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SARI 

Permana, Pawit Indra. 2019. Identifikasi Fasilitas dan Aksesibilitas Tempat Pelelangan 

Ikan untuk Perkembangan Perikanan di Kabupaten Cilacap. Skripsi. Jurusan Geografi, 

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing : Dr.Rahma Hayati, M.Si. dan Dr.Tjaturahono Budi Sanjoto, M.Si. 

 

Kata kunci: Keberadaan, Kondisi, Kebutuhan, Aksesibilitas, Tempat Pelelangan 

Ikan (TPI), Perkembangan Perikanan. 

 

Tujuan penelitian ini meliputi: 1)  Mengetahui sebaran keruangan tempat 

pelelangan ikan di Kabupaten Cilacap; 2) Mengetahui tingkat kelengkapan, kondisi dan 

kebutuhan fasilitas tempat pelelangan ikan di Kabupaten Cilacap; 3) Mengetahui tingkat 

aksesibilitas tempat pelelangan ikan di Kabupaten Cilacap; 4) Menganalisis strategi 

pengembangan tempat pelelangan ikan di Kabupaten Cilacap. 

Sampel dalam sebaran keruangan, kelengkapan, kondisi, kebutuhan, dan 

aksesibilitas adalah populasi fasilitas tempat pelelangan ikan dengan kondisi beroprasi, 

sehingga teknik pengambilan sampelnya disebut sampling jenuh dan populasi wilayah 

mengunakan  purposive sampling yaitu 9 Kecamatan di Kabupaten Cilacap. Tujuan 

strategi pengembangan tempat pelelangan ikan penelitian di Kabupaten Cilacap melalui 

teknik purposive sampling, narasumber meliputi Dinas Kelautan, dan Pengelola TPI 

Kabuaten Cilacap dengan faktor pada tujuan 2 sampai 3. Metode dalam penelitian ini 

mengunakan Metode Analisis Tetangga Terdekta, Analisis Matcing Permen Kelautan dan 

Perikanan Nomot 52 Tahun 2013, Analisis Indek Aksesibilitas Model Hansen. 

Hasil penelitian ini yaitu: 1) Sebaran keruangan tempat pelelanagan ikan di 

Kabupaten Cilacap berpola tersebar tidak merata; 2) Tingkat kelengkapan rata-rata 

fasilitas TPI 77,88 (Baik), kondisi 2 TPI dalam kondisi sangat sesuai dan 7 kondisi 

sesuai, serta kebutuhan luas akan lantai pelelanagan terdapat 1 TPI belum terpenuhi; 3) 

indek aksesibilitas dengan total potensi perkembangan tertinggi adalah TPI Mina Usaha 

Jetis disusul oleh TPI Pandanarang, TPI Tegalkamulyan, TPI PPSC, TPI Bengawan 

Donan, TPI Mangantikisik, TPI Lengkong, TPI Sentolokawat, dan terendah TPI 

mangantikisik; 4)  satrategi dalam pengembangan perikanan di prioritaskan pada tingkat 

kelengkapan, kondisi, kebutuhan, dan aksesibilitas yang tergolong terendah dalam upaya 

pemerataan wilayah seperti kelenkapan TPI Bengawan Donan, kondisi TPI 

Tegalkatilayu, dan kebutuhan luas lantai TPI Mina Usaha Jetisuntuk pemerataan 

pembangunan. 

Simpulan dalam penelitian ini yaitu: 1) Sebaran keruanagan TPI belum berpola 

tersebar merata sehingga perlu adanya penambahan jumlah Fasilitas TPI; 2) Secara 

umum tingkat kelengkapan, kondisi, dan kebutuhan sesuai dengan Permen sehingga 

mendukung dalam perkembangan perikanan di Kabupaten Cilacap, tetapi perlu adanya 

berbaikan pada jenis fasilitas TPI krusial sepeti lantai dan dinding TPI; 3) Indek 

aksesibiilitas TPI masih perlu ; 4) Pengembangan perikanan di prioritaskan dengan 

tingkat kelengkapan, kondisi, kebutuhan, dan aksesibilitas dengan nilai terendah untuk 

pemerataan pembangunan. Saran secara umum adalah: 1) Pemerintah Kabupaten Cilacap 

perlu penambahkan jumlah TPI guna menangani pola persebaran yang belum tersebar, 

seperti penambahan di Kecamatan Kampung laut; 2) memperbaiki dan melengkapi 

fasilitas TPI dalam upaya pembangunan dalam perkembangan perikanan di Kabupaten 

Cilacap. 
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ABSTRACT 

Permana, Pawit Indra. 2019. Identification of Facilities and Accessibility of Fish 

Auction Sites for Fisheries Development in Cilacap Regency. Essay. Department of 

Geography, Faculty of Social Sciences, Semarang State University. 

Mentor : Dr.Rahma Hayati, M.Si. and Dr.Tjaturahono Budi Sanjoto, M.Si. 

 

Keywords: Existence, Conditions, Needs, Accessibility, Fish Auction Siter (FAS), 

Fisheries Development. 

 

The objectives of this study include: 1) Knowing the distribution of spatial fish 

auction places in Cilacap Regency; 2) Knowing the level of completeness, conditions and 

needs of the fish auction facility in Cilacap Regency; 3) Knowing the level of 

accessibility of fish auction places in Cilacap Regency; 4) Analyze strategies for 

developing fish auction places in Cilacap Regency. 

The sample in spatial distribution, completeness, conditions, needs, and 

accessibility is the population of the fish auction facility facilities with operating 

conditions, so that the sampling technique is called saturated sampling and the population 

of the area uses purposive sampling which is 9 Districts in Cilacap Regency. The 

objective of the development strategy of the research fish auction place in Cilacap 

Regency through purposive sampling technique, the resource persons include the 

Department of Maritime Affairs, and the FAS Manager of Cilacap Regency with factors 

in objectives 2 to 3. The method in this study uses the Method of Distant Neighbor 

Analysis, Maritime Candy Matrix Analysis and Fisheries 52 of 2013, Hansen Model 

Accessibility Index Analysis. 

The results of this study are: 1) Distribution of spatial fishponds in Cilacap 

Regency with uneven patterned distribution; 2) The average level of completeness of 

FAS facilities is 77.88 (Good), the condition of 2 FAS is in very suitable conditions and 7 

conditions is suitable, as well as the need for extensive flooring of 1 FAS has not been 

fulfilled; 3) The accessibility index with the highest total development potential is FAS 

Mina Usaha Jetis followed by FAS Pandanarang, FAS Tegalkamulyan, FAS Pelabuhan 

Perikanan Samudera Cilacap, FAS Bengawan Donan, FAS Mangantikisik, FAS 

Lengkong, FAS Sentolokawat, and lowest FAS Mangantikisik; 4) Strategies in fisheries 

development are prioritized at the level of completeness, conditions, needs, and 

accessibility that are classified as the lowest in regional distribution efforts such as the 

completeness of the FAS Bengawan Donan, the condition of FAS Tegalkatilayu, and the 

need for the FAS Mina Usaha Jetis floor area for equitable development. 

The conclusions in this study are: 1) The distribution of FAS has not been 

patterned spread evenly so that it is necessary to increase the number of FAS Facilities; 2) 

In general, the level of completeness, conditions, and needs are in accordance with 

Permen so that it supports the development of fisheries in Cilacap Regency, but it is 

necessary to make up for the type of crucial FAS facilities such as FAS floors and walls; 

3) FAS accessibility index is still needed; 4) Fisheries development is prioritized with the 

lowest level of completeness, conditions, needs, and accessibility for equitable 

development. General suggestions are: 1) Cilacap Regency Government needs to add the 

number of TPI to deal with the distribution patterns that have not yet been spread, such as 

addition in Kampung laut District; 2) Improve and complete FAS facilities in the 

development effort in the development of fisheries in Cilacap Regency.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembangunan perikanan yang telah dilaksanakan selama ini, telah 

menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari semakin luas dan 

terarahnya usaha peningkatan produksi perikanan yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan pula konsumsi ikan, ekspor hasil perikanan, pendapatan petani ikan 

dan nelayan, memperluas lapangan kerja, memberikan dukungan terhadap 

pembangunan bidang industri dan menunjang pembangunan daerah (multiplier 

effects). Peningkatan produksi perikanan terutama didukung oleh meningkatnya 

produksi perikanan tangkap (fishing) yang memberikan sumbangan terbesar yaitu 

sebesar 75% dari total produksi perikanan, yang bersumber dari perikanan 

budidaya dan tangkap (Nikijuluw, 2002 dalam Raharjo). 

Peningkatan produksi disektor perikanan tangkap dimungkinkan untuk 

dilakukan, mengigat Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelago state) 

terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 13.000 pulau besar dan kecil. 

