
 

 

 

 

 

 

PENGARUH TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) CILACAP TERHADAP 

KONDISI SOSIAL EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT 

NELAYAN CILACAP TAHUN 1996-2002 

 

SKRIPSI 

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Sejarah  

Pada Universitas Negeri Semarang 

 

 

 

Oleh : 

Mugi Sudiono 

NIM 3114000024 

 

 

 

FAKULTAS ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2005 



 

 

ii

PERSETUJUAN   

 

Skripsi ini telah disetujui oleh dosen pembimbing pada : 

Hari       : 

Tanggal : 

 

  

 

Menyetujui 

 

Dosen Pembimbing I             Dosen Pembimbing II 

 

Dra. Ediningsih. MA        Drs. YYFR. Sunardjan. MS 
NIP.131095304        NIP.131764045 
 
 
 
 

Mengetahui 
 

Ketua Jurusan Sejarah 
 
 

Drs. Jayusman. M.Hum 

NIP.131764053 

 

 

 



 

 

iii

PENGESAHAN KELULUSAN 

 

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas 

Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada: 

 Hari   : Senin 

 Tanggal : 14 Februari 2005 

 

Penguji Skripsi 

 

Dra. Santi Muji Utami. M. Hum 
                  NIP.131876210 

 

 

Anggota I          Anggota II 

 

Dra. Ediningsih. MA        Drs. YYFR. Sunardjan. MS 
NIP. 131095304        NIP. 131764045 
 
 
 
 
 

Mengetahui: 

Dekan, 

 

 Drs. Sunardi 
       NIP. 130367998 

 

 



 

 

iv

PERNYATAAN 

 

 

 Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi atau tugas akhir ini 

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang 

lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang 

terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

 

               Semarang, 16 September 2004 

 

                                     Mugi Sudiono 
               NIM. 3114000024 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

 Orang yang tidak mencari nasihat adalah bodoh, kebodohan itu 
membuatnya buta terhadap kebenaran dan membuatnya menjadi jahat,  
keras kepala dan ancaman bagi orang-orang di sekelilingnya (Kahlil 
Gibran : 264)         

 Kehalusan dan kebaikan hati bukan bertanda kelemahan dan putus asa 
tetapi berlambang kekuatan dan keteguhan hati. ( Mugi Sudiono) 

 
 
 
 
 
 
 
 
        PERSEMBAHAN 

                         Kupersembahkan karya kecil ku untuk: 

1. Bapak, Ibu, yang selalu berdo’a, 
berjuang dan berkorban untukku. 

2. Adik dan kakak yang aku cintai. 
3. Teman-temanku, Dani, Nur 

Mailani, Mugiarso, Ika, Desi 
Latri, Puji, Diah dan Ida yang 
banyak membantu dalam 
penulisan ini. 

4. Teman-teman Kost Bujang 
Tulen, Mba Tri, Jay, Supri, 
Lambang dan lainya. 

5. Orang yang selalu di hatiku, Tari. 
6. Teman-teman Sejarah angkatan 

2000 
7. Almamaterku. 

 

 
 
 
 



 

 

vi

PRAKATA 
 
 

 

 Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

melimpahkan rahmat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini 

sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan pada 

program studi Strata 1 Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Semarang. 

 Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan dari 

berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima 

kasih kepada yang sebesar-besarnya pada : 

1. Dr.H.A.T. Soegito, S.H.MM, selaku Rektor Universitas Negeri Semarang 

yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di perguruan 

tinggi ini. 

2. Drs. Sunardi, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Semarang yang telah memberikan ijin dalam melakukan penelitian 

3. Drs. Jayusman. M. Hum, selaku Ketua Jurusan Sejarah yang telah 

memberikan ijin dalam penyusunan skripsi 

4. Dra. Ediningsih. MA, selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan 

bimbingan, saran dan dorongan dengan penuh kesabaran dan kerelaan hati 

sehingga tersusunnya skripsi ini 



 

 

vii

5. Drs. YYFR.Sunardjan. MS, selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah 

memberikan bimbingan, petunjuk dan saranya hingga selesainya penelitian 

ini. 

6. Ir. Gunawan, selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Cilacap yang 

telah mengijinkan penelitian ini. 

7. Semua anggota keluarga yang telah memberikan dorongan baik material 

maupun spiritual sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.  

8. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. 

Semoga bantuan yang Bapak / Ibu dan saudara berikan kepada peneliti, 

mendapat berkah dan balasan dari Allah SWT. Mudah-mudahan skripsi ini dapat 

bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca. 

 

Semarang,    September 2004 

 

          Peneliti  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

viii

SARI 

 

Mugi Sudiono. 2004. Pengaruh Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Cilacap Terhadap 
Kondisi Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat Nelayan Cilacap Tahun 
1996-2002. Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. 
98 h. 
 
Kata Kunci : Nelayan, TPI, Sosial Ekonomi, Sosial Budaya 
Nelayan merupakan salah satu kelompok masyarakat yang mempunyai corak 
kehidupan yang berbeda dari kelampok masyarakat lain. Demikian juga 
kehidupan masyarakat nelayan Cilacap. Masalah yang mendasar dalam kehidupan 
nelayan Cilacap adalah kemiskinan. Kemiskinan ini disebabkan oleh berbagai 
faktor, baik internal maupun eksternal. Salah satu faktor eksternal yang sangat 
penting adalah sistem pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan 
pedagang perantara. Munculnya Tempat Pelelangan Ikan diharapkan 
meningkatkan taraf kehidupan nelayan yaitu perbaikan sistem pemasaran hasil 
perikanan yang menguntungkan nelayan, namun kebenaran argumen ini perlu 
dibuktikan melalui kegiatan penelitian agar diperoleh jawaban yang akurat. 
 Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah 
sejarah  Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Cilacap dari awal keberadaanya ?, (2) 
Bagaimanakah pengaruh Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Cilacap terhadap kondisi 
sosial ekonomi masyarakat nelayan Cilacap tahun 1996-2002 ?, (3) 
Bagaimanakah pengaruh Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Cilacap terhadap kondisi 
sosial budaya masyarakat nelayan Cilacap tahun 1996-2002 ?. Penelitian ini 
bertujuan : (1) Ingin mengetahui sejarah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Cilacap 
dari awal keberadaanya, (2) Ingin mengetahui pengaruh Tempat Pelelangan Ikan 
(TPI) Cilacap terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan Cilacap tahun 
1996-2002, dan (3) Ingin mengetahui pengaruh Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 
Cilacap terhadap kondisi sosial budaya masyarakat nelayan Cilacap tahun 1996-
2002. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis, 
langkah-langkah pelaksanaannya meliputi : heuristik, kritik sumber, interpretasi 
dan historiografi. Sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah  sumber primer dan sumber sekunder.  
 Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya Tempat Pelelangan Ikan di 
Cilacap membawa pengaruh yang baik dalam bidang sosial ekonomi nelayan  
Cilacap pada tahun 1996-2002 yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan 
nelayan, pendidikan, kesehatan nelayan. Di samping itu adanya TPI di Cilacap 
juga membawa pengaruh bagi munculnya lapangan pekerjaan baru dan berbagai 
dana bagi peningkatan kesejahteraan nelayan. Dalam bidang sosial budaya, TPI 
membawa pengaruh negatif dengan munculnya praktek pemerasan, prostitusi, 
perdagangan gelap ikan dan aktivitas minum minuman keras di sekitar TPI 



 

 

ix

 Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa adanya TPI 
di Cilacap membawa pengaruh positif terhadap kondisi sosial ekonomi nelayan 
Cilacap tahun 1996-2002 pada masa krisis ekonomi melanda Indonesia yang 
ditandai dengan peningkatan pendapatan nelayan, pendidikan, kesehatan, 
walaupun dalam kondisi sosial budaya memberi pengaruh yang kurang baik 
dengan munculnya berbagai pemerasan, prostitusi dan lain-lan. Adanya pengaruh 
yang positif dan negatif antara keberadaan TPI dengan kondisi sosial ekonomi dan 
sosial budaya perlu diperhatikan sebagai acuan dalam peningkatan taraf 
kehidupan nelayan pada masa yang akan datang. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Propinsi Jawa Tengah mempunyai luas daratan kurang lebih 32.293 

Kilometer persegi, Sedangkan luas perairannya 76.800 Kilometer persegi yang terdiri 

dari Laut Jawa sekitar 51.200 Kilometer persegi dan Samudera Indonesia seluas 

25.600 Kilometer persegi  (Sudaryo, 1984:3). Potensi perikanan laut Jawa Tengah 

pada tahun 1980 mencapai 190.336 ton/tahun. Munculnya pelabuhan-pelabuhan 

perikanan di Jawa Tengah terutama berkembang di pantai utara diantaranya Brebes, 

Tegal, Pekalongan, Pemalang, Batang, Kendal, Semarang, Demak, Jepara, Pati dan 

Rembang, sedangkan di pantai selatan Jawa Tengah pelabuhan perikanan hanya 

berkembang di daerah Cilacap dan Kebumen. Hal ini disebabkan oleh ombak di 

pantai selatan Jawa Tengah yang besar sehingga menjadi penghambat dalam proses 

penangkapan ikan laut di daerah tersebut (Sudaryo, 1984:4-5). 

 Munculnya pelabuhan perikanan di Cilacap menyebabkan ramainya aktivitas 

kenelayanan, baik aktivitas penangkapan ikan dan aktivitas pemasaran ikan. 

Aktivitas pemasaran ikan di Cilacap sebelum tahun 1984 dilakukan di pasar-pasar 

tradisional yang berpusat di Sentolokawat, Kaliyasa dan Sidakaya karena ketiga 

tempat ini juga merupakan tempat berlabuhnya kapal-kapal penangkap ikan nelayan 

Cilacap. Tetapi sejak tahun 1984 aktivitas pemasaran ikan di Cilacap berlangsung di 

tempat-tempat pelelangan ikan yang dibangun Pemerintah Propinsi  Jawa Tengah. 
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 Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan di Cilacap dimulai tahun 1984 

berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah No. 1 Tahun 1984 tentang 

pembangunan Tempat Pelelangan Ikan di Cilacap, Pekalongan dan Rembang. 

Adapun tujuan dari pendirian Tempat Pelelangan Ikan ini adalah: 

1. Memperlancar pemasaran ikan hasil tangkapan nelayan 

2. Mengusahakan stabilitas harga ikan 

3. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan 

4. Meningkatkan pendapatan daerah 

 Tempat Pelelangan Ikan ini ditetapkan sebagai tempat untuk penjualan ikan 

produksi nelayan Cilacap, jadi penjualan ikan di luar Tempat Pelelangan Ikan 

dilarang, kecuali untuk ikan dalam jumlah sedikit yang dikonsumsi nelayan. 

Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan di Cilacap pada tahun 1984  dimulai dengan 

membangun Tempat Pelelangan Ikan di tiga tempat yaitu di daerah Kaliyasa 

(PPNC), Sentolokawat dan Sidakaya. Masih pada tahun yang sama kembali 

dibangun Tempat Pelelangan Ikan yaitu: TPI  Lengkong, TPI Pandanarang, TPI  

Tegal Katilayu, dan TPI Donan. Pada tahun 2002 berdasarkan Peraturan Daerah No. 

4 Tahun 2002 dibangun  Tempat Pelelangan Ikan milik Pemerintah Daerah 

Kabupaten Cilacap yang terdiri dari empat Tempat Pelelangan Ikan yaitu : TPI 

Kemiren, TPI Rawa Jarit, TPI Sentolokembang dan TPI Batery. 

 Berpijak pada perubahan aktivitas pemasaran ikan dari pemasaran ikan di 

pasar tradisional beralih ke Tempat Pelelangan Ikan di Cilacap tentunya membawa 

pengaruh yang besar bagi nelayan baik itu keadaan sosial ekonomi maupun keadaan 

sosial budayanya. Dari sinilah penulis tertarik untuk mengungkap tentang pengaruh 
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tempat pelelangan ikan Cilacap terhadap kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya 

masyarakat nelayan Cilacap tahun 1996-2002. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Untuk mengetahui lebih jelas tentang pengaruh tempat pelelangan ikan 

Cilacap terhadap kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat nelayan 

Cilacap tahun 1996-2002 akan dibahas beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah sejarah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Cilacap dari awal 

keberadaanya ?. 

2. Bagaimanakah pengaruh Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Cilacap terhadap 

kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan Cilacap tahun 1996-2002 ? 

3. Bagaimanakah pengaruh Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Cilacap terhadap 

kondisi sosial budaya masyarakat nelayan Cilacap tahun 1996-2002 ? 

 

C. Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup yang dimaksud adalah ruang lingkup spasial (tempat) dan 

temporal (waktu). Ruang lingkup spasial adalah hal-hal yang berkaitan dengan 

pembatasan suatu daerah atau kawasan tertentu, tempat terjadinya peristiwa. Dalam 

Penulisan ini ruang lingkup spasial yang penulis gunakan adalah daerah Cilacap, di 

daerah ini terdapat Tempat Pelelangan Ikan yang berfungsi sebagai pusat penjualan 

ikan nelayan Cilacap. 

 Ruang lingkup temporal yang penulis gunakan adalah dari tahun 1996-2002. 

Tahun 1996 adalah merupakan tahun-tahun terakhir pemerintahan Orde Baru yang 
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berakhir tahun 1998 ditandai oleh turunnya Presiden Suharto. Dalam kurun waktu 

1996 sampai 2002 terjadi perubahan-perubahan besar dalam bidang politik dan 

ekonomi. Terjadinya krisis ekonomi yang didahului oleh krisis moneter tahun 1997 

dampaknya masih terasa sampai tahun 2002. Adanya krisis ekonomi yang 

berkepanjangan dan pemerintahan transisional menyebabkan tahun 1996 sampai 

2002 merupakan masa-masa sulit bagi perekonomian masyarakat, termasuk 

masyarakat nelayan Cilacap. 

