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BAB III  

GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI 

 

3.1 Gambaran Umum Wilayah Studi 

Pada bagian ini akan dipaparkan gambaran umum wilayah studi yaitu 

Kelurahan Kota Karang sebagai wilayah makro penelitian dan Pulau Pasaran 

sebagai wilayah mikro penelitian atau wilayah yang menjadi fokus penelitian ini. 

pada gambaran umum Kelurahan Kota Karang dan Pulau Pasaran akan dijabarkan 

secara general berupa letak geografis dan demografi penduduk. 

3.1.1 Gambaran Umum Kelurahan Kota Karang 

Kota Bandarlampung merupakan ibukota provinsi Lampung yang memiliki 

luas wilayah 197,22 Km
2
 yang terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan. 

Secara geografis Kota Bandarlampung terletak pada 520` sampai dengan 5 30` 

lintang selatan dan 105 28` sampai dengan 105 37`bujur timur. Kota 

Bandarlampung berada di Teluk Lampung yang terletak di ujung selatan pulau 

sumatera. Selain itu, Kota Bandarlampung memiliki dua pulau yaitu Pulau 

Pasaran dan Pulau Kubur. Kecamatan Teluk Betung Timur merupakan salah satu 

dari 20 kecamatan yang ada di Kota Bandarlampung, kecamatan yang memiliki 

luas 1210 Ha yang wilayahnya berbatasan dengan: 

 Sebelah Utara  : Kecamatan Teluk Betung Utara 

 Sebelah Selatan  : Kecamatan Teluk Betung Barat 

 Sebelah Timur  : Kecamatan Teluk Betung Selatan 

 Sebelah Barat  : Kecamatan Bumi Waras 

Kecamatan Teluk Betung Timur terbagi menjadi enam kelurahan salah 

satunya yaitu Kelurahan Kota Karang yang memiliki luas wilayah sebesar ±35 Ha 

termasuk Pulau Pasaran di dalamnya yang menjadi lokasi penelitian. Kelurahan 

yang berbatasan langsung dengan Teluk Lampung dan bagian dari wilayah pesisir 

Kota Bandarlampung. Secara topografi Kelurahan Kota Karang merupakan 

dataran rendah terletak di sisi bantaran sungai way belau yang langsung bermuara 

ke laut Teluk Lampung serta diseberangi oleh jembatan menuju Pulau Pasaran. 
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Kelurahan Kota Karang merupakan kelurahan dengan luas wilayah terkecil kedua 

dari 6 kelurahan yang ada di Kecamatan Teluk Betung Timur yang terdiri dari 2 

Lingkungan dan 22 rukun tetangga (RT). Secara administratif Kelurahan Kota 

Karang berbatasan oleh: 

 Sebelah Utara  : Way Belau Kelurahan Pesawahan 

 Sebelah Selatan  : Jalan Teluk Rata atau Kelurahan Kota Karang 

 Sebelah Timur  : Laut Teluk Lampung 

 Sebelah Barat  : Kelurahan Perwata 

Kelurahan Kota Karang merupakan kelurahan terpadat di Kecamatan Teluk 

Betung Timur dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 sebanyak 12.915 jiwa 

yang terdiri dari 6.572 laki-laki dan 6.343 perempuan. Berikut jumlah penduduk 

Kecamatan Teluk Betung Timur berdasarkan kelurahan: 

TABEL III. 1  

JUMLAH DAN KEPADATAN PENDUDUK KELURAHAN KOTA 

KARANG,  2019 

Kelurahan Jumlah Penduduk (jiwa) Kepadatan Penduduk (jiwa/km
2
) 

Sukamaju                                 4.727                                1.147  

Keteguhan                              12.911                                3.547  

Kota Karang                              12.915                             36.900  

Perwata                                 5.111                             12.778  

Way Tataan                                 3.130                                   929  

Kota Karang Raya                                 5.933                             26.968  

 Sumber: Kecamatan Teluk Betung Timur Dalam Angka 2020, BPS 

 

Pada tabel diatas dapat dilihat Kelurahan Kota Karang merupakan 

kelurahan terpadat di Kecamatan Teluk Betung Timur dengan tingkat kepadatan 

sebesar 36.900 jiwa setiap satu km
2
.  

