities and fish distribution, and determining alternative structuring strategies of marketing system
arrangement and fish distribution at Bacan’s Coastal Fishing Port. By descriptive analysis, market and fish
distribution analysis, and SWOT analysis, the results showed that Bacan’s Coastal Fishing Port had 2
criteria for marketing establishment and 4 marketing channels; the marketing channels for fresh TCT fish
from fishermen is done through wholesaler which is categorized as monopsony market structure and selling
cooperation is binding; the highest marginal profit is not for fishermen, and the biggest percentage of
Fisherman's share is marketing channel through UPI. The strategies needed to improve or to rearrange the
marketing system and fish distribution are strengthening capital marketing access for fishermen through
cooperative institution; activating PPDI by auction system;consolidation stock data, demand and price by
involving stakeholders; restructuring marketing channel and fish distribution design from producers to
consumers; consolidation and communicating with the local Fish Processing Unit; providing convenience
in accessing markets and promotion marine and fishery products on domestic and overseas markets;
development information system of DPI and weather in Maluku Sea; development of fishermen's human
resources for handling catches on board; and development the processing industry of fishery product.

I. PENDAHULUAN
Halmahera Selatan adalah salah satu
kabupaten di Provinsi Maluku Utara yang
wilayahnya merupakan wilayah kepulauan
dimana 78% wilayahnya adalah laut. Wilayah ini
memiliki potensi sumberdaya perikanan dan
kelautan yang besar. DKP-MU (2019) mencatat,
aktivitas produksi perikanan tangkap tahun 2019
mencapai volume 65.480 ton dengan nilai Rp
1.356,48 milyar, yang terdiri dari jenis ikan pelagis
dan demersal. Produksi perikanan tangkap

wilayah ini menyumbang sebesar 22,8% dan
terbesar dari total produksi perikanan tangkap
Provinsi Maluku Utara yaitu sebesar 287.489,4 ton
(DKP-MU, 2019).
Produksi terbesar diperoleh dari jenis ikan
seperti tongkol (Thunnus tonggol) sebesar 11.234,3
ton dengan nilai produksi sebesar Rp. 224,69
milyar, disusul kemudian oleh jenis lainnya
seperti cakalang (Katsuwonus pelamis) yaitu
sebesar 10.192,81 ton dengan nilai produksi
sebesar Rp. 203,86 milyar, dan tuna sebesar 4.245
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ton dengan nilai produksi sebesar Rp. 97,65 milyar.
Daerah penangkapan (fishing ground) utama bagi
nelayan yang berbasis di Halmahera Selatan
adalah Perairan Laut Maluku
Dalam pemasaran dan pendisribusian
produksi hasil tangkapan tersebut, Kabupaten
Halmahera Selatan memiliki Pelabuhan Perikanan
Pantai (PPP) Bacan. PPP Bacan merupakan salah
satu pelabuhan perikanan di Provinsi Maluku
Utara. PPP Bacan dapat dikatakan sebagai pusat
pemasaran dan distribusi ikan di wilayah selatan
Provinsi Maluku Utara. Aktivitas distribusi dan
pemasaran ikan terjadi setiap hari dengan
berbagai macam jenis ikan baik pelagis maupun
demersal dipasarkan. Ikan yang berasal dari PPP
Bacan didistribusikan dan dipasarkan ke berbagai
daerah baik di seputaran Halmahera Selatan,
regional Provinsi Maluku Utara, maupun keluar
Provinsi Maluku Utara yaitu pulau Jawa, Sulawesi,
dan Ambon.
Untuk itu, dalam menunjang kegiatan yang
berhubungan dengan usaha pemasaran dan
distribusi ikan, pelabuhan perikanan mempunyai
peranan
yang
strategis.
Namun
dalam
perkembangannya, kegiatan di PPP Bacan
menemui berbagai permasalahan, yaitu (1) Proses
penanganan
ikan
sangat
buruk
dan
mempengaruhi kondisi ikan pada saat dibongkar
(2) Belum adanya stabilitas harga ikan yang sesuai
baik harga ikan ke nalayan maupun harga untuk
pemasaran lokal; (3) Belum tertatanya sistim
distribusi ikan secara baik untuk memenuhi
konsumsi masyarakat maupun untuk kebutuhan
pasokan industri olahan ikan sekaligus dapat
menekan tingginya harga ikan pada saat musim
paceklik; dan (4) Belum terlaksananya sistim
pelelangan ikan untuk menjamin harga ikan yang
stabil serta mengurangi peranan tengkulak yang
selama ini cenderung merusak harga pasaran.
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan profil
PPP Bacan, mengetahui aktivitas pemasaran dan
distribusi ikan, dan menentukan alternatif strategi
penataan sistem pemasaran dan distribusi ikan di
PPP Bacan.
II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dalam pada bulan
Mei–Juli 2020 di PPP Bacan Kabupaten Halmahera
Selatan, Provinsi Maluku Utara. Pengumpulan
data dilakukan melalui observasi langsung ke
lokasi penelitian. Data primer diperoleh melalui
pengamatan
langsung
terhadap
aktivitas
pemasaran dan distribusi jenis tuna, cakalang dan
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tongkol (TCT) serta kegiatan wawancara
menggunakan kuesioner yang telah disusun. Data
primer yang diambil mencakup: (1) keragaan pasca
produksi perikanan tangkap TCT, (2) pelaku pasar
dan jalur-jalur distribusi hasil tangkapan, (3)
sebaran harga ikan, (4) daerah pemasaran hasil
tangkapan, (5) Problematika pemasaran hasil
tangkapan, dan data-data lain terkait dengan
analisis dan tujuan penelitian ini. Wawancara
dilakukan terhadap para pelaku perikanan
(nelayan/ABK, pemilik kapal, pengumpul/dibodibo, pengelola PPP Bacan, dan stakesholders
lainnya) dengan menggunakan kuisioner dan
pengamatan langsung di lokasi penelitian.
Data sekunder yang diperlukan berkaitan
erat dengan aktivitas usaha perikanan tangkap
TCT, deskripsi umum lokasi penelitian yang
meliputi aspek produksi sampai aspek distribusi
dan pemasaran ikan, antara lain: (1) data volume
dan jumlah produksi perikanan TCT, (3) data
tujuan pemasaran dan distribusi ikan, dan hal-hal
lainnya seperti aspek kelembagaan dan kebijakan
pemerintah yang mampu mendeskripsikan
kondisi usaha perikanan tangkap melalui
penulusuran pustaka dari berbagai sumber yang
relevan, diantaranya Dinas Perikanan dan
Kelautan Provinsi Maluku Utara, Dinas Kelautan
dan Perikanan Kabupaten Halmahera Selatan, Biro
Pusat Statistik (BPS) daerah, dan hasil laporanlaporan penelitian dilokasi yang sama dan terkait
dengan penelitian ini.
Pengambilan responden dipilih secara
sengaja (purposive sampling). (Sugiyono, 2013;
Oppong, 2013). Responden yang dituju antara lain
nelayan tangkap dan nelayan umpan, dibo-dibo,
pedagang ikan, tengkulak, pengelola PPP Bacan
dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Halmahera Selatan. Responden yang digunakan
untuk memperoleh data tentang aktivitas
pemasaran dan distribusi ikan di PPP Bacan terdiri
dari 5 pedagang ikan, 5 nelayan, 5 dibo-dibo, 5
tengkulak
dan
Kepala
TPI.
Sedangkan
pengambilan responden untuk analisis SWOT
diambil dari stakeholders yang terlibat dalam
aktivitas
pengelolaan
dan
pemanfaatan
sumberdaya ikan, pemasaran dan distribusi hasil
tangkapan di PPP Bacan, yaitu: nelayan tangkap,
pemilik kapal, pelaksana, dibo-dibo, UPT (Unit
Pelaksana Teknis) Provinsi Maluku Utara, UPTD
(Unit Pelaksana Teknis Halmahera Selatan),
Pelayanan dan Pengembangan Pelabuhan oleh
kepala UPTD, akademisi dan tokoh masyarakat
perikanan setempat.
693

