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AKTIVITAS MASYARAKAT DI PASAR IKAN
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Pendahuluan
Sumberdaya ikan laut merupakan salah satu bahan pangan yang sangat baik bagi kesehatan
karena memiliki kandungan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Beberapa penelitian yang telah
dilakukan oleh para peneliti menunjukkan ikan laut mengandung asam amino, mineral dan asam
lemak tak jenuh yaitu EPA (Eucosapentaenoic Acid) dan DHA (Docosahexaenoic Acid) serta Omega 9 yaitu
oleat yang secara klinis mampu menurunkan kolestrol dalam darah, menurunkan penyakit jantung
koroner, mengurangi aktivitas sel-sel kanker dan dapat meningkatkan kemampuan belajar.
Perairan Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, termasuk bagian dari Perairan Selat Makassar sangat
kaya akan sumberdaya ikan laut. Tak heran jika masyarakat Majene termasuk gemar mengkonsumsi
ikan yang berasal dari perairan laut dari pada ikan air tawar. Oleh karena itu, jarang ditemukan adanya
ikan air tawar yang diperjual belikan di daerah Kota Majene, karena kurangnya minat masyarakat
untuk mengkonsumsi ikan tersebut. Hal yang menarik di Kabupaten Majene adalah mayoritas nelayan
yang melakukan penangkapan ikan menggunakan kapal tradisional yang dikenal dengan perahu
sandeq namun telah menggunakan mesin dengan alat tangkap pancing dan jaring
Hasil tangkapan nelayan yang didapatkan setiap harinya tidak terpusat di satu tempat tetapi
di daratkan di berbagai tempat di sekitaran pantai wilayah kediamannya masing-masing. Setelah
didaratkan para pengumpul yang akan mendatangi nelayan dan mengambil langsung hasil tangkapan
tersebut, beberapa juga langsung membawa tangkapan tersebut ke pasar ikan yang ada di Kabupaten
Majene. Secara umum, sentra pendaratan ikan hasil tangkapan nelayan di Kota Majene terdapat 3 lokasi
yaitu Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Majene, Pasar Sental Majene dan Pasar Camba.

1.

Tempat Pelelangan Ikan Majene
Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Majene, terletak di Kelurahan Pangali-Ali, Kecamatan Banggae,

Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Meskipun tempat ini dinamakan pelelangan ikan, namun
pada TPI ini, ikan tidak dilelang namun diperjual belikan seperti pada sistem jual beli yang biasa
dilakukan di pasar. Tempat pelelangan ikan terbuka setiap hari. Aktifitas TPI ini, mulai didatangi oleh
para penjual sejak pukul 05.00 WITA. Pada pagi hari dimulai pukul 06.00 WITA TPI mulai ramai
didatangi oleh para pembeli yang mayoritas adalah warga Kota Majene dan sekitarnya.
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Para penjual di TPI ini umumnya perempuan yang merupakan warga lokal Majene dan berasal
dari keluarga nelayan. Ikan dijual dengan menggunakan wadah termos dan baki. TPI tersebut selalu
ramai dikunjungi warga dikarenakan harga ikan yang relatif lebih murah dan lebih segar dibandingkan
dengan tempat lain seperti Pasar Sentral Majene. Kondisi TPI Majene dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Suasana di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Majene
Jenis ikan yang dominan diperjualbelikan antara lain ikan tuna, tongkol, cakalang, selar,
kembung, kakap merah, ketamba, kerapu, bandeng, belanak dan berbagai jenis ikan lainnya. Harga
ikan yang dijual bervariasi tergantung jenis, ukuran dan musimnya. Untuk saat ini harga ikan ketambak
berkisar antara 40 ribu /kg, kakap merah 55 ribu/ kg, ekor kuning 55 ribu/ kg. Berdasarkan hasil
wawacara yang dilakukan dengan para penjual ikan bahwa ikan yang terjual per/harinya rata-rata per
orang paling banyak mencapai 20 kg-50 kg/ hari dan paling sedikit 5 kg-10 kg/harinya. Ikan yang
dijual di TPI Majene berasal dari daerah Luaor, Rangas, Barane, Tamo. Daerah tersebut merupakan
pemukiman nelayan di Kabupaten Majene.

2.