Kelurahan Kota Karang merupakan pusat perekonomian Kecamatan Teluk 

Betung Timur, hal tersebut didukung dengan adanya pasar tradisional yaitu Pasar 

Kota Karang, serta adanya pusat pengolahan ikan teri yang berada di Pulau 

Pasaran. Berdasarkan data monografi Kelurahan Kota Karang tahun 2018, 
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perekonomian masyarakat banyak yang bekerja di sektor perikanan, perdagangan, 

jasa, dan industri rumah tangga. 

3.1.2 Gambaran Umum Pulau Pasaran 

Pada bagian ini akan memaparkan gambaran umum wilayah mikro 

penelitian yaitu Pulau Pasaran yang merupakan bagian administratif dari 

Kelurahan Kota Karang. Pulau Pasaran merupakan sebuah pulau di Kelurahan 

Kota Karang  yang memiliki 2 RT yaitu RT 09 dan RT 10. Luas wilayah Pulau 

Pasaran awalnya 8 Ha dengan topografi yang bervariasi, yaitu pantai berpasir dan 

berbatu landai dengan vegetasi daratan didominasi oleh pohon kelapa. Pulau 

Pasaran terletak di daratan dengan suhu rata rata 37ºC, dengan ketinggian 2 meter 

diatas permukaan laut. Seiring dengan peningkatan taraf hidup masyarakat, upaya 

reklamasi di sepanjang garis pantai Pulau Pasaran semakin marak dilakukan, 

hingga sekarang luasnya mencapai 14 Ha (Delia,2017).  
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Sumber: Peneliti, 2020 

GAMBAR 3. 1  

PETA PULAU PASARAN KELURAHAN KOTA KARANG  
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Akses ke Pulau Pasaran dapat ditempuh melalui jalur laut menggunakan 

perahu jukung atau jalur darat menggunakan jembatan yang dapat dilewati oleh 

pejalan kaki dan sepeda motor saja. Jembatan sepanjang 200 meter yang 

menghubungkan Kelurahan Kota Karang dengan Pulau Pasaran dibangun pada 

tahun 2013. Pembangunan jembatan ini untuk mempermudah akses masyarakat 

khususnya untuk pengiriman ikan teri yang akan di jual ke luar Pulau Pasaran. 

 

Sumber: Hasil Dokumen Pribadi, 2019 

GAMBAR 3. 2  

AKSES MENUJU PULAU PASARAN DARI KELURAHAN KOTA 

KARANG 

 

Banyaknya jenis usaha yang terjadi di Pulau Pasaran mulai dari pengolah 

ikan sampai dengan usaha warung/toko sembako. Terutama kegiatan pengolahan 

ikan asin yang menjadi ciri khas utama pulau ini. hal itu dikarenkan hampir 

seluruh penghuninya bermata pencarian sebagai pekerja/ pengolah ikan kering 

dari hulu sampai ke hilir yang telah dilakukan secara turun menurun (Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kota Bandarlampung,2018) 

Kondisi penduduk Pulau Pasaran yang terdiri dari 2 rukun tetangga dengan 

286 Kepala Keluarga dengan jumlah penduduk 1262 jiwa yang terdiri dari 636 

laki laki dan 626 perempuan dengan kepadatan penduduk 90 jiwa/Ha. Penduduk 

di Pulau Pasaran umumnya  didominasi oleh usia produktif dengan usia diatas 17 

tahun sampai 54 tahun. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada piramida penduduk 

Pulau Pasaran dibawah ini. 
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Sumber: Monografi Pulau Pasaran, 2020 

GAMBAR 3. 3  

PIRAMIDA PENDUDUK PULAU PASARAN, 2020 

 

Berdasarkan piramida diatas dapat dilihat penduduk paling banyak di 

Pulau Pasaran berada pada rentang usia 25 – 54 tahun dengan jumlah penduduk 

lakilaki dan perempuan sebanyak 564 jiwa atau sebesar 44,7% dari jumlah 

penduduk di Pulau Pasaran. Usia tersebut merupakan usia yang produktif bagi 

masyarakat di Pulau Pasaran untuk dapat melakukan berbagai macam kegiatan. 