Jurnal Ilmiah agribisnis dan Perikanan (agrikan UMMU-Ternate)

Untuk mendeskripsikan profil PPP Bacan,
pengolahan dan analisis datanya dikerjakan
dengan
menggunakan
analisis
deskriptif
kuantitatif (Nasir 1983). Data yang dianalisis
meliputi data statistik tentang jumlah produksi
dan volume perikanan TCT dan kelembagaan
pemasaran (tataniaga) yang menyelenggarakan
kegiatan atau fungsi pemasaran ikan dari pihak
kapal sampai pihak konsumen. Untuk mengetahui
aktivitas pemasaran
dan
distribusi ikan,
pengolahan dan analisis datanya dikerjakan
dengan menggunakan analisis lembaga dan
saluran pemasaran (Limbong dan Sitorus, 1987);
struktur pemasaran (Sudiyono 2004); perilaku
pasar (Dahl dan Hammong yang diacu dalam
Setiorini 2008), keragaan pasar (Dahl dan
Hammond yang diacu dalam Fauzi 2008) dan
analisis margin pemasaran (Sudiyono, 2002).
Adapun untuk menentukan alternatif strategi
penataan sistem pemasaran dan distribusi ikan di
PPP Bacan, pengolahan dan analisis datanya
dikerjakan dengan menggunakan analisis SWOT
(Rangkuti, 2005; David, 2006).
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Profil PPP Bacan
Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Bacan
semula merupakan Pangkalan Pendaratan Ikan
(PPI) yang dibangun pada tahun 1991, terletak di
bagian selatan dari arah Kota Labuha sekitar ± 8 km
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di Desa Panamboang Kecamatan Bacan, yang
pengelolaannya semula di bawah Dinas Perikanan
Kabupaten Maluku Utara Cabang Dinas Perikanan
Maluku di Ambon.
Berdasarkan hasil evaluasi dari sejumlah
variabel yang menjadi acuan (standart) penilaian
Departemen Kelautan Perikanan terkait dengan
syarat untuk sebuah Pelabuhan Perikanan, pada
tanggal 13 Mei 2005 Status Pangkalan Pendaratan
Ikan (PPI) Bacan dinaikan menjadi Pelabuhan
Perikanan Pantai (PPP) berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor: KEP. 10 /MEN/2005. Pelabuhan Perikanan
Pantai (PPP) Bacan adalah Pelabuhan Perikanan
yang belum diusahakan, secara struktural
kelembagaan adalah merupakan Unit Pelaksana
tekhnis Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi
Maluku Utara yang terletak di wilayah Kab.
Halmahera Selatan di Desa Panamboang Bacan,
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
kelembagaan bertanggung-jawab langsung kepada
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi
Maluku Utara.
Secara umum fasilitas yang dimiliki oleh
PPP Bacan terbagi atas tiga bagian, yaitu fasilitas
pokok,
fasilitas
fungsional,
dan
fasilitas
penunjang. Keberadaan fasilitas-fasilitas tersebut
yang meliputi volume/ukuran, jumlah, dan
kondisinya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang yang tersedia PPP Bacan
Ukuran/
Keterangan/
Jenis Fasilitas
Jumlah
Volume
Kondisi
FASILITAS POKOK
1. Luas Areal Pelabuhan
7,5 Ha
1 areal
SHM
2. Jalan Lingkungan
800 m
Baik
3. Dermaga:
- Dermaga beton (ekspor)
60 x 6 m
1 unit
Baik
- Dermaga beton (lokal)
100 x 6 m
1 unit
Baik
- Dermaga kayu
58 x 5 m
1 unit
Rusak
4. Break Water
237 m
1 unit
90% Baik
5. Tembok penahan tanah (Talut)
643 m
1 unit
90% Baik
FASILITAS FUNGSONAL
1. Bangunan Kantor
10 x 28 m
1 unit
Baik
2. TPI/PPDI
33 x 12 m
1 unit
Baik
3. Pabrik Es
100;10; 7,5 ton
3 unit
Baik
4. Cold Storage
100; 75; 50 ton
3 unit
Baik
5. Pabrik Es Curah
2 ton
1 unit
Baik
6. Air Blast Freezer (ABF)
4; 4; 3; 1,5 ton
4 unit
Baik
7. Balai Pertemuan
5 x 10
1 unit
Baik
8. Post Pengawasan
4x5
1 unit
Baik
9. Kapal Pengawas
1 unit
Baik
10. Radio SSB
2 unit
Baik
11. Tanki BBM
7x5
1 unit
Baik
12. Docking
Daya 50 GT
1 unit
Baik
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13. Bengkel
14. SPDN
15. Sumur Air Pemukaan
16. Bak Penampung Air
17. Tower Air
18. Instalasi Air
19. Instalasi Listrik (KvA)
20. Bangunan MCK
21. Areal Parkir
22. Pagar Pembatas Areal
FASILTAS PENUNJANG
1. Mess Operator
2. Musholah
3. Kios/Kantin
Sumber: PPP Bacan (2019)