 Tema pengaruh Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Cilacap terhadap kondisi 

sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat nelayan Cilacap tahun 1996-2002, 

maksudnya adalah mengkaji sejarah Tempat Pelelangan Ikan Cilacap dari awal 

keberadanya, bagaimana pengaruh Tempat Pelelangan Ikan Cilacap terhadap kondisi 

sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat nelayan Cilacap tahun 1996-2002, 

bagaimana pengaruh Tempat Pelelangan Ikan Cilacap terhadap kondisi sosial budaya 

masyarakat nelayan Cilacap tahun 1996-2002. Mengingat bahwa sejak dibangunya 

tempat-tempat pelelangan ikan di Cilacap aktivitas nelayan Cilacap dalam pemasaran 

hasil tangkapan praktis terpusat di tempat tersebut dengan demikian tempat 

pelelangan ikan ini membawa pengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi dan sosial 

budaya masyarakat nelayan Cilacap. 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tentang pengaruh Tempat 

Pelelangan Ikan (TPI) Cilacap terhadap kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya 

masyarakat nelayan Cilacap tahun 1996-2002 adalah : 
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1. Untuk mengetahui sejarah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Cilacap dari awal 

keberadaanya. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Tempat Pelelangan Ikan  (TPI) Cilacap terhadap 

kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan Cilacap tahun 1996-2002. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Cilacap terhadap 

kondisi sosial budaya masyarakat nelayan Cilacap tahun 1996-2002. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 Dari penelitian tentang pengaruh Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Cilacap 

terhadap kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat nelayan Cilacap tahun 

1996-2002, dapat diperoleh manfaat antara lain :  

1. Memberi pengetahuan pada pembaca tentang keberadaan Tempat Pelelangan 

Ikan  di Cilacap. 

2. Memberi pengetahuan tentang pengaruh Tempat Pelelangan Ikan Cilacap 

terhadap kondisi masyarakat nelayan Cilacap. 

3. Untuk bahan pertimbangan bagi upaya peningkatan kesejahteraan nelayan 

Cilacap. 

 

F. Tinjauan Pustaka 

 Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki begitu banyak pulau 

besar dan kecil, pulau-pulau ini dikelilingi oleh lautan sehingga di tepi pulau-pulau 

ini muncul komunitas nelayan. Komunitas nelayan di Indonesia terutama 

berkembang pesat di pulau Jawa. Di daerah nelayan muncul pusat-pusat pendaratan 
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ikan yang pada awalnya berupa pasar tradisional, tetapi pasar ikan tradisional ini 

kemudian tergantikan oleh peran Tempat pelelangan Ikan. 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud nelayan adalah orang 

yang mata pencahariannya dari usaha menagkap ikan. Sedangkan Tempat Pelelangan 

Ikan menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia yang dimaksud Tempat Pelelangan 

Ikan adalah suatu tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli sehingga 

terjadi tawar menawar harga ikan yang mereka sepakati bersama dengan penawaran 

meningkat. 

 Tempat Pelelangan Ikan di Cilacap dibedakan menjadi dua jenis yaitu 

Tempat Pelelangan Ikan milik pemerintah Propinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 

TPI PPNC, TPI Lengkong, TPI Pandanarang, TPI Sidakaya, TPI Tegal Katilayu, TPI 

Sentolokawat dan TPI Donan. Sedangkan Tempat Pelelangan Ikan milik Pemerintah 

Kabupaten Cilacap berjumlah empat yaitu TPI Kemiren, TPI Sentolokembang, TPI 

Rawa Jarit dan TPI Baterey (Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan 

Cilacap 1995). 

 Maskipun keberadaan Tempat Pelelangan Ikan di Cilacap sudah cukup lama 

namun belum banyak tulisan yang mengungkap Tempat Pelelangan Ikan Cilacap dari 

segi histories. Tulisan-tulisan yang ada kebanyakan berupa  kajian ekonomi dan 

antropologi. 

 Salah satu sumber yang menulis kehidupan nelayan dan peranan Tempat 

pelelangan ikan adalah karya Kusnadi yang berjudul “Konflik Sosial Nelayan”dan 

“Akar Kemiskinan Nelayan”. Dalam buku Konflik Sosial Nelayan ini dijelaskan 

mengenai sebab-sebabmunculnya konflik nelayan di pulau Jawa termasuk di Cilacap. 
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Pada tahun 1998 di Cilacap terjadi kerusuhan nelayan di TPI PPNC  yang dipicu oleh 

beroprasinya kapal-kapal dari Bagan Siapi-api yang lebih modern peralatan 

tangkapnya, hal ini menimbulkan kecemburuan nelayan Cilacap, karena sejak 

beroprasinya kapal-kapal dari Bagan Siapi-api ini hasil tangkapan nelayan turun. Hal 

ini menunjukkan kesenjangan sosial-ekonomi nelayan antara nelayan Cilacap dengan 

nelayan Bagan Siapi-api. Sedangkan buku “ Akar Kemiskinan Nelayan” berisi 

mengenai sebab-sebab kemiskinan nelayan dan peran lembaga-lembaga ekonomi 

nelayan termasuk tempat pelelangan ikan dalam pengentasan nelayan (Kusnadi, 

2003:19). 

 Sebuah hasil penelitian yang cukup penting adalah tentang peranan tempat 

pelelangan ikan di Cilacap adalah karya Sutarno berjudul “Peranan Tempat 

Pelelangan Ikan Cilacap Terhadap Peningkatan Pendapatan Nelayan Cilacap Tahun 

1999” . Hasil penelitian ini berupa skripsi yang di dalamnya mengupas tentang 

peranan  tempat pelelangan ikan di Cilacap selama satu tahun terhadap peningkatan 

pendapatan nelayan di Cilacap (Sutarno,1999:19) 

 Sumber yang lain adalah hasil laporan penelitian dari Sudaryo pada tahun 

1984 berjudul “ Pertumbuhan Pemukiman Masyarakat di Lingkungan Air Daerah 

Jawa Tengah”  buku ini berisi tentang potensi-potensi sumber daya laut di Jawa 

Tengah, munculnya komunitas-komunitas nelayan di Jawa Tengah dan peranan 

Tempat Pelelangan Ikan di daerah Pekalongan, Rembang dan Cilacap. 

 Sebagai salah satu daerah nelayan, Cilacap juga ramai oleh aktivitas-aktivitas 

kenelayanan. Dalam melakukan aktivitas kenelayanan ini nelayan memiliki status 
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dan peranan yang berbeda, masyarakat nelayan Cilacap dapat digolongkan menjadi 

dua golongan yaitu :  

1. Nelayan pemilik perahu 

2. Nelayan buruh 

Kedua golongan ini berinteraksi dan saling membutuhkan, karena keduanya 

terlibat dalam hubungan kerja (Kusnadi, 2002:18). Sedangkan dalam aktivitas di 

tempat pelelangan ikan melibatkan beberapa pihak yaitu nelayan, bakul ikan dan 

petugas lelang di TPI (Laporan Tahunan PPNC, 2002). 

 

G. Metode Penelitian 

 Permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam skripsi ini merupakan 

penelitian mengenai pengaruh tempat pelelangan ikan Cilacap terhadap kondisi 

sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat nelayan Cilacap tahun 1996-2002, 

metode yang digunakan adalah metode sejarah. 

1. Pengertian metode sejarah 

Metode sejarah menurut Louis Gottschalk adalah suatu proses 

menguji dan menganalisa secara kritis rekamam-rekaman peristiwa yang 

diabadikan dalam bentuk dokumen, kaset, dan peninggalan-peninggalan masa 

lampau (Gottschalk, Louis, 1975:32). 

 Metode sejarah merupakan suatu sistem dari cara-cara yang benar 

untuk mencapai kebenaran sejarah, kemudian menguji dan menganalisa 

kebenaran secara kritis selanjutnya menyajikan suatu tulisan sejarah hasil 
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sintesa dan bahasa yang baik dan benar, lugas dan ilmiah agar 

dikomunikasikan dan mudah dipahami. 

2. Langkah-langkah penelitian sejarah 

Menurut Louis Gottschalk ada empat langkah dalam prosedur penelitian 

sejarah yaitu : 

a. Heuristik 

         Yaitu kegiatan menghimpun jejak-jejak masa lampau  yang 

berupa keterangan-keterangan, kejadian-kejadian, benda peninggalan masa 

lampau dan bahasa tulisan. Kegiatan ini bertujuan untuk menemukan serta 

mengumpulkan jejak-jejak dari peristiwa sejarah yang sebenarnya 

mencerminkan berbagai aktivitas manusia  di masa lampau yang sangat 

bervariasi. Jejak-jejak ini dapat berupa jejak-jejak historis maupun non 

historis. Jejak-jejak ini berisi kejadian-kejadian, benda-benda masa lampau 

dan bahan-bahan tulisan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. 

 Kegiatan yang dilakukan dalam metode ini adalah dengan 

mengumpulkan sumber-sumber seperti (1) buku-buku atau literatur yang 

sesuai dengan topik penelitian, (2) arsip dan dokumen, (3) surat kabar. 

Dalam melakukan pengumpulan terhadap sumber-sumber sejarah peneliti 

memperoleh sumber-sumber baik sumber primer, sumber sekunder, serta 

melalui wawancara. 

1). Sumber Primer, yaitu informasi yang diperoleh langsung 

dari pelaku sejarah atau saksi yang secara langsung oleh mata 

kepala sendiri atau dengan panca indra, Sumber primer juga 
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bisa didapat melalui naskah, arsip atau dokumen yang berasal 

dari tahun kejadian peristiwa. Sember primer yang penulis 

gunakan adalah berupa laporan tahunan dan dokumen dari 

Dinas Perikanan dan kelautan Cilacap, laporan tahunan PPNC, 

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Cilacap 

mengenai TPI, serta data-data BPS Cilacap. 

2).Sumber Sekunder (pendukung), adalah karya dari orang 

yang bukan saksi dari peristiwa sejarah, diantaranya, “Konflik 

Sosial Nelayan” dan “Akar Kemiskinan Nelayan”. Karya 

Kusnadi ini mengupas mengenai sebab-sebab munculnya 

konflik nelayan di pulau Jawa termasuk di Cilacap. Sedangkan 

“ Akar Kemiskinan Nelayan” mengupas mengenai sebab-sebab 

kemiskinan serta peran lembaga ekonomi nelayan dalam 

pengentasan kemiskinan nelayan. “Peran Tempat Pelelangan 

Ikan Cilacap Terhadap Peningkatan Pendapatan Nelayan 

Cilacap Tahun 1999” karya Sutarno yang mengulas tentang 

peranan tempat pelelangan ikan di Cilacap selama satu tahun 

terhadap naiknya pendapatanj nelayan Cilacap. “ Pertumbuhan 

Pemukiman Masyarakat di Lingkungan Air Daerah Jawa 

Tengah”, berisi tentang potensi – potensi sumber daya laut 

Jawa Tengah dan aspek-aspek ekonomi dan kebudayaan 

masyarakat nelayan di Jawa Tengah. 
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3). Wawancara, bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang 

berupa penjelasan tentang pengaruh tempat pelelangan ikan 

Cilacap terhadap kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya 

masyarakat nelayan Cilacap. Wawancara dilakukan kepada 

pegawai tempat pelelangan ikan dan nelayan yang mengetahui 

kondisi tempat pelelangan ikan sebelum tahun 2002, informan 

yang berhasil penulis wawancarai antara lain, Bapak 

Sansumarjan, Bapak Sutar, Bapak Solehan, Bapak Kijan, 

Bapak Kasrim Sugiarto, Bapak Ratim, Bapak Kasirun, dan 

Bapak Toto Pranoto. 

 b. Kritik Sumber 

 Kritik sumber adalah upaya untuk menguji kredibilitas suatu 

sumber, sehingga dapat diketahui apakah sumber yang digunakan 

adalah sumber asli atau bukan. Kritik sumber dapat dilakukan dengan 

dua langkah. Pertama, kritik ekstern yang digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana keaslian sember tersebut. Kedua adalah 

kritik intern yang dilakukan dalam upaya memperoleh kredibilitas 

suatu sumber yaitu pernyataan yang benar-benar dapat dipercaya. 

  1) Kritik Ekstern 

 Kritik ekstern dapat dilakukan dengan membandingkan 

sumber yang dijadikan acuan seperti yang telah diperoleh melalui 

surat kabar atau arsip apakah asli atau turunan, terbit pada tahun 

yang sama atau tidak. Adapun langkah-langkah dalam melakukan 
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kritis ekstern yaitu mencari sumber-sumber primer atau sekunder di 

beberapa tempat yaitu : perpustakaan umum Kabupaten Cilacap, 

perpustakaan wilayah Jawa Tengah, perpustakaan Dinas Perikanan 

dan Kelautan  Cilacap, perpustakaan PPNC, dan perpustakaan 

Universitas Negeri Semarang. 

 Hasil yang penulis dapatkan dalam pengumpulan data berupa 

arsip ataupun buku-buku yang diperoleh dari berbagai 

perpustakaan atau Institusi lain. Sumber yang diperoleh dari 

perpustakaan dari tahap awal adalah proses pemilahan, setelah 

sumber terkumpul baru diseleksi sesuai dengan permasalahan yang 

akan dijawab. Sumber tersebut diyakini kebenarannya karena telah 

ada proses cross check dari sumber-sumber yang berbeda asalnya 

tetapi mengandung isi yang sama, memperhatikan penulis dan 

Institusi yang menerbitkan, maka penulis percaya akan keotentikan 

sember tersebut. 