Letak Pulau Pasaran yang berada di perairan laut menjadikan sebagian besar 

penduduk bermata pencarian di sektor perikanan. Kondisi mata pencarian 

penduduk di Pulau Pasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini 

TABEL III. 2  

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN MATA PENCARIAN DI PULAU 

PASARAN TAHUN 2020 

 

Jenis Mata Pencarian Jumlah Penduduk (Jiwa) Persentase (%) 

Nelayan  60 7,5% 

Pengolah 53 6,6% 

Wiraswasta 78 9,7% 

Buruh 447 55,7% 

Pedagang 160 20,0% 

Petani  4 0,5% 

Jumlah 802 100,0% 

Sumber: Monografi Pulau Pasaran, 2020 
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Pada tabel diatas mata pencarian penduduk Pulau Pasaran setengahnya 

bermata pencarian sebagai buruh sebesar 55,7 %. Mata pencarian Buruh tersebut 

hampir sebagian besar merupakan buruh yang bekerja di pengolahan ikan asin 

yang ada di Pulau Pasaran sedangkan beberapanya hanya sebagai buruh 

bangunan. Mata pencarian masyrakat dipengaruhi oleh jenjang pendidikan yang 

ditempuh. Untuk tingkat pendidikan masyarakat puylau pasaran dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

TABEL III. 3 JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT 

PENDIDIKAN DI PULAU PASARAN TAHUN 2020 

Tingkat pendidikan  jumlah Penduduk (jiwa) Persentase (%) 

Belum Sekolah 112 8,9% 

Buta huruf 40 3,2% 

TK 70 5,5% 

SD 425 33,7% 

SMP 289 22,9% 

SMA 301 23,9% 

Sarjana 25 2,0% 

Jumlah 1262 100,0% 

Sumber: Monografi Pulau Pasaran, 2020 

 

Pada tabel diatas dapat dilihat tingkat pendidikan masyarakat di Pulau 

Pasaran paling banyak adalah sekolah dasar (SD) dengan persentase sebesar 

33,7% dari seluruh jumlah penduduk Pulau Pasaran. Salah satu faktor penyebab 

banyaknya tingkat pendidikan SD dikarenakan di Pulau Pasaran hanya terdapat 

fasilitas sekolah dasar (SD) dan PAUD, sedangkan untuk  fasiliatas pendidikan 

tingkat lanjutan seperti SMP dan SMA masyarakat harus menyebrang ke 

Kelurahan Kota Karang. 

3.2 Sentra Industri Pengolahan Ikan Teri di Pulau Pasaran 

Pulau Pasaran yang terkenal sebagai Sentra Pengolahan Ikan Teri di Kota 

Bandarlampung menjadikan ciri khas dan daya tarik  tersendiri pada pulau ini. 

Sentra pengolahan ikan teri siger yang merupakan nama bagi sentra pengolahan 

ikan teri di Pulau Pasaran. Usaha pengolahan ikan teri di Pulau Pasaran berawal 

sejak tahun 1963 sampai sekarang. Potensi perikanan yang besar di Pulau Pasaran 
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menjadi salah satu penetapan Pulau Pasaran sebagai Minapolitan di dalam RTRW 

Kota Bandarlampung tahun 2011-2040. Selain itu, sebagian besar penduduk yang 

bekerja di Pulau Pasaran memiliki mata pencarian di sektor perikanan sebagai 

industri pengolahan ikan, nelayan dan buruh pengasin . Keterampilan yang 

dimiliki para pelaku usaha dalam mengolah ikan teri menjadi ikan kering 

diperoleh secara turun menurun dengan melakukan perbaikan produksi 

berdasarkan pengalaman.   