5 x 10
80 ton/bln

Dalam menjalankan fungsinya sebagai
tempat berlabuh dan pendaratan ikan hasil
tangkap kapal perikanan, jenis kapal yang
dominan membongkar ikan hasil tangkapan di
PPP Bacan 2019 berjumlah 179 unit dan
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1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit

15 ton
4 ton
400 m
250; 200;
8x6m
30 x 50 m
450 m

2 Gardu

9 x 28 m
10 x 10 m
6x6m

1 unit
1 unit
8 unit

Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik

didominasi oleh kapal motor bermesin dalam
berukuran 31-50 GT yaitu berjumlah 175 unit.
Jumlah kapal nelayan yang melakukan kegiatan
operasional di PPP Bacan tahun 2017-2019 dapat
dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Perkembangan kapal penangkapan ikan yang berpangkalan di PPP Bacan tahun 2017 - 2019
Kapal Motor (Unit)
Tahun

Total
< 10 GT

2017
50
2018
55
2019
59
Jumlah
164
Sumber: PPP Bacan (2019)

10 – 30 GT

31–50 GT

51 – 100 GT

> 100 GT

59
35
46
140

60
55
60
175

10
8
11
29

2
2
3
7

Menurut PPP Bacan (2019), kapal–kapal
yang berdomisili dan beroperasional di PPP Bacan
sebagian besar menggunakan alat tangkap hand
line, pole and line dan pancing layang-layang. Pada
periode tahun 2015-2019, perkembangan produksi
rata-rata tahunan ikan hasil tangkapan yang
didaratkan di PPP Bacan meningkat sebesar 8,14%,

131
155
179

yaitu dari 4.341,54 ton pada tahun 2015 menjadi
5.799,25 ton pada tahun 2019 (PPP Bacan, 2019).
Tabel 3 memperlihatkan perkembangan produksi
ikan hasil tangkapan yang didaratkan di PPP
Bacan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mulai
tahun 2015–2019.

Tabel 3. Perkembangan produksi ikan hasil tangkapan yang
didaratkan di PPP Bacan 2015-2019
Jumlah Produksi
Perkembangan
Tahun
(Ton)
(%)
2015
4.341,54
2016
4.379,24
0,87
2017
5.655,99
29,15
2018
5.692,84
0,65
2019
5.799,25
1,87
Rata-rata
8,14
Sumber: PPP Bacan (2019).

Selanjutnya, produksi ikan hasil tangkapan
yang didaratkan didominasi oleh cakalang
(Katsuwonus pelamis), madidihang (Thunnus
albacares), dan tongkol (Auxis thazard). Pada
tahun 2019, produksi dari jenis ikan cakalang yaitu

