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Seperti yang telah diketahui bahwa luas laut Indonesia adalah 70% dari luas 

wilayahnya. Indonesia juga memiliki 17.504 pulau dengan garis pantai terpanjang kedua di 

dunia. Menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang tentunya memiliki potensi 

besar di bidang kelautan yang menghasilkan sumber daya laut melimpah. Terutama dalam 

sektor perikanan yang turut berperan dalam menunjang aspek perekonomian negara. Dengan 

kata lain, laut Indonesia menyediakan sumber protein penting yang secara tradisional telah 

menjadi sumber makanan utama. Posisi Indonesia yang terkoneksi dengan arus – arus laut 

dunia yang disebut great ocean conveyor belt dan berada di antara Samudra Hindia dan Pasifik, 

telah menjadikan lautnya sebagai pusat kepentingan global dalam hal perairan internasional, 

iklim global, dan keanekaragaman hayati. 

Sektor perikanan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sejarah peradaban 

manusia. Perikanan tidak saja mengubah pola peradaban, tetapi juga telah mengubah 

pemanfaatan sumber daya ikan dari sekedar kebutuhan pangan menjadi cara hidup (way of life) 

dan juga kebutuhan ekonomi, (Fauzi 2012, 2). 

Sektor perikanan sendiri, mempunyai peran dalam perekonomian yang bisa dilihat 

berdasarkan kontribusinya terhadap lapangan pekerjaan. Perikanan baik secara langsung 

maupun tidak langsung memainkan peranan penting bagi jutaan orang yang menggantungkan 

hidupnya pada sektor perikanan, khususnya negara Indonesia yang sebagian masyarakatnya di 

daerah pesisir sehingga tidaklah mengherankan jika perikanan sering disebut sebagai 

“Employment of the last resort” dimana tenaga kerja yang tidak terserap pada sektor lain akan 

mudah diserap oleh sektor perikanan (Fauzi, 2010, 9). 

Kelompok masyarakat yang memanfaatkan sumber daya laut ialah masyarakat nelayan 

yang melakukan aktivitas dan usaha dengan mendapat penghasilan yang bersumber dari 

kegiatan menangkap ikan. Semakin banyak maka semakin besar pendapatan yang diterima 

untuk menghidupi keluarganya. Sumber daya perikanan sebenarnya secara potensial dapat 



dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan, namun pada 

kenyataannya masih banyak nelayan yang belum juga dapat meningkatkan hasil tangkapannya 

sehingga tingkat pendapatan nelayan tidak meningkat, (Sujarno, 2008).  

Kabupaten Trenggalek sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi perikanan dan 

kelautan yang cukup besar di Provinsi Jawa Timur. Besarnya potensi sumber daya perikanan 

yang dimiliki oleh Kabupaten Trenggalek tentu bukan suatu hal yang mengherankan lagi, 

karena letak geografis yang cukup strategis mampu menghasilkan sumber daya alam baik dari 

daratan maupun dari lautan yang melimpah. Namun, pendapatan dari segi perikanan di 

Kabupaten Trenggalek masih tergolong sedang karena penangkapan ikan yang dilakukan 

masih tergantung pada cuaca dan musim.  

Kecamatan Watulimo adalah salah satu wilayah penghasil sumber daya perikanan 

terbesar di Kabupaten Trenggalek setelah Panggul dan Munjungan. Sumber daya tersebut telah 

dimanfaatkan oleh para nelayan sekitar kawasan pesisir Pantai Prigi untuk memenuhi 

kebutuhan hidup mereka.  

Fenomena yang dihadapi para nelayan saat ini bukan hanya tentang besarnya potensi 

ikan yang ada di Kabupaten Trenggalek, khususnya Kecamatan Watulimo, melainkan juga 

pada permasalahan pemasaran hasil tangkapan nelayan. Pada kenyataannya, pemasaran ikan 

seharusnya melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berperan aktif dalam menyalurkan 

hasil nelayan sehingga nelayan memperoleh pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan 

hidup mereka. Namun pada kenyataannya, pemasaran hasil laut di Kecamatan Watulimo masih 

banyak nelayan yang menjual hasil tangkapannya melalui proses penjualan secara pribadi atau 

penjualan langsung ke pembeli tanpa melalui perantara TPI. 

Pemasaran akan berpengaruh besar terhadap pendapatan nelayan, mengingat sifat hasil 

perikanan yang mudah rusak. Jika kualitas hasil laut menurun akibat saluran pemasaran yang 

kurang baik, maka harga jualnya akan turun sehingga dapat mengurangi pendapatan para 

nelayan. Jika ikan sudah tidak segar, tengkulak tidak mau membelinya sehingga ikan tidak 

akan laku dan akhirnya rusak tak berkualitas. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu penelitian 

mengenai pemasaran ikan dalam peningkatan pendapatan nelayan. 