Sebagian besar kegiatan di Pulau Pasaran adalah kegiatan penjemuran ikan 

teri menjadi ikan teri kering hal itu dapat dilihat dari penggunaan lahan di Pulau 

Pasaran, 60% lahan digunakan untuk tempat penjemuran ikan teri sedangkan 

sisanya 40% digunakan untuk pemukiman, jalan, pemakaman, sarana pendidikan, 

ibadah dan lapangan (Delia,2017). Lahan penjemuran tersebut dimiliki pribadi 

oleh para pengolahan.  

 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2019 

GAMBAR 3. 4  

KEGIATAN USAHA PENGOLAHAN IKAN TERI KERING DI PULAU 

PASARAN 
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Jumlah pengolah atau pengasin yang ada di Sentra Pengolahan Ikan Teri 

Siger Pulau Pasaran pada tahun 2016 yang tercatat pada dinas kelautan dan 

perikanan Kota Bandarlampung terdapat 53 pengolah dari 6 kelompok, dengan 5 

kelompok terdiri dari para pengasin ikan yang dijual secara partai besar sedangkan 

1 kelompok merupakan kelompok pengolah ikan teri yang dijual dalam bentuk 

snack dan kemasan kecil. Untuk hasil lapangan, didapatkan 54 responden yang 

terdiri dari 53 pengolah ikan teri kering asin atau pengasin dan 1 pengolah ikan 

teri menjadi makanan snack. 

Produksi dari pengolahan ikan teri di Pulau Pasaran dalam satu tahun 

produksi olahan ikan teri maksimal 9- 10 (sepuluh) bulan. Sedangkan untuk siklus 

produksi ikan asin di Pulau Pasaran dalam bulan tidak dilakukan setiap hari dalam 

satu bulan dikarenakan dipengaruhi oleh faktor alam. Hal itu karena bahan baku 

utama dari ikan  teri asin adalah ikan teri yang diperoleh dari hasil perikanan 

tangkap di laut. Selain itu juga, proses yang dilakukan dalam pengeringan ikan 

asin masih menggunakan sumber daya matahari sehingga bergantung pada cuaca. 

Berdasarkan hasil kuesioner dari 53 responden didapatkan frekuensi siklus 

produksi ikan teri asin dalam satu bulan berdasarkan bahan baku berlimpah atau 

kondisi angin musim normal dan bahan baku sulit didapatkan. 

TABEL III. 4 FREKUENSI SIKLUS PRODUKSI IKAN TERI ASIN 

DALAM SATU BULAN DI PULAU PASARAN TAHUN 2020 

Keterangan 

Kondisi bahan baku 

Bahan baku berlimpah Bahan Baku sulit didapatkan 

Rata rata frekuensi produksi 20 hari dalam satu bulan 10 hari dalam satu bulan 

Minimum frekuensi produksi 15 hari dalam satu bulan 5 hari dalam satu bulan 

Maksimum frekuensi produksi 25 hari dalam satu bulan 15 hari dalam satu bulan 

Sumber: Data Primer,2020 
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Pengembangan industri pengolahan ikan ini telah dilakukan oleh pemerintah 

pada tahun 2013 yang melibatkan beberapa stakeholder lain seperti Bank 

Indonesia, Dompet Duafa, Dinas Perikanan Provinsi Lampung. Program yang di 

terapkan untuk melakukan pengembangan tersebut adalah pembentukan klaster 

klaster perikanan di Pulau Pasaran. Salah satu bentuk keberhasilan dari program 

ini adalah berdirinya koperasi yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat Pulau 

Pasaran khususnya kelompok pengolahan ikan, kelompok pengolahan produk 

turunan, nelayan dan buruh pengasin. 

3.2.1 Produk Industri  

Sebagai sentra pengolahan ikan teri dengan produk yang dipasarkan 

merupakan ikan teri kering dengan jenis yang beragam. Jenis ikan teri yang paling 

terkenal di Pulau Pasaran dan permintaan yang tinggi adalah teri nasi, teri nilon, 

teri buntiau dan teri jengki. Tiga jenis ikan teri tersebut memiliki harga jual yang 

relatif tinggi.  