Pasar Ikan Sentral Majene
Pasar Ikan Sentral Majene merupakan pasar terbesar di Kota Majene, yang terletak di Jl. Lanjo

Dg. Pawewang (Pakkola), Majene, Sulawesi Barat. Pasar sentra masih tergolong tradisional dan sering
disebut juga pasar rakyat. Pasar tradisional ini tidak hanya menjual ikan saja tetapi juga merupakan
tempat pembelajaan berbagai jenis kebutuhan pokok, buah-buah dan sembako seperti beras, gula,
terigu, sayur mayut, garam, cabai, bawang, ayam dan lainnya. Salah satu yang menarik dari pasar
tradisional ini adalah aktivitas dari penjual ikan. Pada umumnya penjual ikan yang ada di pasar sentral
didominasi oleh perempuan atau istri dari nelayan maupun warga lokal di daerah Majene. Ciri khas
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dari penjual ikan di pasar tradisional umumnya menggunakan termos, gabus dan baki sebagai wadah
untuk meletakkan ikan. Ikan dijajakan per ekor dalam kelompok yang sudah dipilih berdasarkan
ukuranya dan jenisnya.
Pasar sentral mulai buka pada pukul 08:00-18.00 WITA. Kelebihan dari pasar tradisional ini
adalah penjual dan pembeli dapat bisa saling tawar-menawar untuk mendapatkan kesepakatan harga
yang menguntungkan antara kedua belah pihak. Selain itu, ikan yang diperjualbelikan di pasar
merupakan ikan hasil tangkapan nelayan di sekitar daerah Majene sehingga kesegarannya masih
terjaga.

Gambar 2. Kondisi pasar ikan di Pasar sentral, Kota Majene.
.
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Jenis ikan yang dijual di pasar sentral majene tidak jauh berbeda dengan di TPI antara lain ikan
tuna sirip kuning, tuna mata besar, tongkol, cakalang, selar, kembung, ketamba, tenggiri, bandeng,
udang, kakap, cumi-cumi, sotong, baronang, belanak, ketambak, ikan terbang dan beberapa jenis ikan
tawar seperti nila dan gabus. Harga ikan yang terdapat di pasar sentral Majene bervariasi tergantung
dari ukuran, bobot dan banyaknya hasil tangkapan yang di dapatkan oleh para nelayan. Berdasarkan
hasil wawancara yang dilakukan bahwa harga ikan di pasar sentral yaitu ikan tuna sirip kuning dijual
dengan harga 40 ribu/kg, udang 60 ribu/kg, cepak 50 ribu/kg, ketambak 40 ribu/kg, bandeng 15
ribu/ekor, kerapu ratu 50 ribu/kg, sotong 25 ribu/ekor. Jumlah ikan yang terjual dalam sehari
mencapai untuk ikan pelagis kecil sekitar 100-400 dalam sehari dan ikan pelagis besar sekitar 1-7 ekor
dalam sehari. Ikan dan udang yang dijual dipasar sentral berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Barat
seperti Luaor, Barane, Parapek, Tanangan, dan Campalagian. Selain itu, pada waktu tertentu nelayan
yang ada di Majene tidak hanya menangkap ikan di daerah Sulawesi Barat saja akan tetapi para nelayan
juga menangkap ikan di daerah Kendari, Palopo hanya untuk mendapatkan ikan agar para nelayan
tersebut dapat bertahan hidup dan menafkahi keluarganya.

3.

Pasar Tradisional Camba
Selain TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan pasar sentral kota Majene, terdapat juga pasar ikan