Berdasarkan Konversi Hukum Laut (UNCLOS, 1982), Indonesia memiliki 

kedaulatan atas wilayah parairan seluas 3,2 juta     yang terdiri dari perairan 

kepulauan seluas 2,9 juta     dan laut tritorial seluas 0,3     dan mempunyai 

hak eksekutif memanfaatkan sumberdaya kelautan 2,7      pada perairan Zona 

Eksekutis Ekonomi (ZEE). Luasnya perairan Indonesia dan potensi sumberdaya 

kelautan dengan didukung oleh garis pantai sepanjang 18.000 km merupakan nilai 

potensial untuk meningkatkan pembangunan nasional dalam sektor perikanan. 
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Adanya keterkaitan antara aktivitas perikanan dan potensi sumberdaya 

kelautan dalam produksi perikanan menunjukan bahwa wilayah pesisir memiliki 

nilai strategis sebagai pengerak utama perkembangan wilayah. Perkembangan 

pembangunan wilayah disektor perikanan perlu didukung oleh adanya sarana dan 

prasarana yang disediakan dalam meningkatkan kualitas produksi hasil perikanan 

dan meningkatkan laju pertumbuhan. 

Pelabuhan perikanan merupakan pengerak utama dalam sektor perikanan, 

terutama dalam mengali potensi sumberdaya perikanan. keberadaaan dan 

ketersediaan sarana dan prasaranan pendukung pelabuhan perikanan memiliki 

peran penting dalam meningkatkan laju pertumbuhan sektor lainya di daerah 

hinterland berupa multiplier effect seperti industri perikanan. 

Faktor penghambat pembangunan perikanan salah satunya adalah tidak 

optimalnya sarana dan prasarana yang disediakan, hal tersebut seperti yang telah 

dijelaskan oleh Nugrohoon (2017), Pelabuhan Perikanan di Indonesia terbagi 

menjadi 4 golongan atau kelas yaitu, kelas I untuk Pelabuhan Perikanan Samudra 

(PPS), kelas II untuk Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), kelas III untuk 

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan kelas IV Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). 

Adanya klasifikasi pelabuhan perikanan tersebut didasarkan dari fasiltas dan 

kualitas yang terdapat di pelabuhan tersebut, akan tetapi faktor fasilitas lebih 

diutamakan. Sehingga di lapangan akan kita jumpai pelabuhan yang tidak sesuai 

dengan kelasnya, fasilitas dibangun tanpa adanya nilai kualitas dimana 

infrastruktur bangunan kurang memenuhi standar kelayakan dan akan berdampak 
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pada kualitas hasil perikanan tangkap (www.jurnalmaritim.com, diakses 

13/03/2017). 

Salah satu kelengkapan sebuah pelabuhan perikanan adalah TPI (Tempat 

pelelangan Ikan), di mana tempat tersebut merupakan pusat aktivitas yang 

berkaitan dengan hasil perikanan tangkap. Salah satu tugas TPI adalah untuk 

melakukan transaksi jual beli melalui pelelangan sehingga harga ikan menjadi 

lebih tinggi dan stabil serta memberikan keuntungan bagi Nelayan. Oleh 

karenanya perlu ada usaha-usaha untuk  mengoptimalkan fungsi dari TPI agar 

kestabilan harga tercapai, meningkatkan produksi dan pemasaran hasil perikanan. 

Hal pertama yang perlu diperhatikan terhadap TPI adalah kebersihanya baik di 

lokasi TPI maupun di lingkungan sekitarnya, karena hal tersebut akan sangat 

berpengaruh terhadap kualitas ikan dalam proses bongkar dan lelang hasil 

perikanan di tempat tersebut. 

Kabupaten Cilacap merupakan kawasan minapolitan yang ditetapkan oleh 

keputusan mentri kelautan dan perikanan nomor 35 tahun 2013,  tentang 

penetapan kawasan minapolitan. Berdasarkan lampiran keputusan tersebut 

ditentukan kawasan minapolitan perikanan budidaya dan kawasan minapolitan 

perikanan tangkap dan merupakan salahsatu dari tiga kawasan minapolitan 

perikanan tangkap yang terdapat di provinsi jawa tengah.  

Kabupaten Cilacap terdiri dari 24 kecamatan dengan luas 225.360,843 Ha 

(termasuk Pulau Nusakambangan seluas 11.511 Ha) atau 2.253,61    , luas 

wilayah Cilacap adalah 6,94% dari luas wilayah Jawa Tengah dan menjadikan 

Kabupaten terluas di Jawa Tengah (Cilacap Dalam Angka, 2015). Dari 24 
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kecamatan, 12 di antaranya berada dalam wilayah pesisir dengan panjang garis 

pantai mencapai 201,9 km yang dimulai dari timur pantai Desa Jetis Kecamatan 

Nusawungu ke arah barat hingga ujung barat Pulau Nusakambangan berbatasan 

dengan Provinsi Jawa Barat (Dinas Perikanan, 2006), sedangkan  Wilayah bagian 

selatan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, sehingga menangkap ikan di 

laut merupakan salah satu sumber mata pencaharian penduduk. 

Di Pesisir Selatan Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap memberikan kontribusi 

volume produksi perikanan laut paling tinggi, yaitu sebesar 7.616 ton (88,84%) 

dengan nilai produksi Rp 78.929.726 (87,11%). Melihat keadaan tersebut, maka 

Cilacap memiliki andil dalam potensi perikanan laut di Jawa Tengah sebagai 

peluang yang layak untuk terus dikembangkan dengan tetap memperhatikan 

keberlanjutan sumberdaya ikan. Selain itu, Kabupaten Cilacap memiliki 3.277 

unit rumah tangga perikanan laut (jumlah tertinggi di antara kabupaten di Pesisir 

Selatan). Banyaknya rumah tangga perikanan laut diharapkan mampu produktif 

sehingga berdampak pada volume produksi perikanan yang juga tinggi 

(Hendratmoko, 2010). 

Pelabuhan perikanan di Kabupaten Cilacap memiliki 2 kelas pelabuhan, 

yaitu pelabuhan perikanan samudra cilacap dan pangkalan pendaratan ikan untuk 

menunjang bongkar muat maupun penjualan hasil perikanan laut, dan terdapat 9 

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang tersebar di beberapa wilayah. Badan Pusat 

Statistik Provinsi Jawa Tengah mencatat Kabupaten Cilacap memiliki 12 TPI 

pada tahun 2009, Tahun 2010-2012 memiliki 11 TPI dan tahun 2013 memiliki 9 

TPI (BPS Jateng, 2014). 
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Jumlah TPI yang tersebar di kabupaten Cilacap sebenarnya memudahkan 

nelayan untuk menjual ikan dan mengurangi biaya operasional dengan lokasi  TPI 

terdekat dengan lokasi tempat tinggal Nelayan. Persebaran lokasi TPI tersebut 

juga memiliki manfaat bagi aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan hasil 

perikanan untuk dikonsumsi sendiri atau dijual kembali dalam bentuk ikan segar 

atau olahan ikan. 

Mengingat pentingnya keberadaan dan kondisi TPI terhadap pembangunan 

perikanan dalam menunjang aktivitas masyarakat, apabila fasilitas dan kualias 

yang disediakan kurang memenuhi setandar kelayakan akan mempenggaruhi pada 

kualitas produksi perikanan dan berdampak pada pembangunan perikanan 

tersebut, oleh karena itu maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Kajian Tingkat Efisiensi dan Aksebilitas Tempat Pelelangan Ikan 

untuk Pengembangan Perikanan di Kabupaten Cilacap”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat ditarik rumusan masalah 

sebagai berikut; 

1. Bagaimana sebaran keruangan tempat pelelangan ikan di Kabupaten Cilacap? 

2. Bagaimana kelengkapan, kondisi dan kebutuhan fasilitas tempat pelelangan 

ikan di Kabupaten Cilacap ? 

3. Bagaimana tingkat aksesibilitas tempat pelelangan ikan di Kabupaten 

Cilacap? 

4. Bagaimana kemungkinan perkembangan tempat pelelangan ikan di kabupaten 

cilacap ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan 

sebagai berikut; 

1. Mengetahui sebaran keruangan tempat pelelangan ikan di Kabupaten Cilacap. 

2. Mengetahui tingkat kelengkapan, kondisi dan kebutuhan fasilitas tempat 

pelelangan ikan di Kabupaten Cilacap. 

3. Mengetahui tingkat aksesibilitas tempat pelelangan ikan di Kabupaten 

Cilacap. 

4. Menganalisis strategi pengembangan tempat pelelangan ikan di Kabupaten 

Cilacap. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkam dapat memberikan manfaan bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan praktis. Uraian manfaat 

penelitian sekaligus berfungsi menunjukkan bahwa masalah yang dipilih memang 

layak untuk diteliti. Manfaat penelitian terbagi atas manfaat teoritis dan manfaat 

praktis, yang diuraikan sebagai berikut; 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini di harapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, 

khususnya terkait kajian tentang Perencanaan Wilayah sehingga dimasa 

mendatang kualitas dan kuantitas wilayah dapat terpenuhi. 