2). Kritik Intern 

 Kritik Intern bertujuan untuk mengungkapakan apa isi sumber 

yang digunakan dapat dipercaya atau tidak. Kritik intern dapat 

dilakukan melalui dua cara 

 a). Penilaian Intrinsik sumber dengan menentukan sifat sumber, 

baik dari sumber data maupun buku. Apabila sesuai dengan topik 

maka dapat digunakan sebagai acuan dalam kegiatan ini penulis 

mencoba membandingkan sumber buku yang sesuai dengan topik 
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penelitian seperti “ Konflik Sosial Nelayan”dan “Akar Kemiskian 

Nelayan” tulisan Kusnadi, yang mengupas tentang sebab-sebab 

munculnya konflik nelayan di pulau Jawa termasuk di Cilacap, 

sedangkan “ Akar Kemiskinan Nelayan” mengulas mengenai 

sebab-sebab kemiskinan nelayan dan peran lembaga ekonomi 

nelayan dalam mengentaskan kemiskinan nelayan. Skripsi karya 

Sutarno yang berjudul “Peranan Tempat Pelelangan Ikan Cilacap 

Terhadap Peningkatan Pendapatan Nelayan Cilacap Tahun 1999” 

yang berisi tentang peranan tempat pelelangan ikan Cilacap dalam 

tahun 1999 yang ternyata dapat meningkatkan pendapatan nelayan 

Cilacap. Sebuah laporan penelitian dari Sudaryo berjudul “ 

Pertumbuhan Pemukiman Masyarakat di Lingkungan Air Daerah 

Jawa Tengah” mengulas tentang potensi-potensi sumber daya laut 

Jawa Tengah dan aspek-aspek ekonomi dan kebudayaan 

masyarakat nelayan Jawa Tengah  

b). Memberikan penilaian terhadap pengarang atau penulis apakah 

sesuai dengan kepentingan di bidangnya atau tidak. Kegiatan 

peneliti dalam hal ini yaitu dengan menentukan penilaian terhadap 

penulis buku. 

1. Kusnadi, dalam menulis buku “Konflik Sosial Nelayan” dan 

“Akar Kemiskinan Nelayan” mengungkapkan sebab-sebab 

munculnya konflik nelayan di berbagai daerah di Jawa 

termasuk di Cilacap dan sebab-sebab kemiskinan nelayan dan 
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peranan lembaga ekonomi nelayan dalam mengentaskan 

kemiskinan nelayan. Dalam melakukan penulisanya ia 

mengandalakan pengalaman pribadinya sebagai peneliti di 

Universitas Jember, Jawa Timur, yang aktif dalam penelitian 

tentang masyarakat pesisir. 

2.  Sutarno, dalam penulisan “Peranan Tempat Pelelangan Ikan 

Cilacap Dalam Peningkatan Pendapatan Nelayan Cilacap 

Tahun 1999 mengungkapkan bagaimana peranan Tempat 

Pelelangan Ikan Cilacap berhasil meningkatkan pendapatan 

nelayan. Dalam Penulisanya ia mengandalkan pengalaman 

pribadinya karena ia dari kecil dibesarkan dalam lingkungan 

nelayan 

3. Sudaryo, dalam menulis “Pertumbuhan Pemukiman 

Masyarakat di Lingkungan Air Daerah Jawa Tengah”. Berisi 

tentang potensi-potensi sumber daya laut Jawa Tengah, dia 

merupakan seorang peneliti dan dosen Geografi, UNNES. 

Kritik ekstern maupun intern dalam penelitian ini diarahkan untuk 

menjawab permasalahan dalam penulisan skripsi ini, maka setelah 

dipilih sumber sejarah yang dapat dipercaya kebenaranya agar dapat 

dipertanggung jawabkan. 

 c. Interpretasi  

 Interpretasi berupaya untuk menetapkan sejauh mana makna 

saling hubungan antara fakta dengan data. Hubungan antara fakta 
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dengan data ini diharapkan dapat menunjukkan secara kronologis 

mengenai peristiwa yang satu dengan yang lain. Dalam melakukan 

interpretasi peneliti menganalisa antara fakta dan data sehingga 

menjadi suatu kesatuan kalimat yang jelas dan bermakna dan sehingga 

mampu mengambil kesimpulan. 

 d. Historiografi 

 Historiografi bertujuan untuk menyajikan peristiwa sejarah 

untuk dipertanggung jawabkan kebenaranya. Hal tersebut 

memerlukan kemampuan-kemampuan tertentu untuk menjaga agar 

standar mutu cerita sejarah dapat dicapai. Penulis berusaha menyusun 

cerita sejarah menurut peristiwa, Berdasarkan kronologi dan tema-

tema tertentu menurut prinsip-prinsip kebenaran dan kemampuan 

imajinasi agar dapat menghubungkan peristiwa-peristiwa yang 

terpisah menjadi satu rangkaian peristiwa yang masuk akal dalam 

mendekati kebenaran. 

 Penulis tidak berharap bahwa penulisan sejarah hanya 

kronologis , sehingga penulis berusaha membuat cerita sejarah yang 

sistematis dan objektif dengan memperhatikan keunikan-keunikan 

fakta dan peristiwa mendasar. 
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H. Sistematika Skripsi 

BAB I : Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang 

lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan 

sistematika skripsi 

BAB II : Menjelaskan tentang gambaran umum daerah Cilacap yang 

meliputi letak geografis dan admistratif, potensi alam, demografi dan 

sejarah singkat Cilacap. 

BAB III : Mendeskripsikan mengenai sejarah Tempat Pelelangan Ikan di 

Cilacap dan peranan dalam kehidupan masyarakat nelayan Cilacap 

BAB IV : Menampilkan tentang pengaruh tempat pelelangan ikan Cilacap 

terhadap kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat nelayan 

Cilacap tahun 1996-2002 

BAB V  : Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM CILACAP 

 

A. Kondisi Fisik Daerah Penelitian 

1. Letak geografis dan batas wilayah 

 Kabupaten Cilacap merupakan daerah yang luas terletak di pantai selatan 

Jawa Tengah. Secara astronomis Kabupaten Cilacap terletak diantara diantara 

108.04’30’’ – 109.30’.30” Bujur Timur dan 07.30’.00” – 07.45’.20” Lintang Selatan. 

 Sedangkan luas Kabupaten Cilacap adalah 225.360,840 Ha sudah termasuk 

pulau Nusakambangan seluas 11.510,552 Ha. Luas Kabupaten Cilacap ini sekitar 

6,94 persen dari luas Propinsi Jawa Tengah. Luas wilayah tersebut terbagi dalam 

lahan sawah seluas 63.095.000 Ha atau 29,50 persen dan 150.755,288 Ha atau 70,50 

persen merupakan lahan kering atau bukan sawah (BPS, 2002). Luas penangkapan 

ikan di Kabupaten Cilacap mencapai luas sekitar 5.600 Kilometer persegi, dengan 

perincian daerah penangkapan ikan perairan Teluk Penyu sampai Gombong sekitar 

3.500 Kilometer persegi, perairan Teluk Penanjung (Pangandaran) seluas 1.300 

Kilometer persegi dan perairan selatan Yogyakarta sampai Pacitan sekitar 800 

Kilometer persegi. Penangkapan ikan dilakukan sampai jarak 25 Kilometer dari 

pantai pada kedalaman 3 meter sampai 100 meter (Laporan Tahunan Dinas 

Perikanan dan Kelautan Cilacap, 2002) 

 Adapun batas-batas Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut : 

1. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia. 

2. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banyumas. 
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3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kebumen. 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Jawa Barat 

Kabupaten Cilacap sendiri terdiri dari 23 kecamatan yang meliputi : 

1. Kecamatan Cimanggu 

2. Kecamatan Majenang 

3. Kecamatan Wanareja 

4. Kecamatan Daeyuhluhur 

5. Kecamatan Sidareja 

6. Kecamatan Gandrungmangu 

7. Kecamatan Karang Pucung 

8. Kecamatan Kedungreja 

9. Kecamatan Patimuan 

10. Kecamatan Nusawungu 

11. Kecamatan Cipari 

12. Kecamatan Jeruk Legi 

13. Kecamatan Kawunganten 

14. Kecamatan Bantar Sari 

15. Kecamatan Kroya 

16. Kecamatan Adipala 

17. Kecamatan Maos 

18. Kecamatan Kesugihan 

19. Kecamatan Binangun 

20. Kecamatan Sampang 
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21. Kecamatan Cilacap Utara 

22. Kecamatan Cilacap Selatan 

23. Kecamatan Cilacap Tengah. 

2. Fisiografi 

 Kabupaten Cilacap merupakan salah satu wilayah yang merupakan dataran 

rendah di bagian selatan Jawa Tengah. Perlu diketahui dataran rendah di Jawa 

Tengah meliputi dua bagian, yaitu bagian selatan dan bagian utara. Untuk bagian 

utara Jawa Tengah banyak dialiri sungai, sedangkan di bagian selatan Jawa Tengah 

hanya sedikit dialiri sungai. Disamping itu sungai di bagian selatan banyak terputus-

putus oleh beberapa pegunungan dan perbukitan. 

 Di depan muara sungai inilah lokasi penangkapan ikan dan udang, sehingga 

nelayan Cilacap dalam mencari ikan di depan muara-muara sungai karena di daerah 

ini dianggap banyak ikannya. Sebagai akibatnya nelayan Cilacap cenderung pergi 

melaut ketempat-tempat yang lebih jauh, seperti di perairan Pelabuhan Ratu, perairan 

Parangtritis, dan perairan pantai Pacitan. Nelayan Cilacap yang menangkap ikan di 

daerah tersebut adalah nelayan yang menggunakan kapal motor. Sedangkan nelayan 

yang pergi melaut ke lokasi yang dekat seperti  perairan pantai Logending dan Teluk 

Penyu adalah yang menggunakan perahu motor (Sutarno, 1999:22) 

 Untuk jenis tanah di Kabupaten Cilacap dapat digolongkan menjadi beberapa 

jenis yang meliputi: 

1. Aluvisi meliputi daerah Dayeuhluhur, Wanareja, Kedungreja, Patimuan, 

Gandrung Mangu, Majenang, Cimanggu, Karang PucungKawunganten, Jeruk 
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Legi, Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, Kesugihan, Sampang, Maos, Adipala, 

Nusawungu dan Cipari. 

2. Komplek Litosol merah kekuning-kuningan, litosol coklat tua dan litosol 

meliputi daerah Daeyuhluhur, Wanareja, Cimanggu, Karang Pucung, Cipari, 

Kawunganten, Jeruk Legi, Kesugihan dan Nusakambangan. 

3. Asosiasi litosol coklat kemerahan dan litosol coklat : Dayeuhluhur, Wanareja 

dan Majenang. 

4. Litosol coklat tua kemerahan meliputi daerah Daeyuhluhur, Wanareja, 

Majenang dan Karang Pucung. 

5. Asosiasi grumusol kelabu kekuning-kuningan dan regosol kelabu meliputi 

daerah Majenang, Sidareja, Cipari, Cimanggu, Karang Pucung, Gandrung 

Mangu dan Kawunganten. 

6. Grumusol kelabu meliputi Sidareja, Cipari, Kedungreja, Gandrung Mangu 

dan Kawunganten. 

7. Regosol kelabu meliputi daerah Cilacap Selatan, Cilacap Utara, Cilacap 

Tengah, Jeruk Legi, Kesugiahan, Adipala, Binagun dan Nusawungu. 

8. Asosiasi Glainamus rendah dan aloval kelabu meliputi daerah Binangun, 

Kroya dan Nusawungu (Laporan Tahunan PPNC, 2002). 

 Wilayah yang tertinggi di Kabupaten adalah kecamatan Daeyuhluhur dengan 

ketinggian 198 meter dari permukaan laut dan wilayah terendah adalah kecamatan 

Cilacap Tengah dengan ketinggian 6 meter diatas permukaan laut. Jarak terjauh dari 

barat ke timur adalah 152 Km yaitu dari Daeyuhluhur ke Nusawungu, sedangkan dari 
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utara ke selatan 35 Km yaitu dari Cilacap ke Sampang dengan demikian maka dapat 

diketahui sebagian besar wilayah Kabupaten Cilacap adalah dataran rendah. 

3. Keadaan Iklim 

 Wilayah Kabupaten Cilacap merupakan wilayah pesisir barat daya Jawa 

Tengah yang mempunyai iklim dengan ciri-ciri hujan maksimum pada bulan 

November dan minimum pada bulan Agustus dengan hujan berkurang pada bulan 

Februari. Berdasarkan data kantor Meteorologi dan Geofisika Cilacap tahun 2002, 

curah hujan rata-rata tertinggi pada bulan Desember (337 mm) dan terendah bulan 

Juli (10 mm) dan rata-rata hari hujan terbanyak pada bulan November yaitu 19 hari. 

Suhu maksimum 34,20 derajat celcius tiap bulan Januari dan Maret, sedangkan suhu 

Minimum 30,20 derajat celcius tiap pada bulan Agustus. 