Oleh karena itu, nelayan sampai distributor pun harus mensortir hasil tangkapan dengan 

benar. Karenanya, The Nature Conservancy (TNC) Indonesia menggandeng perusahaan 

penangkapan, pengolahan, dan eksportir ikan didalam Proyek Perbaikan Usaha Perikanan 

(Fiheries Imporvement Project/IFP). Para nelayan khususnya yang menangkap ikan kakap dan 

kerapu laut juga diberikan pembinaan khusus. Kesejahteraan hidupnya juga diperhatikan, 

karena kegiatan mencari ikan adalah sumber kehidupannya. 

Country Director TNC Indonesia Rizal Algamar mengatakan, langkah tersebut dapat 

menghindari pembelian bahan baku ikan yang belum dewasa untuk mencapai keberlanjutan 

perikanan di Indonesia. Keterlibatan pihak swasta menurutnya penting dalam mencapai tujuan 

pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di Indonesia. Kegiatan pemasaran ikan yang dapat 

dijual harus terang dan jelas kualitasnya sehingga pembeli dapat dengan mudah memberikan 

penilaian. Nelayan tidak boleh menipu kualitas dengan jalan memperlihatkan yang baik bagian 

luarnya, dan menyembunyikan bagian buruk pada bagian dalamnya. 

Kualitas hasil penangkapan juga akan berpengaruh ke segi kuantitas yang berpengaruh 

ke sektor pemasaran. Semakin baik kualitas yang didapatkan dari hasil tangkapan, secara 



otomatis kuantitas yang didapatkan pun semakin melimpah sehingga tingkat pendapatan akan 

semakin meningkat. Dengan begitu perekonomian dari sektor perikanan akan semakin 

berkembang dan menghasilkan banyak lahan pekerjaan yang menjanjikan. 

Salah satu kelemahan ikan sebagai bahan makanan adalah cepat membusuk apabila 

tidak segera diolah atau ditangani dengan cepat dan benar. Oleh karena itu ikan harus beri suatu 

perlakuan atau penanganan yang baik untuk mendapat kualitas ikan terbaik sebelum 

dipasarkan. Penanganan ikan laut pada dasarnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu penanganan 

di atas kapal serta di daratan. Penanganan ikan setelah proses penangkapan atau pemanenan 

merupakan peranan penting untuk memperoleh jual ikan yang maksimal. Tahap penanganan 

itulah yang akan menjadi  penentu terhadap nilai jual dan proses pemanfaatan selanjutnya serta 

mutu produk olahan ikan yang dihasilkan.  

Proses kerusakan ikan adalah berlangsung lebih cepat di daerah tropis karena suhu dan 

kelembapan harian yang tinggi. Proses kemunduran mutu tersebut makin dipercepat dengan 

cara penanganan ataupun penangkapan yang kurang baik, fasilitas sanitasi yang kurang 

memadai serta terbatasnya sarana distribusi dan pemasaran. Penanganan yang baik sejak ikan 

diangkat dari air sangat penting mengingat sifat ikan yang penuh gizi dan aW (aktivitas air) 

tinggi sehingga cepat busuk. Usaha untuk memanfaatkan ikan sebaik baiknya dilakukan 

dengan berbagai cara.salah satunya adalah penggunaan suhu rendah pada semua rantai 

produksi dan distribusi sehingga dapat mempertahankan kesagaran ikan (Widyastuti, 2010). 

Penanganan ikan basah harus dimulai segera setelah ikan diangkat dari air tempat 

hidupnya,dengan perlakuan suhu rata rendah dan memperhatikan faktor kesehatan dan 

kebersihan.ikan hasil tangkap segera disemprot dengan air laut yang bersih ketika tiba 

digladak, kemudian dipisahkan dan dikelompokan menurut jenis serta ukuranya,perlakuan 

yang dikenakan harus dapat mencegah timbulnya kerusakan fisik (ikan tidak boleh diinjak atau 

ditumpuk terlalu tinggi), ikan harus dilindungi terhadap terik matahari,untuk itu sebaiknya 

dipasang tenda atau atap yang melindungi tempat kerja dan wadah atau palka pengumpulan, 

(DKP, 2003). 

Teknik penanganan ikan yang paling umum dilakukan untuk menjaga kesegaran ikan 

adalah penggunaan suhu rendah. Pertumbuhan bakteri pembusukan dan proses-proses biokimia 

yang berlangsung dapat tumbuh ikan yang mengarah pada kemunduran mutu menjadi lebih 

lamban, (Gelman et al, 2011 dalam Muander et al. 2009).  

Pengawetan ikan suhu rendah merupakan suatu pross pengambilan atau pemindahan 

panas dari tubuh ikan ke bahan lain. Ada pula yang mengatakan bahwa pendinginan adalah 

proses pengambilan panas dari suatu ruangan terbatas untuk menurunkan dan mempertahankan 

suhu-suhu di ruangan tersebut bersama isinya agar selalu lebih rendah dari suhu di luar 

ruangan. Kelebihan pengawetan ikan dengan pendinginan adalah sifat-sifat asli ikan tidak 

mengalami perubahan tekstur, rasa dan bau, (Adawiyah, 2007). 