Hasil Penelitian diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan dalam hal (1) Mengetahui pentingnya keterkaitan struktur ruang 

wilayah untuk perencanaan dan pengembangan wilayah, (2) Perencanaan wilayah 
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tidak lepas dari analisis struktur ruang dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas 

wilayah, (3) Pentingnya fasilitas dalam menunjang kegiatan masyarakat dilihat 

dari kelengkapan, kondisi, kebutuhan, dan aksesibilas.  

2. Manfaat Praktis: 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan maanfaat bagi Peneliti, 

Pembaca, dan Pemerintah terkait seperti: Badan Perencanaan dan Pembangunan 

Daerah (BAPEDA), Dinas Perikanan, dan Pengelola Tempat Pelelangan Ikan. 

Penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam melakukan 

pengambil suatu kebijakan dan perencanaan terkait pengembangan Tempat 

Pelelangan Ikan di kabupaten Cilacap. 

Hasil Penelitian diharapkan memberikan masukan pada pemerintah dalam 

hal (1) Memahami kondisi pola keruangan dan aksesibilitas tempat pelelangan 

ikan terhadap perkembangan perikanan (2) Mengetahui kondisi fasilitas tempat 

pelelengan ikan, dalam upaya untuk mengoptimalkan fasilitas untuk keberlanjutan 

perkembangan perikanan. 

1.5 Batasan Penelitian 

Batasan istilah dalam penelitian ini dimaksud untuk: (1) Membatasi ruang 

lingkup permasalahan yang diteliti sehingga jelas batas-batasnya, (2) Menghindari 

kesalahan panafsiran dalam penelitian, (3) Memudahkan dalam menangkap isi 

makna serta sebagai pedoman dalam pelaksanna penelitian. 
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1.5.1 Identifikasi 

Identifikasi berasal dari kata Identify yang artinya meniliti, menelaah. 

Identifikasi adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mencatat data dan 

informasi dari kubutuhan lapangan. 

Fungsi dan tujuan identifikasi yaitu untuk mengetahui berbagai masalah 

atau kebutuhan program yang diinginkan oleh masyarakat, mengetahui berbagai 

sumber yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program dan 

mempermudah dalam menyusun rencana program yang akan dilaksanakan. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Identifikasi adalah (1) tanda 

kenal diri;bukti diri (2) menentukan atau penetapan identitas seseorang, benda, 

dan sebagainya. 

Batasan penelitian ini untuk mengidentifikasi faktor-faktor dalam 

mengembangkan tempat pelelangan ikan dilihat dari fasilitas, aksesibilitas dan 

persebaran lokasi tempat pelelangan ikan. 

1.5.2 Fasilitas Tempat Pelelangan Ikan. 

Fasilitas Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sarana 

untuk melancarkan pelaksanaan fungsi;kemudahan. 

Fokus objek fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam penelitian ini 

adalah sarana prasarana persyaratan dalam memenuhi tempat pelelangan ikan 

yang termuat dalam keputusan mentri kelautan dan perikanan nomor 

52A/KPEMEN-KP/2013 tentang persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil 

perikanan pada proses produksi, pengolahan dan distribusi yaitu (1) Dinding 

tempat pelelangan ikan, (2) Lantai tempat pelelangan ikan, (3) Penerangan, (4) 
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Fasilitas sanitasi: tempat cuci tangan dan toilet, (5) Lahan parkir, (6) Kebersihan 

penjualan, (7) Tanda-tanda peringatan di tempat pelelangan ikan, (8) Fasilitas 

pasokan air bersih, (9) Wadah penampung ikan, (10) Penampung pengolahan 

limbah. 

1.5.3 Aksesibilitas 

Aksesibilitas berasal dari kata Akses yang artinya kemudahan atau 

keterjangkauan wilayah tersebut oleh wilayah lain atau keterjangkauan wilayah 

tersebut terhadap pasar yang merupakan komponen penting dalam pemasaran 

hasil pendayagunaan sumberdaya wilayah (Muta’ali, 2014:78) 

Aksesibilitas dalam penelitian ini adalah ukuran kemudahan lokasi tempat 

pelelangan ikan untuk dijangkau dari lokasi lainnya melalui sistem trasportasi. 

Aksesibilitas dalam penelitian ini untuk mengetahui keterjangkauan (aksesibilitas) 

ke fasilitas tempat pelelangan ikan. 

1.5.4 Tempat Pelelangan ikan (TPI) 

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan pusat kegiatan pelabuhan 

perikanan didarat, yaitu tempat pelelangan ikan hasil tangkapan dan menjadi 

tempat pertemuan antara penjuan (nelayan atau pemodal) dengan pembeli 

(konsumen, pedagang ataunagen pabrik pengolahan ikan) (Triatmojo 2015:419). 

Tempat pelelangan ikan merupakan fasilitas fungsional dari fasilitas 

pelabuhan perikanan, dalam batasan penelitian ini tempat pelelangan ikan yang 

dimaksud adalah tempat pelelangan ikan dalam klasifikasi pelabuhan perikanan 

kelas A (pelabuhan perikanan samudera) dan kelas D (pangkalan pendaratan ikan) 

yang terdapat di Kabupatn Cilacap. 
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1.5.5 Pengembangan Perikanan 

Perencanaan wilayah memiliki keterkaitan erat dantara pembangunan dan 

pengembangan. Pembangunan ialah mengadakan atau membuat atau mengatur 

sesuatu yang belum ada, sedangkan Pengembangan ialah memajukan atau 

memperbaiki atau meningkatkan sesuatu yang sudah ada. 

Pembangunan dan pengembangan (developmen) dilakukan untuk 

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan/pengembangan dapat 

berupa pembangunan fisik atau pengembangan fisik, dan dapat merupakan 

pengembangan sosial ekonomi atau pengembangan sosial ekonomi (Jayadina, 

1999:4). 

Pengembangan berkaitan erat dengan konsep pusat pertumbuhan yang 

dikemukakan oleh Francois Perroux bahwa pembangunan atau pertumbuhan tidak 

terjadi disemua wilayah akan tetapi terbatas hanya pada beberapa tempat tertentu 

dengan veriabel yang berbeda-beda intensitasnya. (Lutfi Mutaal, 2014:83) 

Pembangunan yang selama ini telah dilaksanakan perlu adanya arah 

pengembangan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat dengan 

optimalisasi sarana dan prasasarana, dan pengembangan untuk memperkuat arah 

pembangunan yang telah dilakukan selama ini. 

Pengembangan perikanan dalam penelitian ini berfokus pada ketersediaan 

fasilitas tempat pelelangan ikan dalam menunjang aktivitas masyarakat disektor 

perikanan tangkap dilihat dari segi peryaratan tempat pelelangan ikan dan 

aksesbilitas menuju tempat pelelangan ikan.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini bertujuan sebagai kerangka acuan 

yang disusun berdasarkan berbagai aspek, baik secara teoritis maupun empiris. 

Kajian pustaka dimaksudkan untuk menghubungkan penelitian ini dengan 

literatur-literatur yang ada.  

2.1 Deskripsi Teori 

2.1.1 Pelabuhan Perikanan 

2.1.1.1 Pengertian Pelabuhan Perikanan 

Menurut peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 8 tahun 2012 

tentang pelabuhan perikanan, pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri 

atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat 

kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan 

sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan 

yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang 

perikanan. 

Pelabuhan ikan dan pelabuhan umum berbeda, pada pelabuhan ikan sarana 

dermaga disedakan secara terpisah untuk berbagai kegiatan. Hal ini mengigat 

bahwa hasil penangkapan ikan adalah produk yang mudah busuk sehingga perlu 

penanganan secara cepat. Di samping itu jumlah kapal yang berlabuh di 

pelabuhan bisa cukup banyak sehingga pengunaan fasilitas pelabuhan, terutama 

dermaga harus dilakukan seefisien mungkin. Pelabuhan ikan dilengkapi dengan 

berbagai fasilitas untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan dan kegiatan-
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kegiatan pendukungnnya, seperti pemecah gelombang, kantor pelabuhan, 

dermaga, tempat pelelangan ikan (TPI), tangki air, tangki BBM, pabrik es, ruang 

pendingin, tempat pelayanan/perbaikan kapal, dan tempat penjemuran jala 

(Triatmojo, 2010:9). 

2.1.1.2 Fungsi pelabuhan Perikanan 

Menurut peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 8 tahun 2012 

tentang kepelabuhan perikanan, ditinjau dari fungsinya pelabuhan perikanan 

merupakan pendukung kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan 

dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. 