  Pada bulan Agustus sampai Desember secara umum merupakan 

musim ikan di daerah penelitian, yang dimaksud musim ikan adalah musim dimana 

keadaan laut di daerah penangkapan adalah baik terutama keadaan cuaca pada saat 

nelayan melakukan penangkapan ikan laut. Nelayan Cilacap yang mempunyai daerah 

penangkapan di perairan Teluk Penyu mengenal dua musim ikan, yaitu musim 

paceklik dan musim panen. Pembagian ini didasarkan pada keadaan laut pada saat 

terutama keadaan angin dan curah hujan. Angin dan curah hujan sangat 

mempengaruhi nelayan dalam mencari ikan di perairan Teluk Penyu dan sekitarnya, 

pengaruh dari curah hujan dan angin terhadap aktivitas nelayan sangat tampak. Bila 

curah hujan tinggi, maka para nelayan akan mengurungkan niatnya pergi melaut, 

karena angin yang kencang mempersulit dalam mengendalikan perahu motor dan 

mempersulit dalam melakukan penagkapan. Angin yang dianggap oleh nelayan 
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sangat membahayakan adalah angin yang berasal dari Barat (Baratan), sifat dari 

angin ini adalah hembusanya sangat kencang sehingga menyulitkan nelayan dalam 

mengedalikan perahunya lebih-lebih jika mereka hendak pulang ke kampung 

halaman.  

 Berbeda dengan musim timur, nelayan akan merasa senang karena 

berhembus dari timur, sehingga memudahkan nelayan dalam mengendalikan 

perahunya dan memudahkan dalam mencari lokasi penangkapan baru. Faktor curah 

hujan dan kecepatan angin bagi nelayan berpengaruh sekali, sebab mereka akan 

melaut manakala kondisi curah hujan dan kecepatan angin bisa ditorerir. 

B. Potensi Alam 

 Potensi alam Kabupaten Cilacap cukup beragam, dalam bidang pertanian 

daerah ini sangat baik untuk ditanami berbagai jenis tanaman seperi padi, jagung, 

ketela pohon, ketela rambat, kedelai, sayur mayur, karet, kopi, kapuk, cengkeh, 

sedangkan tanaman hutan di daerah Cilacap seperti : kayu jati, sengon, pinus, dan 

lain-lain. Disamping itu Cilacap juga terdapat potensi peternakan dan perikanan. 

 Potensi perikanan di Kabupaten Cilacap tergolong besar, hal ini dapat 

dibuktikan dengan data dari Dinas Perikanan dan Kelautan Cilacap. Potensi 

perikanan ini dapat dibedakan menjadi potensi perikanan  darat dan perikanan laut. 

Usaha perikanan tambak umumnya dilakukan masyarakat Cilacap dengan 

memelihara ikan emas, munjair, guramih. Sedangkan usaha perikanan laut umumnya 

dilakukan oleh masyarakat bagian selatan atau dekat dengan pesisir / tepi pantai. 

Pada awalnya masih menggunakan alat-alat tangkap yang sederhana/tradisional 

kemudian dalam perkembangannya alat-alat yang digunakan untuk menangkap ikan 
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laut sudah menggunakan alat-alat yang modern, sehingga hasil yang diperoleh lebih 

baik dari sebelumnya, untuk memperlancar penangkapan ikan ini telah dibangun 

beberapa Tempat Pelelangan Ikan sebagai tempat memasarkan hasil tangkapan 

nelayan Cilacap. 

 Potensi perikanan darat di Kabupaten Cilacap terdiri dari perikanan tambak 

sekitar 819,70 Ha, perikanan kolam seluas 573,96, perairan umum seluas 598,6 Ha 

dan mina padi seluas 60,72 Ha, dengan tingkat pemanfaat 30-40 persen (Laporan 

Tahunan Dinas Perikanan dan Kelautan Cilacap, 2002). Sedangkan untuk potensi 

perairan laut Kabupaten Cilacap yang meliputi wilayah teritorial dan Zone Ekonomi 

Eksklusif Indonesia (ZEEI), oleh karena itu potensi perikanan laut di Kabupaten 

Cilacap cukup besar mencapai 865.100 ton yang dibedakan berdasarkan jenisnya 

meliputi: 

1. Ikan Pelagis yang meliputi ikan layaran, kakap, layur, tuna, meka, tongkol, 

tengiri dan lain-lain sebesar 275.600 ton. 

2. Ikan Pelagis Kecil meliputi teri, tiga waja, jabrik, gerok, gogokan dan dawah 

mencapai 428.700 ton  

3. Ikan Demarsal untuk ikan jenis ini meliputi ikan cucut, pari, bawal, tuna, bokor 

mencapai 134.100 ton. 

4. Udang, meliputi ada bermacam-macam udang yang terdapat di perairan Cilacap 

antara lain, udang dogol, jerbung, krosok, lobster, rebon, dan tiger mencapai 

12.500 ton. 

5. Cumi-cumi mencapai 3.200 ton 
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C. Kondisi Sosial Ekonomi 

 Penduduk Kabupaten Cilacap tiap tahunnya terus bertambah, menurut 

registrasi tahun 2002 mencapai 1.696.765 jiwa yang terdiri dari laki-laki 848.246 

jiwa dan perempuan 848.519 jiwa ( BPS, 2002), selama lima tahun terakhir (1997-

2002) rata-rata pertumbuhan penduduk pertahun sebesar 0,76 persen dengan 

pertumbuhan tertinggi pada tahun 2000 sebesar 1,20 persen dan terendah 2002 

sebesar 0,45 persen. Pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan penduduk terendah 

setelah tahun 1983. Kepadatan penduduk mencapai 872 jiwa/Km persegi.(BPS 

Cilacap 2002) 

 Daerah Cilacap pada tahun 2002 sebagian besar penduduknya hidup sebagai 

petani, baik petani pemilik maupun penggarap, nelayan, buruh, pegawai negeri, 

pensiunan, pedagang dan lain-lain. Petani buruh merupakan golongan masyarakat 

dengan prosentase paling besar yaitu sebesar 48,64 %, disusul oleh buruh bangunan 

sebesar 13,93 %, sedangkan nelayan sebesar 1,90 % dari total jumlah penduduk 

Cilacap. Dalam bidang pendidikan masyarakat yang tamat sekolah dasar adalah yang 

paling besar dengan prosentase sebesar 31,84 %, disusul oleh masyarakat yang tidak 

tamat SD sebesar 27,09 % dan masyarakat Cilacap yang menamatkan pendidikanya 

di akademi atau perguruan tinggi baru sebesar 1,12 % jadi masih tergolong sedikit 

bila dibandingkan dengan jumlah prosentase tingkat pendidikan yang lain.   untuk 

lebih jelasnya kondisi sosial ekonomi dapat dilihat dalam tabel 1 di bawah ini : 
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Tabel. 1 
Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Cilacap 

 

  Jumlah % 

Jenis penduduk Laki-laki 
Perempuan 

848.246 
848.519 

48,83 
51,17 

Jumlah  1.696.765 100 

Agama Islam 
Katholik 
Protestan 
Budha 
Hindu 

1.495.305
110.460 
80.056 
4.200 
6774 

88,12  
6,51 
4,71 
0,24 
0,37 

Jumlah  1.696.765 100 

Tingkat 

pendidikan 

Tidak Sekolah 
Tdk Tamat SD 
Tamat SD 
Tamat SMP 
Tamat SMA 
Tamat Aka/PT 

545.321 
210.578 
405.925 
195.104 
103.450 
14.305 

27,09 
16,52 
31,84 
15,30 
8,11 
1,12 

Jumlah  1.274.684 100 

Mata Pencaharian Petani Sendiri 
Buruh Tani 
Nelayan 
Peng. Industri 
Buruh Industri 
Brh Bangunan 
Pedagang 
Pgw Negeri 
Pensiunan 
Lain-lain 

103.578 
549.680 
25.499 
157.425 
75.400 
55.575 
25.004 
70.567 
15.074 
30.925 

9,16 
48,64 
1,90 
2,25 
13,93 
6,67 
4,91 
2,21 
6,24 
2,73 

Jumlah  1.130.015 100 

          Sumber : BPS Cilacap 2002 

 Dari jumlah penduduk Kabupaten Cilacap sebesar 1.696.765 jiwa, sebesar 

21.348 jiwa adalah nelayan laut yang terkonsentrasi di sekitar pantai Teluk Penyu 

meliputi daerah Kecamatan Cilacap Selatan, Kecamatan Cilacap Utara, Kecamatan 

Cilacap Tengah. Jumlah nelayan ini dari tahun ke tahun terus mengalami 
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peningkatan, hal ini dapat dilihat dari Tabel 2, berikut jumlah nelayan dari tahun 

1984-2002. 

 

Tabel 2 
Perkembangan Jumlah Nelayan Cilacap 19984-2002 

 
No Tahun Jumlah % 

1 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

9.103 
9.351 
9.678 
10.012 
10.420 
11.246 
11.543 
12.145 
12.512 
13.927 
14..214 
14.675 
15.065 
15.085 
17.231 
18.223 
21.223 
21.263 
21.348 

 

 
2.0 
3,3 
3,0 
3,9 
4,3 
2,5 
4,8 
2,93 
5,0 
2,0 
3,1 
2,5 
1,0 
12.4 
6,9 
12,7 
1,8 
0,4 

 
Sumber : Diolah dari Laporan Tahunan Dinas Perkanan dan  
Kelautan 1984-2002 

 

 Dari tabel 2 diatas dapat terlihat bahwa peningkatan jumlah nelayan cukup 

tinggi terjadi di tahun 1998, 1999 dan 2000 mencapai lebih dari 5 % pertahun, kuat 

dugaan bahwa kenaikan yang segnifikan ini terjadi akibat adanya krisis ekonomi, 

sehingga jumlah pengangguran bertambah, hal ini membuat sektor perikanan 

menjadi salah satu alternatif pekerjaan. 
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D. Kondisi Sosial Budaya 

 Kondisi sosial budaya masyarakat merupakan hal yang menyangkut pola 

adat-istiadat, pandangan hidup serta sistem nilai yang tumbuh dalam kehidupan 

masyarakat. Pola adat istiadat masyarakat Cilacap tidak berbeda jauh dari daerah lain 

di Jawa Tengah yang masih dipengaruhi kebudayaan Jawa.  

 Penduduk Cilacap sebagian besar memeluk Islam. Bila diamati secara teliti 

dikalangan masyarakat mereka mengenal ada dua golongan yaitu santri dan abangan 

(Geertz, 1981:18), dalam kehidupan masyarakat nelayan pun demikian, walaupun 

mereka memeluk Islam mereka masih percaya pada hal-hal yang berbau 

supranatural. Sebagai perwujudanya mereka masih melakukan ritual-ritual seperti 

upacara sedekah laut, selamatan, pemberian sesaji. Bahkan mereka sangat percaya 

dengan adanya mitos Nyai Loro Kidul sebagai penguasa laut selatan 

 

E. Sejarah Singkat Cilacap 

 Setidaknya ada atribut yang terkait dengan nama Cilacap. Pertama, Cilacap 

adalah nama sebuah afdeling atau regentschap (Kabupaten) di Karesidenan 

Banyumas, Kedua nama sebuah distrik di dalam administrasi afdeling Cilacap, ketiga 

adalah sebuah nama Ibu Kota afdeling (Zuhdi, Susanto, 2002:7). 

 Nama Cilacap sudah ada pada tahun 1726 (Berdasarkan peta Francois 

Valantin) dan tahun 1817 (Peta Raffles), Raffles dalam bukunya menyebutkan bahwa 

Cilacap merupakan pelabuhan yang terletak di sebelah selatan Jawa Tengah dan 

menjadi bagian dari wilayah Cirbon (Soemardji, 1990:49). 



 28

 Cilacap adalah sebuah kabupaten yang termasuk wilayah Karesidenan 

Banyumas yang dibentuk pada tahun 1856 oleh pemerintah kolonial yang terlepas 

dari Kesultanan Yogyakarta. Daerah atau wilayah Karesidenan Banyumas meliputi 

lima Kabupaten yaitu Banyumas, Ajibarang, Purbalingga, Banjarnegara, dan Cilacap 

( Purwoko, Bambang, 1987:26). 

 Pembentukan Pemerintah Kabupaten Cilacap pada masa penjajahan Belanda 

adalah pembentukan Onder Afdeling Cilacap dengan Besluit Gubernur Jenderal D. 

De Eerenst tanggal 17 Juli 1930 menerbitkan “ Demi kepentingan pelaksanaan 

pemerintah daerah yang lebih rapih di kawasan selatan Banyumas dan peningkatan 

pembangunan pelabuhan Cilacap maka sambil menunggu usul-usul organisasi 

distrik-distrik bagian selatan yang menjadi bagiannya, satu dari tiga Asisten Residen 

di Karesidenan ini akan berkedudukan di Cilacap (Cahaya, Sakti, 2000:3) 

 Sambil menunggu pengukuhan Besluit Gubernur Jenderal, Residen Launy 

untuk sementara telah menyusun struktur administrasi dan struktur personalia 

Afdeling Cilacap, karena daerah Banyumas Selatan dianggap terlalu luas untuk 

diperintah oleh Bupati Purwokertodan Bupati Banyumas maka dengan Besluit 

tanggal 27 Juli 1941 No. 10 ditetapkan Petthchap Dayeuhluhur dipisahkan dari 

Kabupaten Banyumas dan dijadikan suatu afdeling tersendiri yaitu afdeling Cilacap 

dan Ibu Kota Cilacap, yang menjadi tempat kedudukan kepala Besluit Eropa, 

Assisten Residen. Dengan demikian pemerintah pribumi dinamakan Onder Regent 

setaraf patih kepala daerah Dayeuhluhur. 

 Dari batas-batas distrik Adireja dapat diketahui bahwa distrik Adireja sebagai 

eks kawedanan Kroya, lebih besar dari eks kawedanan Kroya karena itu belum 
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terdapat disterik Kalirejo yang dibentuk dari sebagian distrik Adireja dan sebagian 

distrik Banyumas sehingga kawasan onder Kabupaten Cilacap masih lebih besar dan 

luas Kabupaten Cilacap sekarang. 