TABEL III. 5  

HARGA JUAL IKAN TERI BERDASARKAN JENIS IKAN TERI 

No. Jenis Teri Kisaran Harga Jual/Kg 

1 Teri Nasi Rp. 65.000,- s/d Rp. 85.000,- 

2 Teri Nilon Rp. 50.000,- s/d Rp. 60.000,- 

4 Teri Buntiau Rp. 40.000,- s/d Rp. 80.000,- 

3 Teri Jengki Rp. 35.000,- s/d Rp. 45.000,- 

Sumber: Buku Profil Sentra Pengolahan Pulau Pasaran,2018 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat harga jual ika teri kering memiliki 

nilai jual yang tinggi per kilogram nya terutama teri nasi yang memiliki harga jual 

paling tinggi. Hal itu karena jenis ikan tersebut menghadapi pangsa pasar kelas 

menengah ke atas, sedangkan untuk teri jengki yang memiliki harga terendah 

karena pangsa pasarannya kelas menengah ke bawah karena harganya yang 

terjangkau dengan kualitas yang cukup baik. Untuk Pulau Pasaran keempat jenis 

tersebut selalu di produksi dalam satu kali siklus produksi, tetapi yang paling 

selalu tersedia adalah teri buntiau dan teri jengki.  
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Produk ikan teri kering yang dijualkan dikemas tersedia dalam bentuk 

kemasan 150 gram sampai 500 gram untuk produk yang dipasarkan secara online. 

Untuk kemasan partai besar dikemas dalam bentuk dus yang memiliki kapasitas 

10-15 kg ikan teri kering yang langsung dipasarkan ke pengepul. Untuk kemasan 

kecil sendiri dari 53 pengolah hanya 1 pengolah yang menyediakan penjualan 

produk dengan kemasan tersebut sedangkan sisanya hanya memasarkan produk 

dalam kemasan partai besar. 

 

                  
           (a)                                                                    (b) 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2020 

GAMBAR 3. 5  

KEMASAN PRODUK IKAN TERI KERING DI PULAU PASARAN  
 (a) kemasan partai besar (b) kemasan kecil 

 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2020 

GAMBAR 3. 6  

PRODUK OLAHAN IKAN TERI MENJADI MAKANAN SNACK 

Untuk produk ikan teri yang menjadi olahan snack dipasarkan hanya oleh satu 

pengolah di sentra pengolahan ikan teri siger yaitu berupa stick teri, getas teri, teri gulung 

dan kripik teri yang dipasarkan dengan cara pemesanan. Produk dikemas dalam kemasan 

berukuran 100 gram dengan range harga dari Rp. 10.000 sampai dengan Rp. 25.000,-.  
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3.2.2 Fasilitas Penunjang Industri Pengolahan Ikan Teri di Pulau Pasaran 

Pulau Pasaran terdapat beberapa fasilitas untuk mendukung industri 

pengolahan ikan teri serta fasilitas yang digunakan untuk pengehidupan 

masyarakat di Pulau Pasaran. Berikut fasilitas yang ditemukan di Pulau Pasaran 

saat peneliti melakukan observasi di Pulau Pasaran, yang terdiri dari fasilitas 

umum yang dapat digunakan oleh masyarakat serta fasilitas milik pengolah yang 

merupakan fasilitas privat yang dimiliki perindivindu. 

1. Fasilitas umum 

A. Pendidikan 

Fasilitas pendidikan yang terdapat di Pulau Pasaran yaitu SDN 3 Kota 

Karang dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat “Nusa Indah”. SDN 3 Kota 

Karang menjadi satu satunya fasilitas pendidikan negeri yang ada di Pulau 

Pasaran untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang ada di Pulau Pasaran. 