Berdasarkan pasal 3 peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 8 

tahun 2012, fungsi pemerintahan dalam melaksanakan pengaturan, pembinaan, 

pengendalian, pengawasan, serta keamanan dan keselamatan operasional kapal 

perikanan di pelabuhan perikanan, meliputi: 

1. Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan; 

2. Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan; 

3. Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan; 

4. Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan; 

5. Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan; 

6. Pelaksanaan kesyahbandaran; 

7. Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan; 

8. Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal 

pengawas kapal perikanan; 

9. Tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan; 
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10. Pemantauan wilayah pesisir; 

11. Pengendalian lingkungan; 

12. Kepabeanan; dan/atau 

13. Keimigrasian. 

Menurut pasal 3 peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 8 tahun 

2012 selain memiliki fungsi pemerintahan, pelabuhan perikanan dapat 

melaksanakan fungsi pemerintahan lainnya yang terkait dengan pengelolaan 

perikanan, fungsi pengusahaan tesebut yaitu: 

1. Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan; 

2. Pelayanan bongkar muat ikan; 

3. Pelayanan pengolahan hasil perikanan; 

4. Pemasaran dan distribusi ikan; 

5. Pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan; 

6. Pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan; 

7. Pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan; 

8. Wisata bahari; dan/atau 

9. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Menurut Murdiyanto (2002) dalam Fabriza (2017:14), beberapa fungsi 

umum pelabuhan merupakan tugas pokok melindungi kapal dan pelayanan 

lainnya yang harus dapat dilakukan disetiap pelabuhan perikanan seprti juga 

dipelabuhan yang bukan untuk kegiatan perikanan. Berbagai fasilitas yang perlu 
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dibangun untuk memenihi fungsi umum suatu pelabuhan perikanan adalah sebagai 

berikut: 

1. Jalan masuk yang aman yang mempunyai kedalaman air yang cukup serta 

mudah dilayari oleh kapal yang datang dari laut terbuka menuju pintu 

gerbang masuk; 

2. Pintu pelabuhan dan saluran navigasi yang cukup aman dan dalam; 

3. Kolam air yang cukup luas dan kedalamnnya serta dilindungi dari gelombang 

yang kuat untuk keperluan kegiatan kapal di dalam pelabuhan; 

4. Bantuan peralatan navigasi untuk memandu kapal agar dapat melakukan 

manuver di dalam area pelabuhan dengan lebih mudah dan aman; 

5. Bula perlu dapat mendirikan bangunan pangunan penahan gelombang untuk 

memperkecil gelombang dan angin dijalan masuk dan fasilitas pelabuhan 

lainnya; 

6. Dermaga yang cukup panjang dan luasnya untuk kapal yang berlabuh; 

7. Fasilitas yang menyediakan bahan kebutuhan pelayaran seperti bahan bakar 

minyak, pelurnas, air minum, listrik, dan kebersihan saluran pembuangan sisa 

kotoran dari kapal, penanggulangan sampah dan pemadam kebakaran; 

8. Bangunan rumah dan perkantoran yang perlu untuk kelancaran dan 

pendayagunaan operasional pelabuhan; 

9. Area dibagian laut dan darat untuk peluasan atau pengembangan pelabuhan; 

10. Jalan raya atau jalan kereta api yang cukup panjang untuk transportasi areal 

pelabuhan dan untuk hubungan dengan daerah lain diluar pelabuhan; 
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11. Halaman tempat parkir yang cukup luas untuk kendaraan industri atau 

perorangan didalam pelabuhan sehingga  arus lalulintas dikomplek pelabuhan 

dapat berjalan dengan lancar; dan 

12. Fasilitas perbankan, reparasi, pemeliharaan kapal dan perbengkelan umum 

untuk melayani permintaan sewaktu-waktu. 

2.1.1.3 Klasifikasi Pelabuhan Perikanan 

Menurut peraturan menteri kelautan dan perikanan nonor 8 tahun 2012 

tentang pelabuhan perikanan, pelabuhan perikanan diklasifikasikan dalam 4 

kelas, yaitu : 

1) Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) 

Pelabuhan Perikanan Saudera (PPS) adalah pelabuhan tipe A yang 

bisanya disebut sebagai pelabuhan kelas 1. Pelabuhan Peikanan Samudera 

(PPS) memiliki kemampuan beroperasi di samudera dan lepas pantai yang 

sifatnya nasional dan internasional. 

Kelas A, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), memiliki kriteria teknik dan 

operasional, yang meliputi: 

A. Kriteria teknik, meliputi: 

1. Mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan 

perikanan di perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif 

Indonesia (ZEEI), dan laut lepas; 

2. Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran 

sekurangkurangnya 60 GT; 
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3. Panjang dermaga sekurang-kurangnya 300 m, dengan kedalaman 

kolam sekurang-kurangnya minus 3 m; 

4. Mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 100 unit 

atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 6.000 GT; dan 

5. Memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 20 ha. 

B. Kriteria operasional meliputi: 

1. Ikan yang didaratkan sebagian untuk tujuan ekspor; 

2. Terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil 

perikanan rata-rata 50 ton per hari; dan terdapat industri 

pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya. 

2) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) 

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) adalah pelabuhan perikanan 

tipe B yang biasa disebut sebagai pelabuhan perikanan kelas II. Pelabuhan 

perikanan ini memiliki kemampuan beroperasi di lepas pantai yang sifatnya 

regional dan nasional. 

Kelas B, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), memiliki kriteria teknik dan 

operasional, yang meliputi: 

A. Kriteria teknik, meliputi: 

1. Mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan 

perikanan di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif 

Indonesia (ZEEI); 

2. Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran 

sekurangkurangnya 30 GT; 
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3. Panjang dermaga sekurang-kurangnya 150 m, dengan kedalaman 

kolam sekurang-kurangnya minus 3 m; 

4. Mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 75 unit 

atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 2.250 GT; dan 

5. Memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 10 ha. 

B. Kriteria operasional meliputi: 

1. Terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan 

rata-rata 30 ton per hari; dan 

2. Terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya. 

3) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP). 

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) adalah pelabuhan perikanan tipe C 

yang biasa disebut sebagai pelabuhan perikanan kelas III. Pelabuhan 

Perikanan Pantai (PPP) ini memiliki kemampuan beroperasi di pantai yang 

sifatnya regional. 

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), dengan kriteria teknik dan operasional, 

yang meliputi: 

A. Kriteria teknik, meliputi: 

1. Mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan 

perikanan di perairan Indonesia; 

2. Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran 

sekurangkurangnya 10 GT; 

3. Panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 m, dengan kedalaman 

kolam sekurang-kurangnya minus 2 m; 
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4. Mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 30 unit 

atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 300 GT; dan 

5. Memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 5 ha. 

B. Kriteria operasional meliputi: 

1. Terdapat aktifitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan 

rata-rata 5 ton per hari; dan 

2. Terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya. 

4) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) 

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) adalah pelabuhan perikanan tipe D. 

Pelabuhan ini dikelola oleh daerah untuk mendukung kegiatan penangkapan 

ikan di daerah pantai. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), dengan kriteria 

teknik dan operasional, yang meliputi: 

A. Kriteria teknik, meliputi: 

1. Mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan 

perikanan di perairan Indonesia; 

2. Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran 

sekurangkurangnya 5 GT; 

3. Panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 m, dengan kedalaman 

kolam sekurang-kurangnya minus 1 m; 

4. Mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 15 unit 

atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 75 GT; dan 

5. Memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 1 ha. 
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B. Kriteria operasional yaitu terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan 

pemasaran hasil perikanan rata-rata 2 ton per hari. 

2.1.1.4 Lokasi Pelabuhan Perikanan 

Menurut Kramasibra (1985) dalam Fabriza (2017:13), berdasarkan lokasi 

pelabuhan perikanan dapat dibedakan antara lain: 

1. Pelabuhan Teluk 

Pelabuhan teluk adalah tempat berlabuhnya kapal yang dilindungi oleh pulau 

agar dapat digunakan sebagai tempat untuk berlabuh, diperlukan dasar 

perairan yang dapat menahan jangkar kapal. Dasar perairan yang memenuhi 

syarat ini adalah lumpur padat, tanah liat dan pasir, sedangkan lumpur lembek 

dan batu masif yang licin tidak memenihi syarat. 

2. Pelabuhan Muara 

Pelabuhan Muara adalah pelabuhan yang letaknya di muara sungai yang 

merupakan gerbang keluar masuk kapal dan muara tersebut cukup besar 

sehingga kapal dapat bersilang dengan aman  

3. Pelabuhan Luar 

Pelabuhan luar adalah jenis pelabuhan yang langsung berhadapan dengan 

perairan bebas. Pelabuhan tersebut akan mengalami hempasan gelombang 

secara langsung. 

4. Pelabuhan Dalam 

Pelabuhan dalam adalah jenis pelabuhan yang letaknya tidak berhadapan 

langsung dengan perairan bebas. 

5. Pelabuhan Pantai Pasir 
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Pelabuhan pantai pasir adalah pelabuhan yang dasar perairannya terdiri dari 

pasir dan pecahan batuan karang. Bahan ini berasal dari erosi pantai atau 

dibawa arus pantai. 

6. Pelabuhan Pantai Berlumpur 

Pelabuhan pantai berlumpur adalah pelabuhan yang dasar perairannya terdiri 

dari lumpur. Dasar perairan landai, sehingga untuk mencapai kedalaman air 

yang diperlukan harus membuat kanal yang panjang. 