 Pada masa Residen Banyumas ke 9, Van de Moore menegaskan usul 

Pemerintah Hindia Belanda tanggal 13 Oktober 1855 yang ditanda tangani Gubernur 

Jenderal Duijimer Van Tust, kepada menteri kolonial kerajaan Belanda dalam 

Kabinet Srescript Van 29 Desember 1855 No. 86, dan dengan surat rahasia menteri 

kolonial tanggal 5 Januari 1856 No.7/A disampaikan kepada Gubernur Hindia 

Belanda. 

 Usul pembentukan Kabupaten Cilacap menurut menteri kolonial sebetulnya 

bermakna dua, pertama adalah permohonan persetujuan pembentukan Kabupaten 

Cilacap dan Organisasi Bestir pribumi, sedangkan yang kedua adalah pengeluaran 

anggaran biaya lebih dari f 5,220 pertahun. Dimana memerlukan persetujuan raja 

Belanda setelah menerima surat rahasia menteri kolonial, pemerintah Hindia Belanda 

dengan Besluit Gubernur Jenderal tanggal 21 Maret 1856 No.21 antara lain 

menetapkan onder-regenschap Cilacap ditingkatkan menjadi regentschap 

(Kabupaten Cilacap) (Soemardji, 1990 : 50-51). 

 Menjelang hancurnya kekuasan pemerintah Belanda di Indonesia tahun 1942 

kota Cilacap menjadi tempat untuk persiapan-persiapan terakhir. Persiapan perang 

rupanya telah sejak lama pikirkan Belanda. Di Cilacap telah dibangun berbagai kubu 

pertahanan seperti di Teluk Penyu, Srandil, dan Karang Bolong  disamping sebuah 

jembatan darurat yang dibangun diatas Sungai Serayu desa Slarang. Tetapi persiapan 
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itu tidak berarti apa-apa karena Jepang menyerang dengan pesawat terbang bahkan 

kapal, benteng belanda yang dibangun hancur. 

 Sedangkan pada masa perang kemerdekaan secara administratif wilayah 

Kabupaten Cilacap terbagi menjadi empat kawedanan (wilayah pembantu bupati) 

masing-masing kawedanan mempunyai beberapa kecamatan. Dan di Kabupaten pada 

tahun 1940-an terbagi dalam 17 kecamatan yang terbagi dalam empat kawedanan 

yaitu sebagai berikut : 

1. Kawedanan Majenang meliputi empat kecamatan, yaitu Kecamatan 

Cimanggu, Majenang, Wanareja, dan Daeyuhluhur. 

2. Kawedanan Sidareja meliputi lima Kecamatan yaitu: Kecamatan 

Gandrungmangu, Karang Pucung, Sidareja, Kedungreja dan Cipari. 

3. Kawedanan Cilacap meliputi tiga Kecamatan yaitu: Kecamatan Jeruklegi, 

Kawunganten, dan Kesugihan. 

4. Kawedanan Kroya meliputi empat Kecamatan yaitu : Kecamatan Kroya, 

Adipala, Nusawungu dan Binangun. 

Sedangkan pembagian wilayah Kabupaten Cilacap di masa perang 

kemerdekaan merupakan kelangsungan dari masa sebelumnya, perubahan itu terjadi 

tentang pembagian wilayah kabupaten Cilacap pada tahun 1936 yaitu sehubungan 

dengan perluasan Karesidenan Banyumas oleh Belanda, sehingga Kabupaten Cilacap 

masuk wilayah Karesidenan Banyumas. 

Pemerintah Kabupaten Cilacap di jabat oleh seorang Bupati yang 

menjalankan tugasnya dibantu oleh wakil atau biasa disebut patih, selain dibantu 

oleh sejumlah wedono sebagai kepala wilayah kawedanan. Para wedono bertugas 
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mengkordinir para camat di daerah kecamatan. Dan camat mengkordinir para kepaka 

desa. 

Pada masa perang kemerdekaan pemerintah Kabupaten Cilacap tetap 

berjalan, walaupun pusat pemerintahan selalu berpindah-pindah dami keselamatan. 

Pekerjaan aparat pemerintah Kabupaten Cilacap tidak Banyak, biarpun jawatan itu 

ada tetapi di tengah pertempuran mereka tidak difungsikan untuk menjalankan tugas 

pemerintah seperti pada saat kaedaan damai. 
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BAB III 

SEJARAH DAN PERANAN TEMPAT PELELANGAN IKAN  

DI CILACAP 

 

A.Latar belakang berdirinya TPI Cilacap 

 Tempat Pelelangan Ikan di Cilacap pada mulanya terpusat di daerah Kaliyasa 

(sekarang kelurahan Tegal Kamulyan, Cilacap Tengah), hal ini tidak terlepas dari 

adanya  kanal (sungai buatan) yang sangat strategis untuk berlabuhnya perahu-

perahu nelayan setempat. Menurut Susanto Zuhdi (2002:19), kanal Kaliyasa 

dibangun antara tahun 1832-1836 dengan total anggaran dari kas Residensi 

Banyumas sebesar 90.000 gulden. Pembuatan kanal Kaliyasa ini melibatkan tenaga 

kerja sejumlah 1800 orang selama empat tahun. 

 Tujuan dari pembuatan kanal Kaliyasa ini sebenarnya bertujuan untuk lebih 

mempercepat transportasi dari pedalaman Banyumas ke pelabuhan Cilacap, tetapi 

karena dalam pembuatannya masih menggunakan peralatan tradisional lama-

kelamaan kanal tersebut menjadi dangkal dan sulit untuk dilalui oleh perahu-perahu 

yang berukuran besar, sampai akhirnya tidak dapat digunakan lagi ketika pemerintah 

kolonial Belanda berakhir atau sekitar tahun 1940-an. Hal ini membuat tumbuhnya 

komunitas nelayan di tepi kanal Kaliyasa (lihat lampiran 2 ). 

 Pada tahun 1970 daerah Kaliyasa sudah menjadi pusat pendaratan ikan yang 

cukup besar, walaupun pasar ikan ini masih bersifat pasar “kerumunan” dan belum 

terorganisir dengan baik (lihat lampiran 2). Aktivitas jual beli ikan di tempat ini 
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biasanya terjadi dua kali sehari, yang pertama pada pagi hari dan yang kedua pada 

sore hari. 

 Karena daerah Kaliyasa sudah berkembang demikian pesatnya pada tahun 

1970-an, kemudian mulai muncul  komunitas pusat-pusat pendaratan dan pasar ikan 

yang lain seperti di daerah Sentolokawat, daerah ini terletak kurang lebih 4 

Kilometer dari daerah Kaliyasa (lihat lampiran 2). Berbeda dengan pendaratan ikan 

Kaliyoso yang berada di tepi sungai, pendaratan ikan Sentolokawat berada di tepi 

pantai, hal ini menyebabkan kapal yang mendarat di Sentolokawat ukuranya lebih 

besar dari kapal yang mendarat di pasar Kaliyasa, kapal yang beroprasi di 

sentolokawat kebanyakan adalah kapal Payang (lihat lampiran 2 ), sedangkan di 

Kaliyasa kebanyakan adalah perahu dayung yang dilengkapi dengan cadik (lihat 

lampiran 2). Hal juga dikarenakan oleh dangkalnya kanal Kaliyasa. 

 Munculnya beberapa pusat pendaratan ikan di Cilacap memang berkembang 

dengan cukup pesat, tetapi aktivitas pemasaran di pusat pendaratan ikan ikan ini 

tidak terorganisir dengan baik, sehingga kadang nelayan dirugikan karena tidak 

jarang terjadi permainan harga yang dilakukan pedagang atau tengkulak ikan. Dalam 

keadaan ini memang posisi tawar menawar nelayan sangat lemah, ikan yang baru 

ditangkap harus segera dijual kalau tidak ingin harga ikan tersebut turun, keadaan ini 

dapat bertambah buruk bila hasil tangkapan nelayan melimpah. 

 Dari keadaan itulah maka pada tahun 1984, pemerintah Propinsi Jawa Tengah 

mengeluarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1984 Pasal 119, yang intinya berisi 

pendirian Tempat Pelelangan Ikan di daerah Pekalongan, Pati dan Cilacap dengan 

tugas pokok adalah : 
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1. Melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perikana dan Kelautan  

2. Melaksanakan kebijaksanaan teknis oprasional penangkapan dan pelelangan 

ikan. 

Dari itulah maka pada tahun 1984 mulai dibangun Tempat Pelelangan Ikan di 

tiga tempat yaitu Kaliyasa, Sentolokawat, dan Sidakaya yang dilanjutkan dengan 

pembangunan Tempat Pelelangan Ikan Lengkong, Donan, Pandanarang, dan Tegal 

Katilayu. Jadi Tempat Pelelangan Ikan ini merupakan TPI milik Pemerintah Propinsi 

Jawa Tengah. 

Sedangkan Tempat Pelelangan Ikan milik pemerintah Kabupaten Cilacap 

dibangun Berdasarkan pada Perda No.4 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan 

yang menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Cilacap menyediakan tempat 

pelelangan ikan dan dikenai retribusi ( Bab 2, pasal 2 dan 3). Untuk Tempat 

Pelelangan Ikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap ini antara lain adalah TPI 

Kemiren, TPI Rawa Jarit, TPI Sentolokembang dan TPI Baterey. Dengan demikian 

di Cilacap setidaknya ada sebelas tempat pelelangan ikan, tujuh diantaranya adalah 

milik Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan empat unit tempat pelelangan ikan milik 

Pemerintah Kabupaten Cilacap. Seluruh Tempat Pelelangan Ikan di bawah Dinas 

Perikanan dan Kelautan Cilacap. 

 

B. Perkembangan masing-masing Tempat Pelelangan Ikan  di Cilacap. 

1. TPI PPNC (Pelabuhan Perikanan Nusantara Cilacap) 

           Tempat Pelelangan Ikan Pelabuhan Perikanan Nusantara Cilacap ( TPI PPNC) 

mulai dibangun pada tahun 1984 di desa Tegal Kamulyan (desa di dekat Kaliyasa) 
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dengan biaya sebesar Rp. 55.000.000. Pada awal pendiriannya Tempat Pelelangan 

Ikan ini belum memiliki fasilitas lengkap seperti kolam pelabuhan, dermaga tambat 

dan lain-lain. Tempat Pelelangan Ikan PPNC dahulu masih berbentuk sederhana 

(lihat lampiran 2), dengan atap yang dari genteng dan tiang kayu, tetapi aktivitas 

pelelangan ikan cukup ramai (lihat lampiran 2). Tempat Pelelangan Ikan PPNC 

dibangun di atas tanah dengan luas 120 meter persegi dengan kapasitas daya 

tampung ikan setiap harinya sebesar 10 ton ikan (Laporan Tahunan PPNC tahun 

1985)), aktivitas pelelangan ikan pada awal berdirinya hanya berlangsung dua kali 

sehari yaitu pagi dan sore hari. 

 Pada tahun 1991 Tempat Pelelangan Ikan PPNC dibangun sarana pelabuhan 

dengan biaya pembangunan sebesar Rp. 5.310.000.000 yang berasal dari Pertamina, 

dana tersebut digunakan untuk membuat kolam pelabuhan seluas 7,74 Ha (lihat 

lampiran) sehingga memungkinkan menampung sebanyak 250 kapal berukuran 20 

sampai 40 GT (Groos Ton)(Laporan Tahunan PPNC tahun 1996). Pertamina kembali 

memberikan dana untuk melengkapi fasilitas fisik yang ada di Tempat Pelelangan 

Ikan PPNC sebesar Rp. 46.943.202.150 untuk pembangunan dermaga tambat, turap 

beton, kantor PPNC, jalan aspal, dan lain-lain.  

 Pada tahun 1995 Tempat Pelelangan Ikan PPNC direnovasi dengan dana dari 

Proyek Pengembangan Sumber Daya Sarana dan Prasarana Perikanan Pusat 

Direktorat Jenderal Perikanan Pusat sebesar Rp.198.500.000 untuk membangun dua 

Tempat Pelelangan Ikan yang masing-masing berukuran seluas 1.264 meter persegi 

dan 42 meter persegi. Semua proyek yang dilaksanakan dari tahun 1991 sampai 2002 

selesai dan diresmikan oleh Presiden Suharto pada tanggal 20 November 1996. 
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Dengan selesainya proyek tersebut maka melalui persetujuan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara No. B 964/J/1996 tanggal 16 Agustus 1996, 

Pelabuhan Perikanan Nusantara Cilacap ditetapkan sebagai pelabuhan perikanan tipe 

B (lihat lampiran 3 tentang klasifikasi pelabuhan di Indonesia ). 

 Dengan fasilitas yang lengkap, maka daya tampung ikan di Tempat 

Pelelangan Ikan PPNC meningkat menjadi 50 ton ikan setiap harinya. Aktivitas 

pelelangan ikan pun berlangsung sepanjang hari, hal ini disebabkan kapal-kapal yang 

mendaratkan ikan di TPI PPNC sangat beragam mulai dari perahu jukung, compreng,  

kapal jalur I dan jalur II (Long Line atau kapal-kapal yang menangkap ikan di Zone 

Ekonomi Eksklusif Indonesia). 