sebesar 3.786,67 ton, disusul kemudian oleh
madidihang sebesar 975,10 ton, dan tongkol
(Thunnus tonggol) sebesar 530,57 ton (PPP Bacan,
2019).
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Perkembangan produksi hasil perikanan
sebagaimana dilihat pada Tabel 3 selanjutnya
didistribusikan melalui beberapa wilayah. Adapun
pembagian wilayah distribusinya digolongkan
kedalam 3 wilayah, yaitu (1) Lokal; pendistribusian
berada di sekitaran wilayah Pulau Bacan, seperi
pasar ikan Tembal, dan sebagian lagi di pasar-pasar
setiap kecamatan yang dekat dengan keberadaan
PPP Bacan. Adapun jenis pendistribusian ikan
yang dilakukan di pasar lokal adalah dalam bentuk
segar dan olahan seperti ikan asap; (2) Regional;
didistribusikan ke luar wilayah Kabupaten
Halmahera Selatan seperti Ternate, Bitung,
Makasar, Surabaya, Ambon dan Jakarta dimana
pendistribusiannya dalam bentuk ikan segar dan
beku; dan (3) Internasional; didistribusikan ke
negara tujuan, namun sebelumnya didistribusikan
terlebih dahulu kepada eksportir yang bergerak di
industri perikanan tangkap yang berada di Bitung,
Surabaya, Ambon dan Jakarta. Setelah hasil
tangkapan tersebut sampai pada agen atau
distributor, kemudian mereka mengekspornya ke
negara tujuan seperti Amerika, Pilipina dan Jepang.
Sarana transportasi yang digunakan untuk
mendistribusikan hasil tangkapan dari PPP Bacan
terdiri dari dua jenis yaitu kendaraan pick-up
(carry) khusus yang berada di sekitaran Pulau
Bacan dan melalui kapal umum untuk
pendistribusian antar daerah (Pulau Ternate) atau
melalui kapal barang (Cargo) menuju ke pasar
regional.
Dalam mempertahankan agar mutu ikan
hasil tangkapan tetap terjaga sehingga dapat
memenuhi syarat untuk konsumsi dan sebagai
bahan baku olahan bernilai tinggi. Kapal-kapal
penangkap ikan yang akan mencari ikan biasanya
dibekali dengan es balok yang digunakan sebagai
pengawet dimana ikan-ikan hasil tangkapan
disimpan dalam palkah kapal (fish hold) bersamasama
dengan
es
balok.
Dalam
proses
pembongkaran, ikan-ikan tersebut dicuci dengan
menggunakan air bersih dan kemudian ikan-ikan
tersebut diangkut ke PPDI (Pusat Pemasaran dan
Distribusi Ikan) untuk disortir, ditimbang dan
selanjutnya diangkut ke tempat penyimpanan atau
tempat pengolahan atau langsung didistribusikan
ke pasar baik pasar lokal maupun pasar regional.
Namun, pada pengamatan di lapangan
ditemui masih adanya proses penanganan ikan
yang tidak baik/hygienis di PPDI. Ikan hasil
tangkapan yang diangkut ke PPDI tidak diletakan
di tempat yang bersih yang diberi es melainkan
diletakan di lantai dimana setiap orang yang

Vol. 14. No. 2 (Oktober 2021)

masuk ke PPDI menggunakan alas kaki yang
kotor. Selain itu, terdapat beberapa ekor ikan yang
sudah terkupas kulit bagian luarnya atau terjadi
kesalahan perlakuan/teknis di atas kapal yang bisa
menyebabkan ikan hasil tangkapan cacat pada saat
diangkut ke PPDI.
Hal ini terjadi karena penanganan yang
dilakukan
nelayan
hanya
berdasar
atas
pengalaman dan belum memenuhi persyaratan
jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada
proses produksi, pengolahan dan distribusi
sebagaimana terdapat pada Keputusan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMENKP/2013. Keputusan tersebut mengatur tentang
persyaratan dari hulu ke hilir termasuk di
dalamnya Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)
pada unit pengumpul/supplier sebagai bukti
komitmen Otoritas Kompeten dalam rangka
pengendalian jaminan mutu dan kemanan hasil
perikanan. Hal ini tentu harus menjadi perhatian
dalam menunjang aktivitas pemasaran dan
pendistribusiannya sehingga dapat menghasilkan
produksi yang bermutu dan memiliki harga yang
kompetitif. Sistem pemasaran dari hasil tangkapan
tidak dilakukan melalui proses pelelangan karena
PPDI di PPP Bacan tidak berfungsi. Dengan
demikian, hasil penangkapan dipasarkan melalui
pelaku usaha (tengkulak) yang dikenal dengan
sebutan “Pelaksana”.
Pemasaran ikan hasil tangkapan TCT di PPP
Bacan memiliki pola-pola pemasaran yang sama.
Dari hasil pengamatan di lapangan pola yang
didapat, baik hasil tangkapan dari nelayan TCT
hanya dijual ke pelaksana. Hal ini terjadi karena
nelayan telah terikat kerjasama dengan pelaksana.
Selain itu nelayan juga tidak bisa bebas menjual
hasil tangkapannya ke pelaksana lain diluar dari
pelaksana di PPP Bacan. Nelayan harus menjual
semua hasil tangkapannya kepada pelakasana
yang memberikan modal kepada nelayan tersebut.
Lembaga pemasaran hasil tangkapan di PPP
Bacan terdiri dari nelayan, pelaksana, Unit
Pengolahan Ikan (UPI), pedagang pengecer (Dibodibo) daerah Bacan, pedagang pengecer luar
daerah Bacan dan pedagang ikan olahan. Nelayan
menjual ikan hasil tangkapannya kepada
pelaksana, dari pelaksana ikan dijual langsung
kepada UPI atau ke pasar regional dan pasar
eksport atau dijual ke dibo-dibo baik yang berasal
daerah Bacan maupun dari Bacan (Ternate) atau ke
pedagang ikan olahan. Adapun 4 UPI yang
terdapat pada sentra distribusi PPP Bacan yaitu
perusahaan BUMN yaitu PT. Perikanan Nusantara
696
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(PRINUS), BUMD Perusda Prima Niaga Halsel
(PNH), perusahaan swasta PT. Multipar Saptatama
(MST), dan Koperasi Santo Alvin Pratama (SAP).
Selain ke-empat UPI tersebut, lembaga pemasaran
lainnya yang berada di PPP Bacan adalah
pelaksana sebanyak 14 orang dan dibo-dibo
sebanyak 80 orang. Sebagian besar nelayan hanya
menjual hasil tangkapannya kepada pelaksana
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karena adanya faktor keterikatan, keterbatasan
informasi pasar, dan modal. Penjualan langsung
kepada pelaksana membuat nelayan tidak perlu
mencari tempat penjualan lain sehingga tidak
menanggung biaya pemasaran. Saluran pemasaran
yang terbentuk di PPP Bacan terdiri dari 4 jenis
sebagaimana dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Saluran Pemasaran dan Distribusi Ikan TCT di PPP Bacan