7. Pelabuhan Sungai 

Pelabuhan sungai dibagi menjadi dua macam, yaitu: 

1. Pelabuhan sungai (daerah hilir) adalah pelabuhan yang dasar perairannya 

terdiri dari lumpur. Dasar perairan landai, sehingga untuk mencapai 

kedalaman air yang diperlukan harus membuat kanal yang panjang. 

2. Pelabuhan sungai (darah hulu) adalah pelabuhan yang letaknya disungai 

yang dalam dan lebar sehingga kapal bisa masuk sampai hulu. 

2.1.1.5 Fasilitas Pelabuhan Perikanan 

Fasilitas Pelabuhan perikanan adalah sarana dan prasarana yang tersedia 

dipelabuhan perikanan untuk mendukung operasional  pelabuhan. Di dalam 

pelaksanaan fungsi dan pelayanan, pelabuhan perikanan dilengkapi dengan 

berbagai fasilitas. Fasilitas yang ada dipelabuhan perikanan inilah yang nantinya 

akan mempengaruhi cara pengelolaan tiap-tiap pelabuhan perikanan (Anonim, 

2005) 

Fasilitas Pelabuhan agar dapat memenuhi fungsinya yaitu dapat melindungi 

kapal yang berlabuh dan beraktivitas didalam area pelabuhan, maka pelabuhan 
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perlu dilengkapi dengan berbagai fasilitas berupa fasilitas pokok, fasilitas 

fungsional, dan fasilitas pendukung. 

Menurut peraturan menteri kelautan dan perikanan nonor 8 tahun 2012 

tentang pelabuhan perikanan, fasilitas pelabuhan perikanan terdiri atas: 

1) Fasilitas pokok, 

Fasilitas pokok merupakan fasilitas dasar yang diperlukan oleh suatu 

pelabuhan perikanan guna menjamin keamanan dan kelancaran kapal baik 

sewaktu berlayar keluar masuk pelabuhan maupun sewaktu berlabuh di 

pelabuhan. Fasilitas pokok ini disebut juga dengan fasilitas infrastruktur 

suatu pelabuhan perikanan. Fasilitas-fasiltas tersebut antara lain terdiri dari: 

1. Fasilitas pelindung seperti breakwater, revertment, dan groin; 

2. Fasilitas tambat seperti dermaga dan jetty; 

3. Fasilitas perairan seperti kolam dan alur pelayaran; 

4. Fasilitas penghubung seperti jalan, drainase, dan jembatan; dan 

5. Fasilitas lahan pelabuhan perikanan. 

2) Fasilitas Fungsional 

Fasilitas fungsional dapat disebut juga suprastruktur yaitu fasilitas 

yang berfungsi meningkatkan nilai guna dari fasilitas pokok dengan cara 

memberikan pelayanan yang dapat menunjang kegiatan yang ada di 

pelabuhan perikanan. Fasilitas ini tidak harus ada pada suatu pelabuhan 

perikanan, disediakan sesuai dengan kebutuhan operasional perikanan 

tersebut. Fasilitas fungsional tersebut antara lain: terdiri dari: 
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1. Fasilitas pemasaran hasil perikanan seperti tempat pelelangan ikan 

(TPI); 

2. Fasilitas navigasi pelayaran dan komunikasi seperti telepon, internet, 

SSB, rambu-rambu, lampu suar, dan menara pengawas; 

3. Fasilitas suplai air bersih, es dan listrik; 

4. Fasilitas pemeliharaan kapal dan alat penangkap ikan seperti 

dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring; 

5. Fasilitas penanganan dan pengolahan hasil perikanan seperti transit 

sheed dan laboratorium pembinaan mutu; 

6. Fasilitas perkantoran seperti kantor administrasi pelabuhan; 

7. Fasilitas transportasi seperti alat-alat angkut ikan dan es; dan 

8. Fasilitas pengolahan limbah seperti IPAL. 

3) Fasilitas Penunjang, 

Fasilitas penunjang adalah fasilitas yang secara tidak langsung 

meningkatkan peranan pelabuhan, fasilitas penunjang diantaranya adalah: 

1. Fasilitas pembinaan nelayan seperti balai pertemuan nelayan; 

2. Fasilitas pengelola pelabuhan seperti mess operator, pos jaga, dan pos 

pelayanan terpadu; 

3. Fasilitas sosial dan umum seperti tempat peribadatan dan MCK; 

4. Fasilitas kios IPTEK; dan 

5. Fasilitas penyelenggaran fungsi pemerintah. 
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Berdasarkan fasilitas pelabuhan perikanan diatas, terdapat fasilitas yang 

harus ada pada pelabuhan perikanan, meliputi: 

1) Fasilitas pokok terdiri dari lahan, dermaga, kolam pelabuhan, jalan komplek 

dan drainase; 

2) Fasilitas fungsional terdiri dari kantor administrasi pelabuhan, TPI, suplai air 

bersih, dan instalasi listrik; 

3) fasilitas penunjang terdiri dari pos jaga dan MCK. 

2.1.1.6 Wilayah Kerja Dan Pengoprasian Pelabuhan Perikanan 

Menurut peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 8 tahun 2012 

tentang pelabuhan perikanan, ditetapkan Wilayah Kerja dan Pengoperasian 

Pelabuhan Perikanan, yaitu : 

1) Wilayah Kerja Pelabuhan Perikanan terdiri dari: 

1. Wilayah kerja daratan yang dipergunakan antara lain sebagai lahan 

pelabuhan, perkantoran administrasi pelabuhan perikanan, tempat 

penanganan dan pengolahan hasil perikanan, TPI, suplai air bersih, es 

dan BBM, pos jaga, dan tempat ibadah; 

2. Wilayah kerja perairan yang dipergunakan antara lain sebagai kolam 

pelabuhan, breakwater (pemecah gelombang), revetment (turap), groin, 

dermaga dan jetty. 

2) Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan terdiri dari: 

1. Wilayah pengoperasian daratan yang dipergunakan antara lain sebagai 

akses jalan dari dan ke pelabuhan perikanan, permukiman nelayan, pasar 
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ikan dan lainnya yang berpengaruh langsung terhadap operasional 

pelabuhan perikanan; 

2. Wilayah pengoperasian perairan yang dipergunakan antara lain sebagai 

alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan, keperluan keadaan 

darurat, kegiatan pemanduan, uji coba kapal, penempatan kapal mati, 

dan kapal yang di ad hoc. 

2.1.1.7 Dermaga pelabuhan Perikanan 

Untuk bisa membirikan pelayanan hasil penangkapan ikan dengan cepat, 

maka dermaga pada pelabuhan ikan dibedakan menjadi tiga macam: 

1) Dermaga Bongkar. 

Dermaga bongkar digunakan oleh kapal-kapal yang baru datang dari 

melaut untuk membongkar hasil tangkapan ikan. Setelah merapat ke dermaga, 

ikan harus segera dibongkar dan langsung dibawa ke TPI (Tempat Pelelangan 

Ikan) yang letaknya tidak jauh dari dermaga bongkar. Di TPI ikan hasil tangkapan 

dilelang. Agar dermaga bongkar dapat digunakan oleh kapal yang berikutnya, 

setelah semua hasil tangkapan ikan diangkut ke TPI, kapal segera menuju 

dermaga tambat. 

2) Dermaga tambat 

Di dermaga tambat, kapal di tambatkan dan ABK (Anak Buah Kapal) 

pulang kerumah untuk beristirahat setelah satu minggu atau bahkan lebih berada 

di laut untuk menangkap ikan. Selama berada di dermaga tambat dilakukan 

perawatan kapal dan perawatan serta perbaikan alat alat tangkap ikan. Di dermaga 

ini ABK melakukan persiapan untuk melaut berikutnya. Di dekat dermaga tambat 
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disediakan lahan untuk menjemur jaring dan bangunan untuk menjurai dan 

memperbaiki jaring, serta tempat untuk menyiapkan alat tangkap dan suku 

cadang.  

3) Dermaga perbekalan. 

Ketika nelayan akan melaut lagi, kapal yang ditambatkan di dermaga tambat 

dibawa ke dermaga perbekalan untuk mempersiapkan bekal yang akan dibawa 

melaut. Bahan pokok yang disiapkan untuk melaut adalah bahan makanan, air 

tawar, bahan bakar minyak, dan es, setelah semua perbekalan disiapkan, 

selanjutnya kapal segera meninggalkan dermaga dan melaut lagi. (Bambang 

Triatmojo, 2010:9) 

2.1.1.8 Zona Pelabuhan Perikanan 

Tata ruang pelabuhan perikanan dirumuskan berdasarkan pengelompokan 

jenis kegiatan sesuai dengan fungsi layanan dan jenis kegiatannya. 