 Pada tahun 1996 jumlah kapal yang mendaratkan ikannya di TPI PPNC 

sebanyak 439 kapal yang terdiri dari 58 kapal jalur I, 283 kapal jalur II, 40 perahu 

compeng dan sebanyak 58 perahu jukung. Pada tahun 2002 jumlah kapal di TPI 

PPNC meningkat tajam sebesar 40,7 % menjadi 618 kapal dengan perincian 13 

perahu compreng, 135 Perahu jukung, 268 kapal jalur I dan kapal jalur II sebanyak 

81 kapal. Demikian juga dengan jumlah nelayan di TPI PPNC yang pada tahun 1996 

berjumlah 5.522 orang nelayan menjadi 10.393 orang nelayan. 

2. TPI Sentolokawat 

 Tempat Pelelangan Ikan Sentolokawat diambil dari nama desa tempat tempat 

pelelangan itu berada yaitu desa Sentolokawat. Tempat Pelelangan Ikan ini dibangun 

tahun 1984 dengan menggunakan lahan seluas 258 meter persegi dan luas bangunan 

135 meter persegi. Tempat Pelelangan Ikan Sentolokawat merupakan TPI terbesar 

kedua setelah TPI PPNC, bentuk bangunan permanen. Sebelum adanya Tempat 
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Pelelangan Ikan di Sentolokawat pada tahun 1984 sebenarnya sudah ada pasar ikan 

tradisional (pasar kerumunan 2) yang berada di tepi pantai (lihat lampiran 2 ). Dana 

pembangunan Tempat Pelelangan Ikan Sentolokawat pada tahun 1984 sebesar Rp.15. 

000.000  yang berasal dari APBD Propinsi Jawa Tengah (Laporan Tahunan Dinas 

Perikanan dan Kelautan Cilacap tahun 1985).  

 Sebelum tahun 1984 atau sebelum adanya tempat pelelangan ikan 

Sentolokawat pendaratan ikan dilakukan satu kali dalam sehari yaitu pada pagi hari 

saja hal ini dikarenakan perahu-perahu yang digunakan oleh nelayan setempat masih 

mengandalkan perahu layar (lihat lampiran 2). Tetapi setelah tahun 1984 perahu-

perahu yang digunakan oleh nelayan Sentolokawat sudah  menggunakan perahu 

motor sebanyak 85 perahu motor (Laporan Tahunan Dinas Perikanan dan Kelautan 

tahun 1985). Spensifikasi kapal-kapal yang mendaratkan ikan di Tempat Pelelangan 

Ikan Sentolokawat pada tahun 1996 adalah jenis 16 kapal jalur I, 326 kapal 

compreng, dan 30 kapal jukung, jadi jumlah kapal seluruhnya di Tempat Pelelangan 

Ikan Sentolokawat berjumlah 372 kapal atau perahu.  Sedangkan pada tahun 2002 

jumlah kapal meningkat menjadi 420 kapal yang terdiri dari 20 kapal jalur I, 380 

perahu compreng dan 20 perahu jukung dengan jumlah nelayan Sentolokawat 

sejumlah 725 nelayan. Aktivitas pelelangan ikan di tempat ini dilakukan dua kali 

dalam sehari yaitu pada pagi dan sore hari. (Laporan Tahunan Dinas Perikanan dan 

Kelautan tahun 1996 dan 2002). 

3. TPI Lengkong 

 Tempat Pelelangan Ikan Lengkong didirikan pada tahun 1984, berada di desa 

Lengkong, Cilacap Utara (lihat peta lampiran 1). Pembangunan Tempat Pelelangan 
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Ikan Lengkong menggunakan lahan seluas 525 meter persegi, sedangkan luas 

bangunan 112 meter persegi merupakan bangunan permanen (lihat lampiran 2). Dana 

pembangunan TPI ini berasal dari APBD Propinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 

15.000.000. Tempat pelelangan ini mempunyai daya tampung ikan tiap harinya 

sebesar 5 ton ikan dan pelelangan ikan dilakukan dua kali sehari yaitu pada pagi dan 

sore hari. 

 Kapal-kapal yang digunakan nelayan Lengkong hanyalah jenis jukung. Pada 

tahun 1985 jumlah kapal di Tempat Pelelangan Ikan ini berjumlah 85 kapal, tetapi 

pada tahun 1996 jumlahnya naik hampir dua kali lipat mencapai 160 kapal /perahu 

jukung. Pada tahun 2002 kapal jukung di Lengkong sudah mencapai 215 kapal. 

Demikian pula dengan jumlah nelayan di Lengkong  terus mengalami peningkatan 

yang pada tahun 1996 berjumlah 563 nelayan pada tahun 2002 sudah mencapai 670 

orang nelayan (Laporan Tahunan Dinas Perikanan dan Kelautan Cilacap Tahun 1996 

dan 2002). 

4. TPI Tegal Katilayu  

 Dibangun tahun 1984, berada di desa Tegal Katilayu, Cilacap Utara. Lahan 

yang digunakan untuk membangun Tempat Pelelangan Ikan tegal Katilayu seluas 

350 meter persegi dengan luas bangunan 150 meter persegi, berbentuk bangunan 

permanen berlantai semen. Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk membangun TPI 

ini sebesar Rp. 15.000.000, dengan kapasitas 3 ton ikan tiap harinya. 

 Seperti Tempat Pelelangan Ikan Lengkong, TPI Tegal Katilayu jenis kapal 

yang digunakan nelayan setempat adalah jenis jukung, yang pada tahun 1996 

mencapai 174 kapal jukung dengan nelayan sebanyak 576 orang. Sedangkan pada 
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tahun 2002 jumlah kapal jukung meningkat menjadi  197 kapal  dengan jumlah 

nelayan yang mencapai 630 nelayan. Aktivitas pelelangan dilakukan dua kali sehari 

yaitu pagi dan sore hari (Laporan Tahunan Dinas Perikanan dan Kelautan Cilacap 

Tahun 1996 dan 2002). 

4. TPI Pandanarang 

 Tempat Pelelangan Ikan Pandanarang didirikan tahun 1984 di desa 

Pandanarang, Cilacap Tengah dengan biaya sebesar Rp.15.500.000 menggunakan 

lahan seluas 425 meter persegi dan luas bangunan 102 meter persegi. Tempat 

Pelelangan Pandanarang merupakan TPI yang paling dekat dengan TPI PPNC hanya 

berjarak 500 meter. Aktivitas pelelangan ikan di tempat ini juga berlangsung dua kali 

dalam sehari dengan kapasitas ikan tiap harinya sebesar 10 ton ikan.  

 Jenis kapal yang digunakan oleh nelayan pandanarang adalah satu jenis yaitu 

kapal jukung. Pada tahun 1996 jenis kapal ini tercatat sebanyak 141 buah kapal, 

sedangkan pada tahun 2002 sudah mencapai 161 kapal jukung dengan nelayan 

Pandanarang yang berjumlah 814 nelayan. ( Laporan Tahunan Dinas Perikanan dan 

Kelautan Cilacap tahun 1996 dan 2002). 

6. TPI Sidakaya 

 Tempat Pelelangan Ikan Sidakaya berada di desa Sidakaya, Kecamatan 

Cilacap Selatan. Tempat pelelangan ini dibangun diatas tanah seluas 140 meter 

persegi dan luas bangunan 90 meter persegi, merupakan bangunan permanen 

berlantai keramik, atap seng dan tiang-tiang dari kayu (lihat lampiran 2), dana yang 

dibutuhkan untuk membangun TPI ini sebesar Rp.11.000.000 dari APBD Propinsi 
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Jawa Tengah. Aktivitas pelelangan ikan di TPI ini berlangsung dua kali sehari 

dengan daya tampung ikan sebesar 10 ton ikan tiap harinya. 

 Kapal-kapal penangkap ikan yang digunakan oleh Sidakaya terdiri dari tiga 

jenis kapal yaitu kapal jalur II, compreng, dan jukung. Pada tahun 1996 ketiga jenis 

kapal ini berjumlah 143 kapal yang terdiri dari 3 kapal jalur II, 127 kapal compreng 

dan 13 kapal jukung dengan jumlah nelayan sebanyak 715 nelayan. Pada tahun 2002 

jumlah kapal-kapal ini meningkat menjadi 160 kapal yang terdiri dari 6 kapal jalur II, 

135 kapal campreng dan 19 kapal jukung, nelayan yang ada sebanyak 775 nelayan. 

7. TPI Donan 

 Tempat Pelelangan Ikan Donan berada di desa Donan, Cilacap Selatan. Luas 

lahan yang digunakan 95 meter persegi dan luas bangunan 50 meter persegi dengan 

biaya sebesar Rp.10.000.000. Aktivitas di tempat pelelangan ikan ini berlangsung 

hanya pada pagi hari saja. Sepinya pelelangan ikan di tempat ini dikarenakan 

lokasinya yang kurang strategis (di tepi Sungai Donan). 

 Kapal-kapal yang digunakan nelayan donan adalah jenis kapal jukung yang 

pada tahun 1996 hanya berjumlah 75 kapal dengan jumlah nelayan sebanyak 385 

nelayan. Pada tahun 2002 jumlah kapal jukung meningkat menjadi 91 kapal jukung 

dengan jumlah nelayan mencapai 425 nelayan. (Laporan Tahunan Dinas Perikanan 

dan Kelautan Tahun 1996 dan 2002). 

8. TPI Kemiren 

 Tempat Pelelangan Ikan Kemiren terletak di Karang Talun, Cilacap Utara. 

Tempat pelelangan ikan ini di bangun tahun 2002 dan merupakan Tempat Pelelangan 

Ikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap. Lahan yang digunakan untuk membangun 
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tempat pelelangan ini seluas 60 meter persegi dengan bentuk sederhana dan relatif 

kecil dengan biaya Rp.7.540.000 (lihat lampiran 2) sehingga daya tampung ikan pun 

sangat terbatas hanya 1 ton ikan tiap harinya. Aktivitas pelelangan ikan dilakukan 

pada waktu pagi hari saja. Nelayan yang menggunakan Tempat Pelelangan Ikan 

Kemiren tergolong sedikit yaitu 110 nelayan dengan menggunakan kapal jukung 

yang berjumlah 31 kapal pada tahun 2002.(Laporan Tahunan Dinas Perikanan dan 

Kelautan Cilacap 2002). 

9. TPI Rawa Jarit 

 Berada di desa Tritih Kulon, Cilacap Utara, didirikan pada tahun 2002 

bersamaan dengan didirikanya TPI Kemiren karena memang keduanya TPI milik 

Pemerintah Kabupaten Cilacap. Bangunan Tempat Pelelangan Ikan Rawa Jarit 

menggunakan lahan seluas 125 meter persegi dan luas bagunan 45 meter persegi 

dengan biaya sebesar Rp.12.000.000, keadaan Tempat Pelelangan Rawa Jarit 

tergolong baik dan bersih walapun ukurannya tergolong kecil tetapi sudah 

menggunakan lantai keramik (lihat lampiran 2). 

 Adapun aktivitas di Tempat Pelelangan Ikan Rawa Jarit berlangsung satu kali 

sehari yaitu pada pagi hari. TPI Rawa Jarit mempunyai daya tampung ikan sebesar 1 

ton ikan tiap harinya. Nelayan yang berada di TPI Rawa Jarit pada tahun 2002 

tercatat sebanyak 136 nelayan dengan menggunakan kapal jenis jukung berjumlah 45 

kapal. (laporan Tahunan Dinas Perikanan dan Kelautan Cilacap 2002). 

10. TPI Baterey 

 Tempat Pelelangan Ikan Baterey didirikan pada tahun 2002, berada di desa 

Pasir Besi, Cilacap Selatan menggunakan lahan seluas 123 meter persegi dengan luas 
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bangunan 50 meter persegi. Biaya untuk pembangunan TPI ini sebesar 

Rp.12.000.000 dari APBD Pemerintah Kabupaten Cilacap tahun 2002. Salah satu 

perbedaan dengan TPI milik pemerintah Kabupaten Cilacap adalah bahwa TPI 

Baterey hanya digunakan pada waktu-waktu musim ikan ( sekitar bulan Agustus-

Desember). Letak tempat pelelangan ikan ini juga kurang strartegis karena berada di 

tepi Sungai Donan. Kapasitas tempat pelelangan ikan Baterey sebesar 1 ton ikan tiap 

harinya ( Laporan Tahunan Dinas Perikanan dan Kelautan Cilacap 2002). 

11. TPI Sentolokembang 

 Tempat Pelelangan Ikan Sentolokembang berada di desa Sentolokembang 

dan didirikan tahun 2002 dengan biaya Rp. 12.500.000. Luas lahan yang digunakan 

130 meter persegi dengan luas bangunan 50 meter persegi berbentuk bangunan semi 

permanen. Kapasitas TPI Sentolokembang sebesar 1 ton ikan tiap harinya, aktivitas 

pelelangan dilakukan satu kali dalam sehari pada pagi hari. Jumlah nelayan yang 

menggunakan Tempat Pelelangan Ikan Sentolokembang pada tahun 2002 sebanyak 

115 nelayan yang beroprasi dengan menggunakan kapal jukung yang berjumlah 45 

kapal. ( Laporan Tahunan Dinas Perikanan dan Kelautan Cilacap 2002). 
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B. PerananTempat Pelelangan Ikan di Cilacap 

 Kegiatan pelelangan ikan di Cilacap dikordinasi oleh Dinas Perikanan dan 

Kelautan Kabupten Cilacap, baik itu Tempat Pelelangan Ikan milik Pemerintah 

Kabupaten Cilacap maupun Tempat Pelelangan Ikan milik Pemerintah Propinsi Jawa 

Tengah. Sedangkan pelaksanaanya teknis pelelangan ikan di serahkan pada Koperasi 

Unit Desa Mino Saroyo yang merupakan koperasi perikanan di Kabupaten Cilacap. 