Saluran 1 sampai 4 utama terjadi ketika ikan
yang didaratkan di PPP Bacan berlimpah,
sedangkan pada kondisi paceklik atau ikan yang
didaratkan sedang sedikit, diutamakan saluran
pemasarannya yang hanya terjadi pada saluran 3
dan 4. Hal ini dapat terjadi karena ketika ikan
yang didaratkan sedikit (musim paceklik), ikan
yang dimiliki pelaksana akan habis untuk
memenuhi permintaan pasar lokal yaitu dijual ke
dibo-dibo lokal Bacan dan pedagang olahan ikan
lokal. Sementara ketika ikan melimpah, pelaksana
masih memiliki banyak ikan sehingga selain
dipasarkan melalui saluran 3 dan 4, pelaksana
dapat menjual sebagian ikannya ke saluran 1 dan
2. Pada saluran 1 akan tetap terjadi selama ikan
yang didaratkan memiliki ukuran berat >10 kg
(khusus untuk tuna) dan memiliki kualitas yang
bagus, meskipun saat itu umumnya ikan yang
didaratkan di PPP Bacan sedang sedikit. Pada 4

saluran pemasaran dan distribusi yang ada
seharusnya menghendaki saluran yang pendek
karena produk yang dihasilkan yaitu Ikan TCT
segar termasuk dalam kategori produk yang cepat
dan mudah rusak. Namun jarak antara produsen
(nelayan) dengan konsumen akhir yang jauh
sehingga makin panjang pula saluran yang
ditempuh oleh produk. Panjang pendeknya
saluran distribusi yang dilalui oleh suatu hasil
perikanan tergantung pada beberapa faktor antara
lain yaitu jarak antara produsen dan konsumen
dan cepat tidaknya produk rusak (Hanafiah dan
Saefuddin 2006).
Panjangnya saluran pemasaran TCT segar di
PPP Bacan juga dipengaruhi oleh posisi keuangan
(modal) dari produsen (nelayan) yang tidak kuat.
Dengan demikian, dalam penggolongan saluran
distribusi menurut Kotler dan Keller (2007),
saluran distribusi ikan TCT segar di PPP Bacan
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tergolong dalam saluran tingkat tiga (produsengrosir/pelaksana-distributor-pengecer-konsumen).
Saluran ini yang menyebabkan harga di tingkat
konsumen akhir menjadi sangat tinggi, terutama
pada saluran pemasaran dan distribusi yang
berada
di
luar
Pulau
Bacan
dimana
pendistribusiannya dilakukan lewat laut.
Struktur pasar yang terbentuk pada masingmasing lembaga pemasaran adalah sebagai
berikut:
1. Nelayan dengan Pelaksana; Struktur pasar
monopsony. Umumnya nelayan hanya bisa
menjual semua ikannya kepada satu
pelaksana.
2. Pelaksana dengan UPI (Unit Pengolaan Ikan);
Struktur pasar oligopoly. Dalam pasar ini,
pihak pelaksana tetap berlaku sebagai price
maker dan UPI sebagai price taker. Pada
penjualan ke UPI ini, volumenya tergantung
ikan yang didaratkan.
3. Pelaksana dengan Dibo-Dibo luar Bacan;
Struktur pasar oligopoly, dimana Jumlah
pedagang luar Bacan sebagai pembeli lebih
banyak dari pada jumlah pelaksana yang
memiliki ikan. Pada kondisi supply ikan baik
melimpah maupun paceklik, posisi tawar
(bargaining position) pelaksana lebih kuat dari
pada dibo-dibo luar Bacan.
4. Pelaksana dengan Dibo-dibo lokal Bacan;
Struktur pasar oligopoly, dimana jumlah
pedagang lokal Bacan sebagai pembeli lebih
banyak dari pada jumlah pelaksana yang
memiliki ikan.
5. Pelaksana dengan pedagang ikan olahan lokal;
Struktur pasar oligopoli, dimana jumlah
pedagang ikan olahan lokal sebagai pembeli
lebih banyak dari pada jumlah pelaksana yang
memiliki ikan. Sebenarnya pada struktur pasar
ini berlaku pedagang ikan olahan sebagai price
taker dan pelaksana sebagai price maker. Hal
ini disebabkan karena tingginya kebutuhan
pedagang ikan olahan akan bahan baku ikan
segar demi kelangsungan usaha mereka.
Berdasarkan analisis perilaku pasar menurut
kriteria Setiorini (2008), menunjukan bahwa
praktek penentuan harga di PPP Bacan ditentukan
melalui dua cara yaitu penentuan harga oleh
pelaksana dan berdasarkan tawar-menawar.
Penentuan harga oleh pelaksana terjadi pada
nelayan dengan pelaksana. Sementara tawarmenawar dilakukan berdasarkan kesepakatan
walaupun masih terdapat beberapa pelaksana
yang memegang kendali terhadap harga.
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Selanjutnya, sistem pembayaran harga terdiri dari
dua cara yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem
pembayaran kredit. Sistem pembayaran tunai
dilakukan antara pelaksana dengan nelayan dan
UPI dengan pelaksana. Sementara sistem
pembayaran kredit dilakukan antara dibo-dibo
luar Bacan dengan pelaksana, pelaksana dengan
dibo-dibo lokal, dan pelaksana dengan pedagang
ikan olahan. Pembayaran umumnya dilakukan
selama 7 hari setelah ikan di timbang.
Adapun
kerjasama
pemasaran
antar
lembaga pemasaran/pelaku usaha seperti yang
terjadi antara nelayan dan pelaksana merupakan
kerjasama jual beli yang bersifat mengikat.
Nelayan yang sudah terikat kerjasama dengan
pelaksana
harus
menjual
semua
hasil
tangkapannya kepada pelaksana yang telah
memberikannya modal sehingga dapat dikatakan
bahwa sistem jual-beli antar lembaga ini bersifat
tertutup. Hal ini mengakibatkan selain pelaksana,
pelaku pelaku lain tidak bisa membeli ikan
langsung kepada nelayan. Kerjasama antara
pelaksana dengan dibo-dibo (lokal dan luar
Bacan), dan pedangan ikan olahan merupakan
kerjasama jual-beli yang tidak mengikat dan
bersifat terbuka. Hal yang sama juga berlaku pada
kerjasama antara pelaksana dengan UPI. Pelaksana
bisa menjual ikannya bebas kepada semua UPI
yang berada di sekitaran PPP Bacan asalkan harga
dan kualitasnya sesuai dan tanpa ada sistem
kontrak yang mengharuskan pelaksana memasok
ikannya secara kontinyu kepada UPI.
Pemahaman mengenai keragaan pasar
dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang
berfungsi secara baik atau tidak dari keberadaan
suatu usaha. Keragaan pasar dapat dilihat dari
harga
dan
penyebarannya
ditingkat
produsen/konsumen, dan margin pemasaran dan
penyebarannya pada setiap pasar. Berikut ini
disajikan penjelasan mengenai harga, margin dan
fisherman’s
share
masing-masing
saluran
pemasaran yang ada di PPP Bacan.
1. Harga pemasaran, margin pemasaran dan
fisherman’s share pada saluran 1
Pada saluran 1 lembaga pemasaran yang
terlibat terdiri dari nelayan, pelaksana, dan UPI
(PT. MUF, PT. Prinus, Perusda PNH dan Koperasi
SAP). Pada musim tangkapan melimpah,
pemasaran ikan pada saluran 1 ini sebagian besar
yaitu ikan cakalang dan ikan tuna. Distribusi
margin ikan cakalang dan tuna pada saluran 1
dapat dilihat pada Tabel 4.
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Tabel 4. Distribusi margin ikan cakalang dan tuna pada saluran 1
Harga per kg
Pelaku
Beli (Rp)
Jual (Rp)
Usaha
melimpah
paceklik
melimpah
paceklik
Cakalang
Nelayan
12.000
15.000
Pelaksana
12.000
15.000
14.000
20.000
UPI
14.000
20.000
Fisherman Share (%)
Tuna
Nelayan
15.000
17.000
Pelaksana
15.000
17.000
17.000
22.000
UPI
17.000
22.000
Fisherman Share (%)