Pengelompokan dimaksud untuk memberikan efisiensi gerak operasional di 

dalam pelabuhan maupun dikawasan sekitarnya. Pengelompokan kegiatan 

didasarkan pada fungsi layanan dan alur kegiatan. Secara garis besar terdapat 3 

kelompok kegiatan pelayanan, yakni: (a) pelayanan kapal, (b) pelayanan hasil 

tangkap ikan, dan (c) kegiatan manusia dalam kawasan (Triatmojo, 2015:405). 

Berdasarkan kelompok kegiatan dalam pelabuhan perikanan, secara 

spesifik dibagi 9 zona, yaitu : (1) Zona kapal, (2) Zona tambat dan perbekalan, 

(3) Zona reparasi, (4) zona hasil tangkap, (5) Zona olah tradisional, (6) Zona 

industri perikanan, (7) Zona publik/umum, (8) Zona administrasi, (9) Zona 

penunjang. 
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Tabel 2.1 Zona Pelabuhan Perikanan 

Fungsi Layanan 

Kapal Hasil Tangkap Manusia 

Zona kapal bongkar 

1. Kelompok pelabuhan 

2. Tambatan bongkar 

 Kapal < 10 GT 

 Kapal 10–30 GT 

 Kapal > 30 GT 

3. Transit shed & MCK 

Zona Pelelangan 

1. Sorting, cleaning, 

weghting 

2. Tempat pelelangan 

3. Packing 

4. Storing 

5. Pabrik es/cold 

storage 

6. Loading keatas truk 

Zona publik/umum 

1. Parkir kendaraan 

2. Ruang transaksi 

lelang 

3. MCK umum 

4. Terminal angkutan 

5. Tempat 

ibadah/mushola 

6. Warung 

7. P3K 

Zona tambat dan 

perbekalan 

1. Tambatan istirahat 

2. Tambatan muat 

3. Tempat perbaikan jaring 

4. Gudang es 

5. Perbekalan (es, air bersih, 

nekal, BBM) 

Zona olah tradisional 

1. Pabrik es/cold 

storage 

2. Gudang 

3. Pangasinan 

4. Pengasapan 

5. Jemur 

6. IPAL 

Zona Administrasi 

1. Kantor pelabuhan 

2. Kantor 

syahsembadar 

3. Kantor satpolair 

4. Balai pertemuan 

nelayan 

5. KUD/koperasi mina 

6. Sumur/tangki air 

7. Layanan BBM 

8. Pemadam kebakaran 

Zona reparasi 

1. Slipwasys dan winch 

house 

2. Repair workshop 

3. Electronic & refring 

4. Gudang peralatan berat 

Zona indutri 

perikanan 

1. Kawasan industri 

2. Kawasan 

pergudangan 

3. Kawasan 

pemasaran/pertokoan 

Zona penunjang 

1. Rumah dinas 

2. Mes penginapan 

3. Restoran/kantin 

4. poliklinik 

Sumber: Pustek kelautan 2013 dalam Triatmojo (2015:406) 

2.1.2 Tempat Pelelangan Ikan 

2.1.2.1 Pengertian Tempat Pelelangan Ikan 

Tempat pendaratan ikan adalah suatu lingkungan kerja meliputi area 

perairan, daratan serta sarana yang bisa digunakan untuk memberikan pelayanan 

umum dan jasa guna memperlancar aktivitas kapal perikanan dan kegiatan-

kegiatan lain yang berkaitan dengan produksi perikanan yang berfungsi sebagai: 
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1. Pusat perkembangan masyarakat nelayan, 2. Berlabuhnya kapal-kapal 

perikanan, 3. Pendaratan ikan hasil perikanan, 4. Memperlancar hasil perikanan, 

5. Tempat pemasaan, pengelolaan dan distribusi ikan hasil tangkap, 6. Pusat 

pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan, 7. Pusat pelaksanaan penyuluhan 

dan pengumpulan data (Mulyono 1984 dalam Pasaribu 2009) 

Sedangkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan pusat kegiatan 

pelabuhan perikanan didarat, yaitu tempat pelelangan ikan hasil tangkapan dan 

menjadi tempat pertemuan antara penjuan (nelayan atau pemodal) dengan pembeli 

(konsumen, pedagang ataun agen pabrik pengolahan ikan) (Triatmojo 2015:419). 

2.1.2.2 Persyaratan Tempat Pelelangan Ikan 

Berdasarkan keputusan menteri kelautan dan perikanan nomor 52 tahun 

2013 tentang persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada 

proses produksi, pengolahan dan distribusi, tempat pelelangan ikan memiliki 

peryaratan : 

1. Terlindung dan mempunyai dinding yang mudah untuk dibersihkan; 

2. Mempunyai lantai yang kedap air yang mudah dibersihkan dan disanitasi, 

dilengkapi dengan saluran pembuangan air dan mempunyai sistem 

pembuangan limbah cair yang higiene; 

3. Dilengkapi dengan fasilitas sanitasi seperti tempat cuci tangan dan toilet 

dalam jumlah yang mencukupi. Tempat cuci tangan harus dilengkapi dengan 

bahan pencuci tangan dan pengering sekali pakai; 

4. Mempunyai penerangan yang cukup untuk memudahkan dalam pengawasan 

hasil perikanan; 
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5. Kendaraan yang mengeluarkan asap dan binatang yang dapat mempengaruhi 

mutu hasil perikanan tidak diperbolehkan berada dalam Tempat Pemasaran 

Ikan/pasar grosir; 

6. Dibersihkan secara teratur minimal setiap selesai penjualan; 

7. Dilengkapi dengan tanda peringatan dilarang merokok, meludah, makan dan 

minum, dan diletakkan di tempat yang mudah dilihat dengan jelas; 

8. Mempunyai fasilitas pasokan air bersih dan atau air laut bersih yang cukup; 

9. Mempunyai wadah penampungan produk yang bersih, tahan karat, kedap air 

dan mudah dibersihkan; dan 

10. Mempunyai penampungan pengolahan limbah 

2.1.2.3 Luas Tempat Pelelangan Ikan 

Luas TPI tergantung pada produksi ikan yang dihasilkan tiap hari, yang 

disapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut: 

  
 

    
 

Keterangan: 

S  : luas tempat pelelangan ikan (  ) 

N : banyaknya ikan yang dihasilkan (       ) 

P  : berat ikan hasil tangkapan yang ditangani persatuan luas (     ) 

R : jumlah pelelangan yang terjadi dalam satu hari 

  : rasio dari luasan yang dipakai untuk tempat pelelangan ikan dengan 

luas total tempat pelelangan ikan 
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2.1.3 Aksesibilitas 

2.1.3.1 Pengertian Aksesibilitas 

Berkaitan dengan aksesibilitas terhadap pembangunan suatu wilayah, 

Suharjo (1999) dalam Suharjo (2008) mengatakan bahwa aksesibilitas mempunyai 

pengaruh perkembangan suatu wilayah dalam pengembangkan ekonomi lokal, 

maupun memperoleh masukan bagi pengembangan ekonomi lokal. Sarana dan 

aksesibilitas yang baik akan mempercepat perkembangan wilayah tersebut dalam 

hubungan dengan wilayah lainnya. Oleh karena itu wilayah yang aksesibilitasnya 

rendah, tanpa didukung oleh sumberdaya alam yang melimpah cenderung menjadi 

wilayah tertinggal atau miskin. 

Warpani (1990) dalam Ralahalu (2013:9) mengemukakan bahwa akses 

(daya hubung) adalah tingkat kemudahan menghubungkan dari satu tempat ke 

tempat lain. Agar dikatakan aksesibilitas baik yaitu (1) pemakaian jalan mudah 

bergerak dari satu bagian kota ke bagian kota lainnya, atau sebaliknya, dengan 

aman, cepat, dan nyaman: (2) dalam mencapai tujuan tidak dialami hambatan dan 

di sepanjang lintasan orang dapat berhenti dengan aman. Akses juga dapat 

digunakan sebagai ukuran atau pertanda keadaan perangkutan dalam kota. 

Black (1981) dalam Miro (2005:18) mengatakan bahwa aksesibilitas dapat 

diartikan sebagai konsep yang menggabungkan sistem pengaturan tata guna lahan 

secara geografis dengan sistem jaringan trasportasi yang menghubungkannya, di 

mana perubahan tata guna lahan yang menimbulkan zona-zona dan jarak 

geografis di suatu wilayah atau kota akan mudah dihubungkan oleh penyediaan 

prasarana atau sarana angkut. Mudahnya suatu lokasi dihubungkan dengan lokasi 
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lainnya lewat jaringan jalan dan alat angkut yang bergerak diatasnya. Dengan kata 

lain aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara 

lokasi tata guna lahan yang saling berpencar dapat berinteraksi (berhubungan) 

satu sama lain dan mudah atau susahnya lokasi tersebut dicapai melalui sistem 

jaringan trasportasi. 