Koperasi Mino Saroyo menginduk pada koperasi Mino Baruno Jawa Tengah sebagai 

pusat kopersasi  perikanan di Jawa Tengah baik itu di Pekalongan, Pati, Rembang 

dan tegal (Wawancara dengan Bapak Sutar 4 Juli 2004). 

 Koperasi Unit Desa Mino Saroyo (KUD Mino Saroyo) sebagai pelaksana 

kegiatan pelelangan Ikan di Kabupaten Cilacap keberadaanya memang sudah ada 

sejak lama. Pada tahun 1942 koperasi perikanan yang menjadi cikal bakal dari KUD 

Mini Saroyo bernama Gyo-Gyo Kumai, yang selanjutnya menyesuaikan dengan 

undang-undang perkoprasian tahun 1958 menjadi Koperasi Perikanan Laut (KPL). 

Pada tahun 1978 melalui Impres No.2 Tahun 1978, KPL Mino Saroyo dilebur 

menjadi KUD Mino Saroyo Cilacap. 

 Keanggotaan dari Koperasi Mino Saroyo bukan hanya dari nelayan dan 

pemilik perahu/kapal tetapi juga pedagang ikan yang ada di Tempat Pelelangan Ikan 

Cilacap. Disamping melakukan kegiatan pelelangan ikan KUD Mino Saroyo juga 

melakukan uasaha dalam bidang penyaluran bahan bakar minyak solar, es untuk 

mendinginkan ikan, prasarana logistik simpan pinjam maupun kegiatan sosial 

ekonomi lainnya baik kepada nelayan maupun bakul-bakul anggota KUD Mino 

Saroyo. 
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 KUD Mino Saroyo mempunyai cabang-cabang koperasi di tingkat desa 

seperti KUD Lengkong, Sentolokawat, Pandanarang dan lain-lain. KUD-KUD 

cabang ini mengkordinasikan nelayan-nelayan setempat dalam bidang kenelayanan. 

Untuk lebih mengetahui keagggotaan KUD Mino Saroyo dapat dilihat dalam Tabel 3 

 

Tabel.3 
   Perkembangan Anggota KUD Mino Saroyo 1984-2002 

 
Aggota 1984 1988  1992   1996   2002 
Nelayan 
Bakul 

6.131 
  310 

7.240
   395

10.425
     451

11.325 
     517

17.425   
601 

Jumlah 6441 7635 10.876 11.842 18.032 
                     Sumber : Laporan Tahunan Dinas Perikanan dan Kelautan Cilacap 

                                         1984-2002 
 
 Dari Tabel diatas dapat terlihat bahwa anggota Koperasi Mino Saroyo dari 

tahun  ke tahun mengalami peningkatan, tetapi peningkatan paling tinggi terjadi 

antara tahun 1996 sampai 2002 dari 11.848 orang menjadi 18.032 orang atau sekitar 

52 %. 

 Aktivitas pelelangan ikan di TPI Cilacap masing-masing mempunyai fasilitas 

yang berbeda-beda. Pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan yang relatif besar 

(seperti TPI PPNC) dapat dilakukan sepanjang hari, karena kapal-kapal yang 

digunakan oleh nelayan Tempat Pelelangan Ikan ini mempunyai jenis yang beragam 

(kapal jalur I,II,III, compreng, dan jukung) yang dapat melakukan penangkapan 

berhari-hari di laut karena ukuranya yang besar dan anak buah kapal yang banyak 

dapat sekitar 15 sampai 20 orang. Sedangkan untuk Tempat Pelelangan Ikan yang 

berukuran sedang (TPI Pandanarang, Sidakaya dan Tegal Katilayu) pelelangan ikan 

biasanya digunakan dua kali sehari dan untuk Tempat Pelelangan Ikan yang 
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berukuran kecil ( TPI Kemiren, Sentolokembang, Baterey dan Rawa Jarit) 

pelelangan dilakukan satu kali dalam sehari yaitu pagi hari saja, hal ini dikarenakan 

jenis kapal yang digunakan mempunyai operasi yang sangat terbatas yang biasanya 

kapal jukung (Wawancara dengan Bapak Sutar). 

 Dalam kegiatan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan, paling tidak ada 

tiga pihak yang terlibat di dalamnya yaitu: nelayan, bakul ikan, dan petugas lelang 

yang jumlahnya tergantung besar kecilnya Tempat Pelelangan Ikan, seperti untuk 

TPI PPNC petugas lelang paling tidak ada 5-10 orang petugas lelang. Sedangkan 

untuk TPI yang berukuran kecil hanya ada 2 petugas yaitu satu bertugas melakukan 

lelang dan satunya sebagai petugas administrasi. 

 Untuk mengikuti pelelangan ikan, para pedagang atau bakul ikan harus sudah 

menjadi anggota KUD Mino Saroyo agar dapat mengikuti lelang, adapun prosedur 

dalam pelelangan ikan adalah sebagai berikut: 

1. Ikan hasil tangkapan yang akan dilelang berdasarkan jenis dan ukuranya. 

2. Ikan-ikan yang sudah diklasifikasikan kemudian ditimbang beratnya. 

3. Pelelangan dilakukan jika penimbangan telah selesai dilakukan. 

4. Petugas lelang akan mengumumkan penawaran pembuka berdasarkan jenis 

dan berat ikan. 

5. Bakul-bakul ikan mulai menawar ikan yang dilelang dari penawaran 

pembuka. 

6. Penawaran yang diajukan bakul harus penawaran meningkat yang harganya 

terus naik. 

7. Pemenang lelang adalah bakul yang menawar harga paling tinggi. 
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8. Pembayaran ikan nelayan boleh dibayar tunai tetapi juga dapat dibayar 

sebagian sebesar 50 % dari harga ikan 

9. Harga ikan yang dilelang dipotong sebesar 5 % dari harga ikan yang dilelang 

sebagai biaya lelang/ retribusi. 

10. Jika bakul tidak dapat membayar ikan yang dibeli pada waktu pelelangan 

yang lalu maka sementara bakul tersebut sementara tidak boleh mengikuti 

lelang sampai harga ikan yang dahulu terbayar. 

Dari langkah-langkah yang dilakukan dalam pelelangan ikan di Tempat 

Pelelangan Ikan paling tidak akan menguntungkan nelayan karena pemenang lelang 

didasarkan pada bakul yang paling tinggi menawar ikan hasil tangkapan nelayan, 

sehingga otomatis bakul-bakul tersebut bersaing untuk mendapatkan ikan dan berani 

menawar dengan harga yang tinggi, dan yang kedua adalah dengan prosedur yang 

cepat memungkinkan penjualan ikan berlangsung sangat cepat, hal ini 

mengakibatkan ikan-ikan yang ditangkap dari segi kualitas masih bagus dan 

mempunyai nilai jual yang tinggi. (Wawancara dengan Bapak Sutar) 

Menurut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sutar pada tanggal 4 Juli 

2004, retribusi yang diambil dari hasil pelelangan ikan sebesar 5 % itu dialokasikan 

untuk : 

1. Pendapatan pemerintah daerah Jawa Tengah sebesar 0,75 % 

2. Dialokasikan untuk Peningkatan kesejahteraan Nelayan yang meliputi 

biaya perawatan Tempat Pelelangan Ikan sebesar 0,10 %, sebesar 0,30 

untuk sewa pelabuhan dan  biaya operasional, sebesar  0,95 untuk 

biaya administrasi lelang, sebesar 0,50 % untuk dana Asuransi, 0,20 
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dana paceklik dan sebesar 0,05 % untuk dana pengembangan 

organisasi nelayan dalam bentuk koperasi nelayan di Jawa Tengah. 

3. Untuk Pemerintah Kabupaten Cilacap sebesar 1,0 % dialokasikan 

untuk 0,60 % sebagai dana tabungan nelayan, 0,40 sebagai dana sosial 

nelayan dan 0,15 % sebagai pengembangan organisasi nelayan dalam 

bentuk koperasi di Kabupaten Cilacap yaitu KUD Mino Saroyo. 

Dari keterangan diatas jelas bahwa sebagian besar retribusi yang diambil dari 

tempat pelelangan sebagian besar retribusi tersebut di kembalikan pada nelayan 

dalam bentuk dana tabungan, sosial dan dana paceklik bagi nelayan Cilacap. 

Pemasaran ikan hasil pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan Cilacap 

dipasarkan ke berbagai tempat baik itu Cilacap sendiri, daerah-daerah lain seperti 

Banyumas, Purbalingga, Semarang dan lain-lain dan ada yang di ekspor keluar 

negeri seperti Amerika Serikat dan Jepang dalam bentuk jadi (ikan kalengan) 

ataupun setengah jadi (tepung ikan).  

Ada tiga jenis bakul ikan yang ada di Tempat Pelelangan Ikan yaitu bakul 

kecil, bakul sedang dan bakul kecil, klasifikasi ini didasarkan pada modal dan daerah 

pemasaran ikan : 

1. Bakul kecil, dengan skala modal yang kecil biasanya membeli ikan 

dalam jumlah sedikit dengan daerah pemasaran juga sangat terbatas 

atau bersifat lokal saja, bakul ini menyalurkan ikan yang dibelinya 

langsung pada konsumen atau usaha-usaha pengolahan ikan bersekala 

kecil seperti pemindangan, pengasapan dan pengasinan. Ikan-ikan 
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yang dibeli oleh pedagang jenis ini tergolong ikan dengan nilai 

ekonomis yang rendah seperti Ikan teri, tenggiri, blanak dan dogol. 

2. Bakul Sedang, bakul ini mempunyai skala modal yang tidak besar, 

bakul memasarkan ikan mencakup daerah-daerah sekitar Cilacap 

seperti Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan lain-lain. Tetapi 

kadang-kadang bakul ikan jenis menjual ikannya pada pedagang 

pengepul jadi tidak langsung menyalurkan ikannya pada konsumen. 

Ikan-ikan yang dibeli biasanya mempunyai nilai ekonomi tinggi 

seperti tuna, banding, cakalang, layur dan lain-lain. Bakul ini 

mengikuti lelang disegala macam jenis Tempat Pelelangan Ikan baik 

kecil maupun besar. 

3. Bakul Besar, dengan skala modal yang besar bakul jenis ini membeli 

ikan dalam jumlah yang besar dan terspesialisasi saja untuk satu jenis 

ikan, pedagang besar biasanya menampung ikan dari para bakul lain 

yang lebih kecil tetapi tak jarang mereka mengikuti lelang tetapi di 

Tempat Pelelangan Ikan yang besar seperti TPI PPNC dan TPI 

Sentolokawat. Ikan yang dibeli merupakan ikan-ikan yang 

mempunyai nilai ekonomis tinggi seperti cucut, cakalang, tuna, dan 

udang. Pemasaran pedagang besar ini dipasarkan di luar negeri seperti 

Amerika dan Jepang dalam bentuk ikan kalengan dan tepung ikan. 

Pabrik-pabrik pengolahan ikan ini seperti PT Central Java dan Almina 

Utama yang mengolah udang ekspor. 
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BAB IV 

PENGARUH TEMPAT PELELANGAN IKAN CILACAP TERHADAP 

KONDISI SOSIAL EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT 

NELAYAN CILACAP TAHUN 1996-2002. 

 
 
 
A.Pengaruh Tempat Pelelangan Ikan Cilacap Terhadap Kondisi Sosial 

Ekonomi Nelayan Cilacap Tahun 1996-2002 

1. Pendapatan nelayan 
 

Dengan adanya tempat pelelangan ikan di Cilacap yang didirikan pada tahun 

1984 telah menjadikan pergeseran pola penjulan ikan yang bersifat tradisional (pasar 

krumunan) menjadi pelelangan menjadikan harga ikan menjadi baik. Pendapatan 

nelayan dapat naik walaupun hasil tangkapan mereka sedikit jika harga jual ikan 

baik, perkembangan harga ikan di Tempat Pelelangan Ikan  di Cilacap dapat dilihat 

dalam tabel 4 yang menunjukkan harga ikan perkilogramnya  dari tahun 1980-2002. 

 

Tabel.4 
Perkembangan Harga Ikan di Cilacap 

 
tahun 1980 1985 1990 1995 2002 

harga 603,9 782,7 1.540 1.670 8.030 

                              Sumber : Diolah dari Laporan Tahunan Dinas Perikanan 
                                              dan Kelautan Cilacap1980-2002 

 
 Dari tabel 4 di atas  jelas terlihat bahwa perkembangan harga ikan mulai 

tahun 1985 sampai tahun 1995 mengalami kenaikan yang tidak begitu segnifikan 

tetapi  pada periode 1996-2002 perkembangan harga ikan menunjukkan kenaikan 
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yang tinggi mencapai 380 % yang semula  pada tahun 1995 mencapai 1.670/Kg 

menjadi 8.030/Kg. Kuat dugaan bahwa kenaikan harga ini diakibatkan keadaan 

ekonomi yang tidak setabil pada tahun 1996 sampai 2002, yang ditandai oleh 

melemahnya rupaih terhadap dolar membuat fluktuasi harga ikan yang sangat tinggi, 

karena banyak ikan-ikan yang di ekspor keluar negeri seperti Amerika Serikat dan 

Jepang menggunakan standar harga dolar, hal ini memicu naiknya harga ikan di 

dalam negeri. 