Kondisi sekolah sendiri tidak terlalu luas dikarenakan keterbatasan lahan, bahkan 

jalan untuk menuju sekolah hanya memiliki lebar kurang lebih 1 meter. 

 

        
   (a)                           (b) 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2020 

GAMBAR 3. 7  

FASILITAS PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DI PULAU PASARAN  
(a) Bagian depan sekolah   (b) bagian dalam sekolah 

 

Selain sekolah dasar, terdapat PKBM atau  Pusat Kegiatan Belajar 

Masyarakat “Nusa Indah” yang berdiri pada tahun 2010 sampai dengan saat ini. 

PKBM Nusa indah Pulau Pasaran menjadi fasilitas pendidikan dengan program 

kegiatan berupa PAUD (Pendidikan anak usia dini), TPA (taman pendidikan Al-
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Quran), TBM (Taman baca masyarakat), dan kelompok kewirausahaan Nusa 

Indah. 

 

GAMBAR 3. 8 

 PKBM NUSA INDAH PULAU PASARAN 

 

B. Kesehatan 

Untuk fasilitas kesehatan yang ada di Pulau Pasaran yaitu fasilitas pos 

kesehatan kelurahan (POSKESKEL) Mitra Bahari. Berdirinya fasilitas ini 

merupakan hasil dari bantuan pemerintah Kota Bandarlampung dengan bank 

indonesia pada tahun 2013. 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2020 

GAMBAR 3. 9  

POSKESKEL MITRA BAHARI PULAU PASARAN 
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C. Masjid 

Penduduk di Pulau Pasaran yang mayoritas beragama islam sehingga 

terdapatnya fasilitas ibadah bagi umat muslim yaitu masjid Al-Ikhlas Pulau 

Pasaran. Masjid dengan kondisi baik dari segi bangunan dan juga kebersihan di 

sekitarnya. 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2019 

GAMBAR 3. 10  

MASJID AL –IKHLAS PULAU PASARAN 

 

D. Tempat berkumpul atau titik kumpul 

Pulau Pasaran terdapat fasilitas pangkalan akses komunitas atau tempat 

berkumpul jika adanya musyawarah antar masyarakat di Pulau Pasaran. Titik 

kumpul ini dibangun pada tahun 2014 dengan bantuan dari kerja sama antara 

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dengan pemerintah Kota 

Bandarlampung. Dibangunnya titik kumpul ini juga sebagai bentuk bantuan 

peningkatan telekomunikasi di Pulau Pasaran sehingga tidak menjadi pulau yang 

tertinggal karena tidak terdapatnya sinyal komunikasi. Titik kumpul ini juga 

menjadi tempat pertemuan jika berlangsungnya pelatihan dari pemerintah atau 

LSM yang datang untuk membantu dalam pengembangan potensi yang ada di 

Pulau Pasaran.  

Penggunaan yang jarang pada fasilitas ini, serta tidak adanya penanggung 

jawab dalam menjaga kondisi tempat ini menyebabkan bagian dalam tempat 

berkumpul kurang terawat serta terdapat beberapa bagian yang sudah rusak seperti 

plafon yang sudah lepas.  
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(a)        (b) 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2020 

GAMBAR 3. 11  

PANGKALAN AKSES KOMUNITAS PULAU PASARAN 
(a) Bagian depan    (b) bagian dalam  

 

 

E. Pos keamanan 

Fasilitas keamanan yang ada di Pulau Pasaran berupa pos jaga yang berada 

di depan pintu masuk Pulau Pasaran yang telah dilengkapi oleh portal. Pos 

keamanan ini merupakan fasilitas yang baru dibangun di Pulau Pasaran pada akhir 

tahun 2019, sehingga kondisi bangunan yang memiliki luas ± 6 m² masih bagus. 

Untuk saat ini masih jarang terdapat masyarakat atau petugas yang berjaga di pos 

keamanan.  