2.

Harga pemasaran, margin pemasaran dan
fisherman’s share pada saluran 2
Pada saluran 2 lembaga pemasaran yang
terlibat terdiri dari nelayan, pelaksana, dibo-dibo
dari luar Bacan (Ternate), dibo-dibo Ternate, pasar
regional/pasar Ternate/restoran dan konsumen

Harga pemasaran, margin pemasaran dan
fisherman’s share pada saluran 3
Pada saluran 3 lembaga pemasaran yang
terlibat terdiri dari nelayan, pelaksana, dibo-dibo
lokal Bacan, pedagang pengecer di pasar lokal
bacan/restoran dan konsumen akhir. Ikan-ikan
yang
dipasarkan
melalui
pemasaran
ini
merupakan ikan-ikan yang biasa dikonsumsi oleh
masyarakat Pulau Bacan dan sekitarnya yaitu
seperti ikan cakalang dan tongkol. Distribusi
margin ikan cakalang dan tuna pada saluran 1
dapat dilihat pada Tabel 6.

Margin per kg
(Rp)
melimpah
paceklik

2.000

5.000

85,71

75,00

2.000

5.000

85,71

75,00

akhir. Ikan-ikan yang dipasarkan melalui saluran
pemasaran ini merupakan ikan-ikan yang
ukurannya bervariasi dan umumnya dari jenis
ikan cakalang dan sedikit tuna dengan ukuran < 10
kg. Distribusi margin ikan cakalang dan tuna pada
saluran 1 dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Distribusi margin ikan cakalang dan tuna pada saluran 2
Harga per kg
Pelaku
Beli (Rp)
Jual (Rp)
Usaha
melimpah
paceklik
melimpah
paceklik
Nelayan
12.000
15.000
Pelaksana
12.000
15.000
15.000
18.000
Dibo-dibo luar
Bacan (jual ke
15.000
18.000
18.000
21.000
Ternate)
Dibo-dibo di
18.000
21.000
20.000
25.000
Ternate
Pedagang
Pengecer
20.000
25.000
40.000
50.000
Ternate
Konsumen
40.000
50.000
akhir
Fisherman Share (%)

3.
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Margin per kg
(Rp)
melimpah
paceklik
3.000

3.000

3.000

3.000

2.000

4.000

20.000

25.000

30,00

30,00

4.

Harga pemasaran, margin pemasaran dan
fisherman’s share pada saluran 4
Pada saluran 4 lembaga pemasaran yang
terlibat terdiri dari nelayan, pelaksana, pedagang
ikan olahan lokal, dan konsumen. Umumnya ikanyang dipasarkan melalui pemasaran ini adalah
ikan cakalang. Distribusi margin ikan cakalang
dan tuna pada saluran 4 dapat dilihat pada Tabel 7.
Secara keseluruhan, bagian yang diterima
nelayan (fisherman’s share) terbesar terdapat pada
saluran 1 yaitu sebesar 85,71% baik pada musim
melimpah maupun pada musim paceklik,
sehingga saluran 1 relatif tinggi dari saluran
pemasaran lainnya. Menurut Soekartawi (2002),
efisiensi pemasaran dapat diukur dengan acuan
1
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persentase perbedaan harga yang dibayarkan
konsumen dan produsen tidak terlalu tinggi atau

nilai fisherman’s sharenya tinggi.