 Harga ikan yang tinggi di Tempat Pelelangan Ikan berimplikasi pada naiknya 

pendapatan perkapita nelayan Cilacap, untuk memperjelas mengenai perkembangan 

pendapatan perkapita nelayan Cilacap dapat dilihat dalam tabel. 5 sebagai berikut: 

 
Tabel. 5 

Pendapatan Perkapita Nelayan Cilacap 
 

Tahun 1980 1985 1990 1995 2002 

Perkapita 
(Rp) 

399.760 534.295 925.426 1.647.524 3.550.673 

                  Sumber : Diolah dari Laporan Tahunan Dinas  
                                 Perikanan dan Kelautan Cilacap 1980-2002 
 
 Dari Tabel diatas dapat diperoleh gambaran bahwa pendapatan perkapita 

nelayan Cilacap dari tahun 1980-2002 semakin meningkat, yang pada awalnya 

sebesar Rp.399.760 perkapita menjadi Rp. 3.550.673 pada tahun 2002. Dalam tabel 5 

periode 1996 sampai 2002 terjadi peningkatan yang tinggi pada pendapatan perkapita 

nelayan Cilacap hampir tiga kali limat hal ini sebanding dengan kenaikan harga ikan 

pada periode yang sama. Sangat dimungkinkan kenaikan pendapatan ini karena 

pengaruh krisis ekonomi yang melanda Indonesia sehingga menyebabkan harga dolar 

Amerika tinggi. 
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 Hal ini dikuatkan dengan Pendapat dari Bapak Sansumarjan yang 

menyatakan bahwa pada kurun waktu 1996-2002 pendapatanya meningkat, sekali 

melaut dia bisa mendapatkan hasil antara Rp. 30.000 sampai Rp. 60.000 sekali 

melaut. Hal ini terutama ikan dan udang yang menjadi salah satu komoditas ekspor 

perikanan ke luar negeri, bahkan udang dengan kualitas baik harganya pada tahun 

2000 dapat mencapai harga Rp.80.000 sampai Rp. 120.000. hal ini menunjukkan 

betapa tingginya harga komoditas ikan ekspor yang menggunakan standar dolar. 

2.Kesejahteraan kehidupan masyarakat nelayan Cilacap 

Kesejahteraan suatu masyarakat dapat diukur dari berbagai segi baik fisik 

maupun non fisik, dari segi fisik diantaranya adalah semakin meningkatnya mutu 

dari lingkungan fisik masyarakat seperti perumahan misalnya . Dampak dari adanya 

Tempat Pelelangan Ikan di Cilacap telah dapat memperbaiki kondisi-kondisi 

tersebut, peningkatan tersebut dapat dilihat dari jenis rumah yang ada di pemukiman 

Cilacap. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 6 

 

Tabel.6 
Perkembangan Jenis Rumah Nelayan Cilacap Tahun 1980-2002 

 

        Jenis 1980   % 1985  % 1990 % 1995   % 2002   % 

Permanen 
Semi.Permanen 
Tdk Permanen 

325 
530 
1085 

16,7 
27,3 
60 

475 
1070 
840 

18,3 
49,1 
32,4 

576 
1341 
754 

21,5 
50,2 
28,3 

691 
1750 
3510 

23,4 
59,3 
17,3 

798 
2540 
325 

21,8 
69,4 
8,9 

jumlah 1940 100 2585 100 2671 100 2951 100 2951 100 

Sumber : Laporan BPS Cilacap tahun 1980-2002 

 Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa bahwa rumah semi permanen 

mengalami peningkatan yang paling besar, sedangkan rumah tidak permanen 

semakin berkurang dalam kurun waktu tahun 1996-2002. 
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 Hal tersebut dikuatkan dengan gambaran bahwa rumah nelayan Cilacap yang 

ada pada tahun 1980 sebagian berupa tidak permanen, rumah terbuat dari kayu dan 

bamboo, atap dari bahan rumbia (lihat lampiran 2). Tetapi bila dibandingkan dengan 

sekarang ini sangat jauh berbeda, rumah nelayan Cilacap sekarang kebanyakan 

berupa rumah permanen dan semi permanen (lihat lampiran). Menurut Bapak Ratim 

pembangunan rumah permanen dan semi permanen dilakukan pada saat adanya 

krisis ekonomi atau kira-kira antara tahun 1997-2000. 

3. Pendidikan 

 Walaupun Nelayan sebagian besar mempunyai pendidikan yang rendah, 

tetapi keinginan untuk menyekolahkan anak mereka sangat tinggi, hal ini dinyatakan 

juga oleh Bapak Ratim “ Saya ingin anak-anak saya sekolah yang tinggi agar tidak 

seperti saya sekarang ini yang hanya bisa bekerja sebagai buruh nelayan”. Dari 

pernyataan tadi jelas dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya masyarakat 

nelayan Cilacap memiliki pemahaman bahwa pendidikan merupakan salah satu 

investasi jangka panjang guna memperbaiki kehidupan keluarga mereka kelak. 

Gambaran mengenai perkembangan tingkat pendidikan nelayan Cilacap dapat dilihat 

dalam tabel.7 

Tabel.7 
Tingkat Pendidikan Nelayan Cilacap Tahun 1980-2002 

 
Tingkat    1980     1985 1990 1995   2002 

Tdk Sekolah 
Tmt SD 
Tmt SMP 
Tmt SMA 
Tmt Akd/ PT 

1.425 
2.310 
8.120 
500 
80 

830 
2.142 
1.145 
625 
112 

740 
1.840 
18840 
790 
136 

521 
1745 
2.400 
997 
240 

461 
1.629 
3.214 
1.050 
395 

 5.127 5.159 5.331 5.903 6.749 
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Sumber : Laporan BPS Cilacap Tahun 1980-2002 

 Dari Tabel 8 diatas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun tingkat 

pendidikan masyarakat nelayan Cilacap semakin meningkat. Pada tahun 1996-2002 

terlihat jelas bahwa pendapatan nelayan meningkat menyebabkan mereka dapat 

menyekolahkan anak-anak mereka, hal ini juga didukung kebijaksanaan pemerintah 

dalam menjalankan program wajib belajar sembilan tahun, jadi sebagian besar 

masyarakat nelayan Cilacap sudah menamatkan pendidikan SMP. 

4.Kesehatan 

Dalam bidang kesehatan, dengan mutu lingkungan yang makin membaik 

maka tingkat kesehatan masyarakat nelayan pun meningkat pula. Keadaan kesehatan 

masyarakat nelayan Cilacap ini sangat terkait dengan pola hidup nelayan. Rumah-

rumah nelayan yang dahulu yang sebagian besar bertempat tinggal di tepi Kaliyasa 

menyebabkan tingkat kesehatan yang jelek, mereka mencuci, mandi dan buang 

kotoran di kanal tersebut (lihat lampiran 2). Hal tersebut menyebabkan mereka sering 

mengalami ganguan kesehatan seperti penyakit kulit, diare dan  malaria. Dengan 

pendapatan yang meningkat, nelayan Cilacap mulai dapat membangun rumah yang 

sudah dapat memenuhi syarat kesehatan. Sehingga aktivitas MCK (mandi, cucu, 

kakus)sudah dapat dilakukan di rumah mereka sendiri. Demikian juga dengan sarana 

dan prasarana kesahatan, seperti puskesmas yang ada di setiap desa sudah beroprasi 

dengan baik, padahal pada tahun 1980 puskesmas hanya ada pada kota kecamatan. 
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4. Munculnya ragam pekerjaan baru 

 Adanya  Tempat Pelelangan Ikan pada tahun 1984 juga membawa pengaruh 

yang baik bagi munculnya ragam pekerjaan baru di sekitar Tempat Pelelangan Ikan 

yang ada di Cilacap, diantara ragam pekerjaan tersebut antara lain : 

1. Munculnya pedagang makanan di sekitar Tempat Pelelangan Ikan (lihat 

lampiran 2). Warung-warung makan ini digunakan oleh wanita setempat yang 

biasanya juga istri nelayan. Warung makan ini muncul didukung oleh nelayan 

yang baru pulang dari melaut langsung menuju Tempat Pelelangan Yang ada, 

sehingga sambil menunggu saat pelelangan ikan, mereka beristirahat sambil 

makan dan minum di warung-warung yang ada, oleh karena itu tidak 

mengherankan apabila di sekitar Tempat Pelelangan Ikan terdapat puluhan 

gubuk sederhana yang berfungsi sebagai warung makan. 

2. Munculnya pekerjaan-pekerjaan dalam bidang jasa, hal ini didorong aktivitas 

pelelangan ikan yang ramai oleh nelayan dan bakul ikan. Untuk membongkar 

muatan hasil tangkapan tidak mungkin dilakukan sendiri, maka mereka 

membutuhkan tenaga pembantu, kemudian muncul buruh-buruh angkat baik 

untuk membongkar dari kapal menuju tempat pelelangan ikan maupun 

mengangkut ikan ke dalam mobil yang digunakan bakul ikan. Di tempat ini 

juga banyak terdapat tukang becak yang siap untuk mengangkut ikan. 

3. Munculnya aktivitas-aktivitas kerja sampingan seperti mengumpulkan ikan-

ikan yang tertinggal atau tersisa dari kegiatan pelelangan ikan guna dijual 

kembali. Pekerjaan ini dilakukan oleh orang-orang yang lanjut usia, atau 
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bahkan anak-anak, tak jarang juga istri-istri nelayan sendiri yang menjadi 

penjual makanan disekitar tempat tersebut. 

5. Pola hidup 

 Antara tahun 1996-2002 pendapatan nelayan Cilacap yang begitu tinggi 

menyebabkan pola-pola hidup mereka berubah, ini dapat dilihat dari pola hidup 

mereka yang sangat konsumtif. Dengan pendapatan yang tinggi mereka cenderung 

menghambur-hamburkan uang untuk membeli barang-barang mewah seperti 

Televisi, sepeda motor, dan barang-barang elektronik lainnya. Hal tersebut sangat 

sesuai dengan apa yang di kemukankan Kusnadi (2002 :21) yang menyatakan bahwa 

nelayan cenderung bersikap boros bila mempunyai uang, hal ini dikarenakan oleh 

tekanan kemiskinan yang mereka alami atau dalam istilanya “Konpensasi Psikologi” 

B. Pengaruh Tempat Pelelangan Ikan Cilacap Terhadap Kondisi Sosial Budaya 

Masyarakat Nelayan Cilacap Tahun 1996-2002. 

 Terjadinya pergeseran aktivittas pemasaran ikan ke tempat pelelangan ikan 

telah berpengaruh pada kondisi sosial budaya masyarakat nelayan Cilacap, diantara 

perubahan-perubahan yang terjadi antara lain : 

1. Munculnya perdagangan gelap ikan di luar Tempat Pelelangan Ikan, 

perdagangan ikan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh beberapa 

nelayan dan bakul ikan yang bukan anggota Koperasi Mino Saroyo. 

Perdagangan ikan secara gelap ini bertambah marak pada tahun 1996-2002 

yang diakibatkan tingginya harga ikan di pasaran, oleh beberapa nelayan 

harga ikan di tempat pelelangan ikan dianggap lebih rendah dari pada diluar 
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Tempat Pelelangan Ikan, apalagi sistem pembayaran yang tidak tunai 

menyebabkan praktek penjualan ikan secara illegal makin banyak terjadi. 

2. Praktek-praktek Pungutan Liar, banyaknya bakul dan nelayan yang mengikuti 

lelang menyebabkan adanya praktek-praktek pemerasan, pungutan tidak 

resmi yang dilakukan oleh beberapa orang yang terorganisir maupun 

perorangan, pungutan ini dilakukan sebagai uang keamanan tempat, Menurut 

Bapak Sansumarjan besarnya pungutan sangat bervariasi tergantung dari jenis 

bakul yang dimintai semakin besar bakul semakin besar pula pungutan yang 

ditarik, besarnya bervariasi antara Rp. 2000 sampai 10.000 rupiah. Praktek ini 

semakin banyak dilakukan pada masa krisis ekonomi (1996-2002), kuat 

dugaan bahwa maraknya pungutan liar ini diakibatkan tekanan ekonomi dan 

banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan. Sebenarnya praktek pungutan 

liar ini dianggap sebagai hal yang wajar oleh nelayan sehingga jarang sekali 

pungutan tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib. 

3. Munculnya praktek-praktek Prostitusi, munculnya  praktek-praktek ini tidak 

terlepas dari adanya lokalisasi yang ada dekat dengan Tempat Pelelangan  

Ikan yaitu di daerah Slarang yang ada sekitar 4 Kilometer dari Tempat 

pelelangan ikan, Slarang merupakan desa di dekat muara Sungai Serayu, 

praktek-praktek prostitusi ini terjadi di tempat-tempat pelelangan ikan yang 

cukup ramai seperti TPI PPNC dan Sentolokawat. Praktek-praktek prostitusi 

ini dapat berlangsung di darat maupun di laut, karena tidak jarang ada wanita 

tuna susila yang diboking selama satu minggu untuk menemani mereka 

selama melaut. Praktek prostitusi ini sangat terselubung dan biasanya mereka 
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mangkal di warung-warung makan yang ada di sekitar Tempat Pelelangan 

Ikan . 

4. Adanya aktivitas dan penjualan minuman keras, walaupun penjualan 

minuman keras dilarang beredar tanpa ijin pemerintah, tetapi aktivitas dan 

penjualan minuman keras memang sangat marak. Minuman-keras ini dijual di 

warung-warung yang ada di sekitar Tempat Pelelangan Ikan, aktivitas minum 

minuman keras ini dianggap wajar oleh sebagian nelayan karena berguna 

untuk menghangatkan tubuh mereka saat melaut ataupun di darat yang 

udaranya dingin. 

Munculnya prostitusi, pemerasan dan aktivitas minum minuman keras adalah 

bentuk pengaruh buruk atau negatif adanya tempat pelelangan ikan yang merupakan 

salah satu degradasi moral nelayan yang terbiasa dengan kehidupan yang keras  
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