Mengingat begitu pentingnya peranan penanganan ikan hasil tangkapan di atas kapal 

ini maka dianggap perlu dilakukannya sebuah upaya untuk memberikan pemahaman pada 

nelayan sekitar pantai Prigi untuk mendapatkan bimbingan teknis tentang penanganan hasil 

tangkapan yang baik dan benar. Bimbingan bisa dilakukan oleh pihak Pos Angkatan Laut 

sebagai pihak yang berperan sebagai pembimbing atas kesejahteraan kehidupan para nelayan. 

Karena tidak akan ada artinya jika para nelayan menangkap ikan dalam jumlah yang banyak 



namun tak berkualitas. Hal ini akan merugikan nelayan itu sendiri karena rendahnya nilai jual 

hasil tangkapan yang akan dia terima. 

Sementara dalam proses penangkapan ikan laut setelah proses pemanenan, dapat 

dilakukan dengan dua penggunaan alat, yaitu dengan menggunakan alat tradisional dan 

menggunakan alat modern. Alat tradisional yang dimaksudkan seperti penangkapan ikan 

dengan menggunakan jaring, alat pancing tradisional yang biasanya terbuat dari galah atau 

bambu serta menggunakan keranjang khusus yang memang dibuat untuk digunakan sebagai 

alat pembuatan ikan. Sedangkan alat modern yang dimaksudkan adalah purse seine dan gill net 

yang akan memudahkan proses penangkapan ikan dengan waktu yang lebih singkat serta tata 

cara yang praktis dibanding dengan penggunaan alat tradisional. 

Perbedaan yang dihasilkan pun cukup terlihat dari penggunaan dua alat tersebut. Jika 

menggunakan alat tradisional akan menjadi lebih sulit dan rumit serta mengulur waktu yang 

cukup panjang. Selain itu juga penggunaan alat tradisional pada umumnya tidak akan merusak 

laut, namun penggunaan alat tradisional pun tidak bisa menangkap hasil laut dalam jumlah 

yang banyak. 

Sedangkan dalam penggunaan alat modern tentu akan lebih praktis dari segi tata cara 

penggunaan dan juga akan membutuhkan waktu yang tak banyak. Jika dilihat dari sistemnya, 

tentu penggunaan alat modern akan lebih berpotensi untuk bisa mendapatkan tangkapan dalam 

skala yang jauh lebih besar daripada alat tradisional. Namun, kecanggihan alat modern juga 

memberikan dampak negatif bagi bawah laut, seperti penggunaan bom, plukat harimau serta 

penyetruman yang akan merusak ekosistem bawah laut. 

Hasil laut yang berkualitas tentunya akan menambah nilai jual yang akan membawa 

nelayan ke kesejahteraan serta peningkatan penghasilan para nelayan dengan melibatkan hasil 

tangkapan pada penjualbelian melalui teknik ekspor ke berbagai daerah atau bahkan 

antarpulau. Terlepas dari itu, untuk mendapat hasil laut yang berkualitas, tentunya kita harus 

menjaga kelestarian ekosistem bawah laut dengan cara menangkap ikan secara legal dan bukan 

menggunakan cara terlarang seperti pengeboman dan sebagainya. 

Dari hal itu dapat disimpulkan bahwa, kualitas ikan merupakan suatu hal yang harus 

diutamakan demi sebuah mutu yang layak untuk dipasarkan. Penanganan serta penyimpanan 

yang tidak tepat tentu akan menurunkan kualitas serta mutu ikan sehingga mengakibatkan 

harga jual pasar yang rendah bahkan tak laku untuk dipasarkan, yang paling parah ikan akan 

membusuk sehingga tidak dapat dijual. Terlebih, ikan merupakan salah satu sumber daya yang 

memiliki serat protein tinggi, sehingga jika tidak mendapat penanganan serta penyimpanan 

yang benar maka hilanglah sumber protein tersebut. 

Proses penangkapan ikan pun harus di perhatikan, meskipun alat modern lebih canggih 

dan praktis, namun kecanggihan tersebut berdampak negative bagi alam bawah laut serta 

ekosistemnya. Untuk apa hasil banyak jika merusak ekosistem? Perlu diingat jika penjagaan 

kelestarian ekosistem laut turut berperan dalam hal peningkatan kualitas hasil laut untuk 

pemasaran. Sementara alat tradisional, meskipun penggunaanya lebih rumit dan membutuhkan 

waktu yang lama, namun alat tradisional tidak akan merusak ekosistem laut karena tidak ada 

unsur bahan kimia didalamnya. Selain itu, skala tangkapan yang dihasilkan pun sudah cukup 

untuk memenuhi kebutuhan pasar masyarakat Indonesia. 
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