Tabel 6. Distribusi margin ikan cakalang dan tongkol pada saluran 3
Harga per kg
Pelaku
Beli (Rp)
Jual (Rp)
Usaha
melimpah
paceklik
melimpah
paceklik
Cakalang
Nelayan
12.000
15.000
Pelaksana
12.000
15.000
15.000
20.000
Dibo-dibo lokal
15.000
20.000
18.000
25.000
Pedagang
18.000
25.000
35.000
50.000
Pengecer lokal
Konsumen
35.000
50.000
akhir
Fisherman Share
Tongkol
Nelayan
6.000
12.000
Pelaksana
6.000
12.000
8.000
15.000
Dibo-dibo lokal
8.000
15.000
10.000
20.000
Pedagang
10.000
20.000
20.000
40.000
Pengecer lokal
Konsumen
20.000
40.000
akhir
Fisherman Share (%)
Tabel 7. Distribusi margin ikan cakalang pada saluran 4.
Harga per kg
Pelaku
Beli (Rp)
Jual (Rp)
Usaha
melimpah
paceklik
melimpah
paceklik
Nelayan
12.000
15.000
Pelaksana
12.000
15.000
15.000
18.000
Pedagang ikan
15.000
18.000
40.000
60.000
olahan
Konsumen
40.000
60.000
akhir
Fisherman Share (%)

Hasil
analisis
margin
pemasaran
menunjukan bahwa dari keempat saluran ini,
bukan nelayan yang memperoleh margin
keuntungan tertinggi melainkan pedagang eceran
di pasar Ternate (saluran 2) dan pedagang
pengecer di pasar lokal Bacan (Saluran 3). Margin
keuntungan tertinggi ini disebabkan karena
pedagang pengecer baik di pasar Ternate maupun
di Pasar lokal Bacan menjual ikan ke konsumen
akhir dijual dengan satuan per ekor bukan lagi
dengan satuan per kilogram. Hal inilah yang
menyebabkan harga di tingkat konsumen sangat
tinggi, apalagi pada saat musim paceklik.
3.3. Strategi Penataan Distribusi dan Pemasaran
Ikan
Berdasarkan hasil analisis deskripsi dan
analisis pemasaran sebagaimana tersebut di atas,
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Margin per kg
(Rp)
melimpah
paceklik

3.000
3.000

5.000
5.000

17.000

25.000

34,29

30,00

2.000
2.000

3.000
5.000

10.000

20.000

30,00

30,00

Margin per kg
(Rp)
melimpah
paceklik
3.000

3.000

25.000

42.000

30,00

25,00

masih ditemukan permasalahan-permasalahan
dalam aktivitas distribusi dan pemasaran ikan
segar hasil tangkapan di PPP Bacan. Secara umum,
permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan
distribusi dan pemasaran ikan di PPP Bacan ini
tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang
dihadapi dalam upaya peningkatan produksi dan
penanganan hasil panen secara nasional. Menurut
DJPDSPKP (2017), permasalahan yang dihadapi
dalam
upaya
peningkatan
produksi
dan
penanganan
hasil
panen
tersebut
dapat
dikelompokkan dalam 26 permasalahan yang
antara lain yaitu tingkat susut hasil yang relatif
masih tinggi di sentra produksi dan pasca panen,
terbatasnya promosi dan kerjasama usaha dan
pemasaran hasil perikanan, biaya logistik yang
masih mahal, masih terbatasnya sarana dan
prasarana yang berbiaya murah untuk mendukung
2
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distribusi dan pemasaran produk perikanan antar
daerah dan antar pulau, dan belum optimalnya
kelembagaan nelayan yang dapat memanfaatkan
sarana dan prasarana pasca panen yang tersedia.
Sebagai salah satu terbesar penyuplai ikan TCT
segar Provinsi Maluku Utara, distribusi dan
pemasaran ikan TCT di PPP Bacan memerlukan
dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah
daerah serta pihak-pihak terkait. Pengembangan
tersebut diarahkan pada keberlanjutannya yang
idealnya terjabarkan ke dalam suatu strategi yang
dipersiapkan
terutama
dalam
menghadapi
permintaan ikan TCT terus meningkat di pasaran
termasuk pasar ekspor manca negara.
Permasalahan-permasalahan tersebut harus
segera dicari langkah-langkah alternatif solusinya.
Dari analisis matriks SWOT didapatkan 10 macam
strategi yaitu 1) penguatan akses permodalan dan
pemasaran bagi nelayan melalui kelembagaan
koperasi; 2) pengaktifan PPDI dengan sistem
lelang; 3) revitalisasi program SLIN; 4) konsolidasi
data pasokan, permintaan dan harga dengan
melibatkan instansi terkait; 5) restrukturisasi
desain saluran pemasaran dan distribusi ikan dari
produsen ke konsumen; 6) konsolidasi dan

x = -0,044 dan y = 1,181
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komunikasi dengan Unit Pengolahan Ikan di
daerah;
7) pemberian kemudahan dalam
mengakses pasar dan promosi hasil kelautan dan
perikanan di pasar dalam dan luar negeri; 8)
pengembangan sistem informasi DPI dan cuaca di
perairan Laut Maluku; 9) pengembangan SDM
nelayan dalam penganganan hasil tangkapan di
atas kapal; dan 10) pengembangan industri
pengolahan hasil perikanan.
Dalam pengambilan keputusan untuk
memilih kelompok alternatif strategi terbaik,
maka berdasarkan hasil analisis kwadran SWOT
titik (x, y) diperoleh posisi distribusi dan
pemasaran ikan TCT segar di PPP Bacan saat ini
berada pada kwadran III yaitu pada posisi nilai x =
-0,044 dan y = 1,181 dimana mengartikan bahwa
keadaan internal PPP Bacan sebenarnya belum
mampu mengatasi berbagai permasalahan internal
mengenai pendistribusian dan pemasaran ikan
TCT segar, namun kondisi lingkungan ekternal di
PPP Bacan mampu memberikan respon yang
positif dalam penataan pendistribusian dan
pemasaran ikan TCT segar yang dengan
memanfaatkan peluang dan meminimalisir
ancaman yang ada (Gambar 2).
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Gambar 2. Posisi kondisi distribusi dan pemasaran
ikan TCT segar di PPP Bacan saat ini.