Edmonds, dkk (1994) dalam penelitian mereka di kawasan perdesaan di 

Manila mengatakan bahwa indikator-indikator aksesibilitas adalah nilai-nilai 

numerik, yang mengindikasikan mudah atau sulitnya masyarakat perdesaan untuk 

mendapat akses barang-barang dan pelayanan. Hurst (1974) mengatakan 

aksesibilitas adalah ukuran dari kemudahan (waktu, biaya, atau usaha) dalam 

melakukan perpindahan antara tempat-tempat atau kawasan dalam sebuah sistem. 

Tagihan (2005) dalam Ralahalu (2013:19) mengemukakan bahwa faktor 

yang menentukan suatu lokasi menarik untuk dikunjungi atau tidak adalah tingkat 

aksesibilitas. Tingkat aksesibilitas adalah tingkat kemudahan untuk mencapai 

suatu lokasi ditinjau dari lokasi lain disekitarnya. Tingkat aksesibilitas antara lain 

dipengaruhi oleh jarak, kondisi sarana perhubungan, ketersediaan sarana 

penghubung termasuk frekuensi dan tingkat keamanan serta kenyamanan untuk 

melalui jalur tersebut. Waktu tempuh sering lebih memberikan gambaran yang 

sebenanya karena di  dalamnya selain unsur jarak juga kondisi prasarana dan 

sarana yang tersedia, termasuk frekuensi keberangkatan. Dengan demikian, maka 

waktu tempuh lebih mampu menggambarkan tingkat aksesibilitas suatu lokasi. 

Dengan demikian konsep aksesibilitas dapat dipahami sebagai suatu 

kemudahan dalam melakukan interaksi antarkawasan atau tata guna lahan yang 
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diukur melalui jarak, waktu tempuh, biaya, ketersediaan sarana dan prasarana 

transportasi. 

Ukuran aksesibilitas yakni mudah dan susah dapat dinyatakan dalam suatu 

bentuk kinerja kuantitatif sebagai berikut: jarak perjalanan, waktu perjalanan, 

biaya yang dikeluarkan untuk melakukan perjalanan, biaya gabungan (jumlah 

biaya perjalanan dan nilai waktu perjalanan), kondisi pelayanan prasarana dan 

sarana (Ralahalu, 2013:10) 

2.1.3.2 Faktor-Faktor Aksesibilitas 

Faktor-faktor yang menentukan tinggi rendahnya akses (tingkat kemudahan 

pencapaian tujuan) (Miro, 2005:20) adalah : 

1. Faktor jarak tempuh 

Jarak tempuh merupakan jarak fisik dua tata guna lahan (dalam kilometer). 

Jika kedua tata guna lahan mempunyai jarak yang berjauhan secara fisik, 

maka aksesnya dikatakan rendah, demikian juga sebaliknaya. Tetapi, faktor 

jarak ini tidak dapat digunakan sendiri dalam mengukur aksesibilitas, juga 

perlu memperhatikan ada/tidaknya prasarana jalan dan pelayanan angkutan 

yang memadai. 

2. Faktor waktu tempuh. 

Faktor ini sangat ditentukan oleh ketersediaan prasarana trasportasi dan 

sarana trasportasi yang dapat dihandalkan (reliabe trasportasi system). 

Cotohnya adalah dukungan jaringan jalan yang berkualitas, yang 

menghubungkan asal dengan tujuan, diikuti dengan terjaminnya armada 

angkut yang siap melayani kapan saja. 
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3. Faktor biaya/ongkos perjalanan. 

Biaya perjalanan ikut berperan dalam menentukann mudah tidaknya tempat 

tujuan dicapai, karena ongkos perjalanan yang tidak terjangkau 

mengakibatkan orang (terutama kalangan ekonomi bawah) enggan atau 

bahkan tidak mau melakukan perjalanan. 

4. Faktor intensitas (kepadatan) guna lahan. 

Padatnya suatu kegiatan pada suatu petak lahan yang telah diisi dengan 

berbagai macam kegiatan tersebut, dan secara tidak langsung hal tersebut ikut 

mempertinggi tingkat kemudahan perjalanan. 

5. Faktor pendapatan orang yang melakukan perjalanan. 

Pada umumnya orang mudah melakukan perjalanan kalau ia didukung oleh 

kondisi ekonomi yang mapan, walaupun jarak perjalanan secara fisik jauh. 

Tingkat aksesibilitas adalah kemudahan mencapai kota tersebut dari 

kota/wilayah lain yang berdekatan, atau bisa juga dilihat dari sudut kemudahan 

mencapai wilayah lain yang berdekatan bagi masyarakat yang tinggal di kota 

tersebut. Tingkat aksesibilitas antara lain dipengeruhi oleh jarak, kondisi sarana 

perhubungan, ketersediaan berbagai sarana penghubung  termasuk frekuensi dan 

tingkat keamanan serta kenyamanan untuk melalui jalur tersebut. Faktor-faktor 

tersebut sangat terkait dengan aktifitas ekonomi yang terjalin antara kedua lokasi. 

Sederhananya cukup digunakan unsur jarak dan waktu tempuh dalam mengukur 

tingkat aksesibilitas. Agar terdapat keseragaman maka waktu tempuh harus 

didasarkan alat angkutan yang sama, misalkan bus umum atau kendaraan pribadi 

roda empat. Jika kedua jenis angkutan tidak memungkinkan maka digunakan jenis 
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angkutan yang paling umum digunakan masyarakat untuk berpergian keluar kota. 

Ada banyak kota tujuan dari kota yang dianalisis, namun demi keseragaman, 

dibuat ketentuan bahwa yang diukur hanyala aksesibilitas dari kota tersebut ke 

kota lain yang terdekat yang memiliki orde lebih tinggi (Tarigan 2005:140 dalam 

Maulida, 2014:25) 

Tabel 2.2 Klasifikasi Tingkat Aksesibilitas secara kualitatif 

Aktivitas Guna Lahan 

(jarak) 

Kondisi Trasportasi 
Dekat Jauh 

Sangat Baik 
Aksesibilitas tinggi 

(High Accessibility) 

Aksesibilitas rendah 

(Medium Accessibility) 

Sangat Jelak 
Aksesibilitas sedang 

(Medium Accessibility) 

Aksesibilitas rendah 

(Low Accessibility) 

Sumber: Black 1981 dalam Miro 2005:21 

2.1.4 Perkembangan wilayah 

Perkembangan bukan hanya pertumbuhan tetapi juga perubahan. Ada 2 

tenaga yang menyebabkan perubahan dalam organisasi keruangan (Jayadinata, 

1999:188 ) 

1. Perubahan kualitas lokasi dari rumah tangga dan perusahaan 

industri/perdagangan, dapat menentukan jalannya trasformasi sosial. Terdapat 

kecendrungan yang berbeda untuk berbagai negeri, misalnya perubahan: dari 

sumberdaya yang melimpah ke sumberdaya yang berorientasi pasar; dari 

pabrik tunggal ke gabungan pabrik yang banyak; dari tekanan kepadda 

prassarana ekonomi ke prasarana sosial; dari pabrik yang berorientasi ke 

pabril-babrik yang mengelompok menurut bidang usaha, dan sebagainya. 
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2. Peningkatan dari aksesibilitas suatu sistem sebagai akibat dari 5 perkebangan 

khusus universal: 

a. Perluasan traspotrasi yang progresif dan kapasitas perhubungan di 

wilayah yang luas; 

b. Peningkatan jumlah penghubung (interkoneksi) dalam sistem; 

c. Pengurangan biaya perunit dari transpor dan komunikasi; 

d. Peningkatan dalam pendapatan riil per kapita; 

e. Peningkatan dalam kecepatan dan efisiensi dari sistem traspor dan 

komunikasi. 

2.1.4.1 Macam-Macam Pengembangan Wilayah 

Menurut Dusseldorp dalam Jayadinata (1999:289) dapat dibuat tiga macam 

pengembangan: 

1. Menurut prinsip homogenitas atau uniformitas, yaitu wilayah geografi 

fisik/sosial, wilayah ekonomi, atau wilayah budaya. 

2. Menurut konsep hubungan ruang, yaitu wilayah fungsional yang disebut juga 

wilayah terpusat. 

3. Menurut wilayah yang khusus yaitu wilayah terbelakang, wilayah aliran 

sungai, wilayah perdesaan, dan sebagainya. Yang dikembangkan menurut 

prinsip uniformitas. 

2.2 Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian terdahulu dimaksudkan sebagai pembanding dengan penelitian 

ini, yang dilihat mulai dari nama peneliti, judul, tujuan, metode, variabel, dan 
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hasil penelitian. Hal ini bertujuan untuk memperluas kajian pustaka. Berdasarkan 

penelitian terdahulu ini, kajian mengenai topik dalam penelitian ini belum pernah 

dilakukan sebelumnya, selain itu penelitian terdahulu juga belum memberikan 

pendekatan dalam bidang ilmu geogafi. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian 

ini masih layak untuk diteliti karena dapat menambah pengetahuan dan 

perkembangan ilmu, utamanya disiplin ilmu geografi. Berikut uraian terkait 

dengan penelitian terdahulu tersaji pada Lampiran 4. 