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2020 

GAMBAR 3. 12  

POS JAGA PULAU PASARAN 
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Adanya fasilitas ini akan mempermudah para tamu atau pengunjung yang 

baru pertama kali mengunjungi Pulau Pasaran untuk mendapatkan informasi 

terkait info yang dibutuhkan sehingga tidak mengalami kebingungan, selain itu 

juga orang yang masuk ke Pulau Pasaran diluar dari penduduk tetap Pulau Pasaran 

akan lebih terkontrol sehingga dapat mengurangi tingkat kejahatan yang dapat 

terjadi di Pulau Pasaran. 

2. Fasilitas milik pengolah 

A. Lahan penjemuran 

Pengolahan ikan teri kering yang masih membutuhkan panas matahari untuk 

mengeringkan ikan teri, sehingga dibutuhkannya lahan yang cukup sebagai tempat 

penjemuran ikan teri kering. Lahan penjemuran ikan teri hampir dimiliki sendiri 

oleh pengolah yang ada di Pulau Pasaran, lahan penjemuran merupakan tanah 

pribadi miliki pengolah. Bagi pengolah yang memiliki lahan penjemuran 

berukuran kecil, terkadang tidak mampu menampung ikan teri terutama saat 

bahan baku melimpah, menyebabkan pengolah terkadang menumpang dengan 

pengolah lain, biasnya pengolah tersebut memiliki hubungan keluarga.  

 

         

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2019 

GAMBAR 3. 13  

LAHAN PENJEMURAN IKAN TERI MILIKI PENGOLAH  

 

Kebutuhan akan lahan untuk penjemuran ikan teri ini menjadi salah satu 

penyebab terjadinya reklamasi di Pulau Pasaran, terutama pengolah lebih memilih 

untuk membangun lokasi usaha di tepian Pulau Pasaran, sehingga pengolah tidak 
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membutuhkan usaha yang lebih untuk memindahkan bahan baku dari kapan ke 

tempat lokasi usaha.. 

B. Kapal 

Pengolah ikan teri di Pulau Pasaran pada umumnya memiliki armada kapal 

laut sendiri untuk mempermudah mobilitas dan kualitas yang di hasilkan dalam 

memperoleh bahan baku ikan teri basah. Pengolah yang memiliki kapal pada 

umumnya memiliki bobot kapal antara 4 GT  28 GT. Untuk mendapatkan kapal 

tersebut pengolah ada yang membuat sendiri dengan biaya berkisaran antara Rp. 

200.000.000,-  s/d Rp. 400.000.000,- tergantung dengan bobot kapal. Terdapat 

juga kapal bekas yang dapat dibeli dengan harga kisaran Rp.50.000.000,- s/d Rp. 

150.000.000,-. . Hampir seluruh di pengolah di Pulau Pasaran memiliki jumlah 

kapal sebanyak 1 unit, hanya terdapat satu pengolah yang  memiliki 5 unit kapal 

di Pulau Pasaran. Tipe kapal yang paling banyak dimiliki oleh pengolah yaitu 

kapal dengan tungku untuk merebus ikan teri di dalamnya, sehingga perebusan ika 

teri bisa dilakukan diatas kapal untuk menjaga kualitas bahan baku tetap baik dan 

mengurangi limbah hasil perebusan yang dapat langsung dibuang ke menjadi 

makanan untuk ikan. 

C. Tempat perebusan 

Tempat perebusan ikan teri menjadi bentuk teknologi pengolahan ikan teri 

kering telah meningkat dari sebelumnya tradisional menjadi semi mekanik. 

Semenjak tahun 2000 pengolah ikan teri diPulau Pasaran mulai melakukan 

perebusan diatas kapal untuk menjaga kualitas ikan teri yang dihasilkan tetap 

terjaga, serta untuk menangani hasil limbah perebusan yang dilakukan di darat 

yang terkadang di buang di selokan yang menyebabkan baur dari hasil limbah 

perebusan ikan teri. Perebusan diatas kapal menggunakan pembakaran dengan gas 

elpiji seberat 12 kg, sedangkan jika perebusan yang di lakukan di darat 

menggunakan pembakaran dengan kayu. Perebusan secara tradisonal sendiri 

masih dilakukan oleh beberapa pengolah di Pulau Pasaran, tetapi hanya dilakukan 

jika pengolah mendapatkan bahan baku dari nelayan sekitar Pulau Pasaran, 

pengolah mendapatkan bahan baku pada pagi hari. 
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(a)      (b) 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2020 