Kelompok strategi yang menjadi prioritas
dalam penataan pendistribusian dan pemasaran
ikan TCT segar di PPP Bacan adalah strategi
Weakness-Opportunity (WO). Namun demikian,
dengan memperhatikan kondisi lingkungan
ekternal di PPP Bacan maka terdapat beberapa
strategi dari kelompok lingkungan eksternal (ST
dan WT) juga diperlukan dalam mencapai tujuan
dan mengatasi permasalahan dalam penataan
pendistribusian dan pemasaran ikan TCT segar di
PPP Bacan. Kelompok strategi tersebut adalah: (1)
penguatan akses permodalan dan pemasaran bagi
nelayan melalui kelembagaan koperasi; (2)

pengaktifan PPDI dengan sistem lelang; (3)
konsolidasi data pasokan, permintaan dan harga
dengan
melibatkan
instansi
terkait;
(4)
restrukturisasi desain saluran pemasaran dan
distribusi ikan dari produsen ke konsumen; (5)
konsolidasi dan komunikasi dengan Unit
Pengolahan Ikan di daerah;
(6) pemberian
kemudahan dalam mengakses pasar dan promosi
hasil kelautan dan perikanan di pasar dalam dan
luar negeri; (7) pengembangan sistem informasi
DPI dan cuaca di perairan Laut Maluku; (8)
pengembangan SDM nelayan dalam penganganan
hasil tangkapan di atas kapal; dan (9)
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pengembangan
perikanan.

industri

pengolahan

hasil

IV. PENUTUP
4.1 Kesimpulan
1. Secara keseluruhan, kondisi fasilitas pokok,
fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang
yang tersedia PPP Bacan tergolong baik.
Jumlah frekuensi bongkar bagi kapal yang
mendaratkan hasil tangkapannya didominasi
oleh kapal hand line dan kapal pole and line.
Pada periode tahun 2015-2019, perkembangan
produksi rata-rata tahunan ikan hasil
tangkapan yang didaratkan di PPP Bacan
meningkat sebesar 8,14%, dengan jenis ikan
dominan adalah cakalang (Katsuwonus
pelamis), madidihang (Thunnus albacares), dan
tongkol (Auxis thazard).
2. Aktivitas distribusi dan pemasaran ikan di
PPP Bacan menunjukan bahwa proses
penanganan ikan di atas Kapal dan di PPDI
belum sesuai dengan Keputusan Menteri
Kelautan
dan
Perikanan
Nomor
52A/KEPMEN-KP/2013; memiliki 2 kriteria
lembaga pemasaran; memiliki 4 saluran
pemasaran; saluran pemasaran hasil tangkapan
ikan TCT segar dari nelayan dilakukan
melalui pelaksana yaitu terkategori struktur
pasar monopsony; kerjasama yang terjadi
merupakan kerjasama jual beli antara nelayan
dan pelaksana yang bersifat mengikat; margin
keuntungan tertinggi bukan oleh nelayan, dan
Fisherman’s share dari masing-masing saluran
pemasaran menunjukan bahwa persentase
terbesar terdapat pada saluran 1 (melalui UPI).
3. Strategi yang diperlukan dalam memperbaiki
atau penataan sistem pemasaran dan distribusi
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ikan di PPP Bacan Bacan adalah (1) penguatan
akses permodalan dan pemasaran bagi nelayan
melalui kelembagaan koperasi; (2) pengaktifan
PPDI dengan sistem lelang; (3) konsolidasi
data pasokan, permintaan dan harga dengan
melibatkan instansi terkait; (4) restrukturisasi
desain saluran pemasaran dan distribusi ikan
dari produsen ke konsumen; (5) konsolidasi
dan komunikasi dengan Unit Pengolahan Ikan
di daerah; (6) pemberian kemudahan dalam
mengakses pasar dan promosi hasil kelautan
dan perikanan di pasar dalam dan luar negeri;
(7) pengembangan sistem informasi DPI dan
cuaca di perairan Laut Maluku; (8)
pengembangan
SDM
nelayan
dalam
penganganan hasil tangkapan di atas kapal;
dan (9) pengembangan industri pengolahan
hasil perikanan.
4.2 Saran
1. Diperlukan reorientasi strategi penataan
sistem pemasaran dan distribusi ikan di PPP
Bacan
dengan
menitikberatkan
pada
peningkatan
pendapatan
nelayan
dan
keberlajutan usaha perikanan tangkap.
2. Setiap strategi penataan sistem pemasaran dan
distribusi ikan di PPP Bacan hendaknya
melibatkan partisipasi seluruh stakeholder’s
baik
dalam
perumusan
maupun
implementasinya.
3. Strategi penataan sistem pemasaran dan
distribusi ikan di PPP Bacan yang dihasilkan
dalam kajian ini, sangat perlu untuk dijadikan
dasar penyusunan konsep rencana strategis
penataan sistem pemasaran dan distribusi ikan
di PPP Bacan ke depan.
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