Penelitian sebelumnya yang meneliti fasilitas tempat pelelangan ikan, 

aksesibilias fasilitas, dan perkembangan pelabuhan dan perkembangan fasilitas 

tempat pelelangan ikan telah banyak dilakukan, tetapi untuk penelitian yang 

menggunakan perkembangan fasilitas tempat pelelangan ikan dilihat dari faktor 

persebaran, kendisi dan kebutuhan, aksesibilitas dalam pengeembangan tempat 

pelelangan ikan belum banyak diteliti. Penelitian fasilitas tempat pelelangan ikan 

oleh beberapa peneliti diantaranya adalah Listiyanto rahayu et al (2012),  Hindani 

Yulia Fatmawati et al. (2015), Prastyo et. al. (2015).  Penelitian pengembangan 

pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan oleh beberapa peneliti 

diantaranya adalah Choliq Sabana et. al. (2016), Wayah Renada et. al. (2006), 

Subhechanis Saptanto et. al. (2012), Tri Wiji Nuranil et. al. (2007),  Basuki 

Raharjo et. al. (2008), dan Ramziah An Najah et. al. (2012). Penelitian 

aksesibilita oleh beberapa peneliti diantaranya adalah Siti Marsitoh et al., Nova 

Sari et. al. (2015),  dan Tesno Ariando Tambukara (2016). 
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2.3. Kerangka Berpikir 

Optimalisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 

Lokasi 

Admininstrasisi 

Lokasi 

Absolut 

Peta Pola 

Keruangan TPI 

Arahan Pengembangan 

Perikanan Kabupaten 

Cilacap 

Perkembangan Perikanan 

Tangkap di Kabupaten Cilacap 

Kualitas hasil Perikanan 

Potensi Perikanan 

Produksi hasil Perikanan 
1. Pendapatan petani ikan dan 

nelayan. 

2. Konsumsi ikan. 

3. Memperluas lapangan kerja. 

4. Industri olahan ikan. 

5. Ekpor hasil perikanan. 

Aktivitas Perikanan 

Identifikasi Fasilitas 

TPI  

Sebaran Keruangan 

TPI 

Tingkat 

Aksesibilitas TPI  

Persyaratan TPI : 
(Kepmen kelautan dan Perikanan No.52 

Tahun 2013) 
 

1. Dinding tempat pelelangan 

ikan 

2. Lantai tempat pelelangan ikan, 

3. Penerangan, 

4. Fasilitas sanitasi: tempat cuci 

tangan dan toilet, 

5. Lahan parkir, 

6. Kebersihan penjualan, 

7. Tanda-tanda peringatan di 

tempat pelelangan ikan, 

8. Fasilitas pasokan air bersih, 

9. Wadah penampung ikan, 

10. Penampung pengolahan 

limbah 

1. Jarak 

2. Jumlah 

Penduduk 

3. Produksi 

Ikan 

4. Luas lahan 

Identifikasi Faktor-faktor 

Perkembangan TPI 

Tingkat Kelengkapan, kondisi 

dan kebutuhan TPI 

Analisis Perkembangan: 

1. Keberadaan, Kondisi, 

Kebutuhan Fasilitas 

TPI 

2. Aksesibilitas TPI 

Gambar 2.1 Diangram Alir Kerangka Pemikiran 
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Perkembangan perikanan Kabupaten Cilacap perlu didukung dengan kondisi 

sarana dan prasarana penunjang perikanan berupa fasilitas tempat pelelangan ikan 

dan aksesibilitas menuju tempat pelelangan ikan dengan begitu pemanfaatan 

potensi perikanan yang ada dapat menunjang  aktivitas perikanan. Meningkatnya 

aktivitas perikanan membawa manfaat seperti pendapatan nelayan meningkat, 

industri olah ikan menghasilkan olahan yang berkualitas, ekpor perikanan 

memiliki kualitas ikan segar, serta memperluas lapangan kerja dan meningkatnya 

konsumsi ikan. Selain itu untuk lebih menunjang aktivitas perikanan memerlukan 

kualitas hasil perikanan dengan kualitas baik dari produksi hasil perikanan, 

dengan begitu aktivitas perikanan memperoleh hasil yang optimal 

Peningkatan pembangunan disektor perikanan dalam mendukung akivitas 

sosial dan ekonomi masyarakat perlu didukung oleh prasarana dan sarana. 

Optimalnya sarana dan prasarana yang disedikan akan meningkatkan laju 

pertumbuhan ekonomi dan nilai kualitas mutu hasil perikanan. Tempat Pelelangan 

ikan merupakan fasilitas dari pelabuhan perikanan untuk peningkatan 

pertumbuhan pembangunan perikanan. 

Diagram alir kerangka pemikiran diatas, menjelaskan semua proses yang 

diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Peneliti dalam 

mengembangkan perikanan untuk mengoptimalkan fasilitas tempat pelelangan 

ikan melihat dari sudut padang dari sebaran keruangan tempat pelelangan ikan, 

tingkat kelengkapan, kondisi, dan kebutuhan fasilitas tempat pelelangan ikan dan 

tingkat aksesibilitas menuju tempat pelelangan ikan dalam mengembangan 

perikanan yang dapat dilihat dalam Gambar 2.1.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab 4 sebelumnya, 

maka mangacu pada tujuan penelitian dapat ditarik kesimpulam sebagai berikut: 

1. Hasil perhitungan nilai T pada teknik analisis tetangga terdekat, didapatkan 

hasil sebesar 1,37 yang menunjukan bahwa persebaran tempat pelelangan ikan 

(TPI) yang terdapat di Kabupaten Cilacap berpola tidak merata (random 

pattern) yang  bermakna persebaran TPI tidak merata. 

2. Tingkat kelengkapan, kondisi dan kebutuhan fasilitas tempat pelelangan ikan di 

Kabupaten Cilacap diperinci sebagai berikut: 

1). Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana fasilitas tempat pelelangan ikan 

dari hasil analisis skalogram, didapatkan hasil secara umum telah 

memenihi standar syarat kelengkapan untuk dikatakan sesuai dengan 

kumulasi 77,78%. Dalam kategori tingkat kelengkapan B (Baik) 

2). Kondisi sarana dan prasarana fasilitas tempat pelelangan ikan di kabupaten 

cilacap dari  hasil perhitungan secara umum telah memenihi syarat untuk 

dikatakan sesuai dengan 3 TPI dengan konsisi sesuai dan 6 TPI dengan 

kondisi sesuai. 

3). Kebutuhan sarana dan prasarana fasilitas tempat pelelangan ikan yaitu luas 

lantai pelelanagan di 9 TPI secara umum 88,89% telah memenuhi 

kebutuhan akan taetapi terdapat 1 TPI dengan kebutuhan lantai 

pelelanagan belum memenuhi yaitu TPI Mina Usaha Jetis.  
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3. Tingkat aksesibilitas lokasi TPI dengan nilai indek aksesibilitas tertinggi dan 

daya tarik TPI terhdap nilai total potensi perkembangan yaitu TPI Mina Usaha 

Jetis memiliki potensi pertumbuhan tertinggi disusul oleh TPI Pandanarang, 

TPI Tegalkamulyan, TPI PPSC, TPI Bengawan Donan, TPI Mangantikisik, 

TPI Lengkong, TPI Sentolokawat, dan terendah TPI mangantikisik. 

4. Strategi pengembangan tempat pelelangan ikan berdasarkan faktor 

kelangkapan, kondisi, kebutuhan, dan aksesibilitas dalam pembangunan 

perikana tangkap perlu adanya pemerataan dalam pembangunan. Prioritas 

dalam memajukan, memperbaiki, dan peningkatkan optimalisasi TPI yaitu TPI 

Minausaha Jetis, TPI Pandanarang,  Bengawan Donan, TPI Tegalkatilayu, dan 

TPI Mangantikisik. 
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5.2 Saran 

Berdasaram hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti memberikan 

beberapa saran yang diajukan sebagai berikut: 

1. Terkait adanya persebaran TPI yang tidak merata, Pemerintah Kabupaten 

Cilacap perlu melengkapi persebaran TPI guna menangani masih belum 

terdapat persebaran TPI di setiap Kecamatan yang memiliki potensi dalam 

perkembangan perikanan tangkap di Kabupaten Ciilacap.  

2. Upaya memperbaiki dan melengkapi fasilitas TPI terhadap keberadaan, 

kondisi dan kebutuhan TPI dalam upaya pembangunan dan perkembangan di 

sektor perikanan tangkap untuk mewujudkan pelayanan fasilitas TPI serta 

kualitas dan mutu hasil perikanan sehingga dapat bersaing di pasar. 

3. Perlu adanya studi lanjutan berupa upaya analisis perkembangan perikanan di 

Kabupaten Cilacap dikarenakan pada penelitian ini dibatasi pada proporsi 4 

faktor  yaitu kelangkapan, kondisi, kebutuhan, dan aksesibilitas tempat 

pelelangan ikan.  
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