GAMBAR 3. 14  

TEMPAT PEREBUSAN IKAN TERI BASAH DI PULAU PASARAN 
(a) Tempat perebusan di atas kapal    (b) tempat perebusan tradisional 

 

D. Tryas 

Tryas adalah barang yang digunakan sebagai alas untuk menjemur ikan teri, 

tryas ini dimiliki oleh perindividu pengolah. Pembeda tryas setiap pengolah di 

bedakan pada warna pada pegangan tryas, dikarenakan dalam satu lahan 

penjemuran bisa terdapat dua pengolah. 

E. Bakul 

Bakul sebagai tempat hasil ikan yang telah di rebus di atas kapal, kapasitas 

bakul yang dimiliki pengolah mampu manampung 10-15 kg ikan teri. Bakul yang 

digunakan berupa bakul dari bahan rotan. 

3.2.3 Kelembagaan  

Kelembagaan di sentra pengolahan ikan teri di Pulau Pasaran telah 

terbentuk pada tahun 2010 yaitu berupa kelompok pengolah ikan teri untuk 

mempermudah dalam melakukan pembinaan dari pihak pemerintah atau swasta 

adapun kelompok usaha yang ada di Pulau Pasaran sebagai berikut: 

 Kelompok usaha Wailuya beranggotakan 11 pengolah  

 Kelompok Usaha Putra Pidada beranggotakan 7 pengolah 

 Kelompok Usaha Putra Permana beranggotakan 9 pengolah  

 Kelompok Usaha Welas Asih beranggotakan 10 pengolah  

 Kelompok Usaha Bahari beranggotakan 11 pengolah  
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 Kelompok Usaha Melati Bahari beranggotakan 5 pengolah 

Pengelompokan usaha dilakukan atas dasar kedekatan lokasi usaha 

sehingga memudahkan jika terdapat bantuan atau informasi dari pihak lain, untuk 

produk yang dihasilkan hanya kelompok usaha melati bahari sendiri yang berbeda 

yaitu berupa produk snack makanan dari bahan baku utama berupa ikan teri. 

Secara keseluruhan berdasarkan data tersebut jumlah pengolah ikan teri yang 

terdaftar di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandarlampung sebanyak 53 

pengolah. Adapun data yang didapatkan dilapangan terdapat pengurangan 

pengolah dan penambahan pengolah.   Pengurangan dari 53 pengolah yang 

terdaftar sebagai kelompok klaster industri pengolahan ikan teri di pulau pasaran 

menjadi 41 pengolah. Penurunan jumlah pengolah disebabkan pelaku usaha 

pindah tempat tinggal dan melanjutkan usaha pengolahan di tempat tinggal yang 

baru atau menjadi pengepul saja tidak melakukan produksi ikan teri kering. Selain 

itu juga terdapat pengolah yang gulur tikar kasus ini terjadi pada anggota 

kelompok usaha melati bahari yang menghasilkan hasil olahan ikan teri menjadi 

makanan snack dikarenakan permintaan akan produk yang rendah dan belum 

adanya pemasaran akan produk. Hingga saat ini hanya tersisa 1 pengolah saja 

yang menjadi pengolah ikan teri menjadi makanan snack. Sedangkan untuk 

pengolah ikan teri kering mengalami penambahan pengolah sebanyak 13 

pengolah yang belum terdaftar dalam anggota kelompok. Untuk saat ini 5 

kelompok tersebut sudah tidak berjalan lagi kegiatannya, terutama setelah 

selesainya program pengembangan dari Bank Indonesia. Sehingga jika terdapat 

pelatihan peningkatan kapasitas dilakukan secara perindividu oleh para pengolah 

masing masing. 

 

 

 