tradisional di pinggiran kota Majene yang disebut sebagai Pasar Camba. Pasar ini relatif tidak terlalu
ramai dibandingkan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan pasar sentral kota Majene. Hal ini dikarenakan
luas dan juga jumlah pedagang yang relatif sedikit. Selain ikan dari nelayan lokal sekitar pasar,
umumnya ikan yang diperjualbelikan di pasar ini juga sebenarnya berasal dari ikan yang ada di TPI
kemudian diperjual belikan kembali. Pasar ini di buka pada pukul 07.00 WITA dan akan berakhir pada
pukul 10.00 WITA.
Jenis ikan yang diperjual belikan di pasar camba tidak banyak dibandingan dengan dua tempat
sebelumnya. Jenis ikan yang dominan diantaranya adalah ikan sori, ikan kembung, madidihang, layang
dan cakalang. Selain itu, para penjual tidak hanya menjual ikan segar saja, namun mereka juga
mengolah ikan menjadi ikan asap sehingga ikan tidak yang habis terjual dapat dijual kembali.
Harga ikan tongkol yang dijual di pasar camba bersikar antara suri-suri 8 ribu/ekor, ikan
kembung 10 ribu/5 ekor, 10 ribu/3 ekor untuk ukuran besar dan 5 ekor untuk ikan ukuran besar, tuna
mata besar 100 ribu/ekor dan cakalang 40 ribu/ekornya. Harga ikan yang dijual oleh penjual ikan
bervariasi tergantung pada ukuran dan banyaknya ikan yang didapatkan oleh para nelayan. Faktanya
harga ikan dengan jumlah tangkapan yang banyak biasanya ikan dijual dengan harga yang relatif
murah sedangkan hasil tangkapan yang sedikit dijual dengan harga yang tinggi.
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Rangkuman jenis ikan di Pasar Tradisional di Kota Majene
Secara umum, jenis-jenis ikan-ikan yang diperjual belikan tercatat 54 Spesies tergolong ke
dalam 25 Famili. Spesies ikan yang tercatat tersebut adalah spesies ikan yang sering diperjualbelikan,
namun tidak menutup masih banyak spesies yang lain yang belum dimasukkan ke dalam daftar/list
jenis ikan tersebut. Jenis jenis ikan yang ditemukan di Pasar Tradisional di Kota Majene disajikan pada
Tabel 1.
Beberapa jenis ikan yang melimpah ini telah diteliti aspek biologinya. Beberapa diantaranya
stuktur ukuran, tipe pertumbuhan dan faktor kondisi ikan kembung perempuan (R. brachysoma)
(Darsiani et al., 2016), hubungan panjang bobot ikan layang biru (D. macarellus Cuvier, 1833) (Nur et al.,
2016), aspek biologi reproduksi ikan kembung perempuan (Nur et al., 2017), nisbah kelamin dan tingkat
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kematangan gonad ikan tongkol lisong (Auxis rochei, Risso 1810) (Dahlan et al., 2018), struktur ukuran
ikan tongkol lisong (Dahlan et al., 2019) dan musim pemijahan ikan tongkol lisong (Dahlan et al., 2019)

Tabel 1. Jenis jenis ikan yang ditemukan di Pasar Tradisional di Kota Majene
No
1

Famili
Acanthuridae

No
1

Nama Indonesia
Buntana

Nama Lokal
Pali

Nama Ilmiah
Acanthurus mata

2

Belonidae

2

Suri-suri

Sori

Strongylura

3

Caesionidae

3

Pisang-pisang

Alibas

Caesio cuning

4

Carangidae

4

Kuwe

Manukan

5

Salem

Lauro

Carangoides sp.
Elagatis bipinnulata

6

layang biru

Layang

Decapterus macrosoma

7

layang deles

Layang

Decapterus macarellus

8

Talang-talang

Ade ade

Scomberoides tala

9

Selar Bentong

Karisa

Selar crumenophthalmus

10

Selar kuning

Karisa

Selaroides leptolepis

11

Celeneig

Sarereng

Gnathanodon speciosus

5

Chanidae

12

Bandeng

Bolu

Chanos chanos

6

Clupeidae

13

Tembang

Tembang

14

Selanget

Alla Pute

Sardinella sp.
Nematalosa come

7

Coryphaenidae

15

Lemadang

Palangan

Coryphaena hippurus

8

Engraulidae

16

Teri

Ober

9

Exocoetidae

17

Terbang

Tuing-Tuing

18

Terbang

Banggulung

Stolephorus sp.
Hirundichthys
oxycephalus
Cheilopogon spilopterus

10

Gobiidae

19

Penja

Penja

11

Haemulidae

20

Kaci-kaci

Kaci-kaci

*Larva ikan family
gobidae
Plectorhinchus

12

Hemiramphidae

21

Julung-julung

Roya

Hemiramphus far

13

Latidae

22

Barramundi

Calla mata

Lates calcarifer

14

Leiognathidae

23

Petek

Bete-bete

15

Lethrinidae

24

Ketamba

Atamba

Equulite sp.
Lethrinus lentjan

16

Lethrinidae

25

Kurisi

Popon

17

Lutjanidae

26

Kakap

Kakap

Nemipterus sp.
Lutjanus fulvus

27

Kakap

Kakap

Lutjanus johnii

28

Kakap

Lutjanus carponotatus

29

Kakap ekor
kuning
Kakap

Tanda-tanda

Lutjanus decussatus

30

Kakap

Kalairo

Lutjanus carponotatus

Balanak
Balanak

Chelon subviridis
Liza alata

18

Mugilidae

31 Belanak
32 Belanak
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Tabel 1 (lanjutan). Jenis jenis ikan yang ditemukan di Pasar Tradisional di Kota Majene
No
19

20

21

Family
Scombridae

Serranidae

Siganidae

No
33

Nama Indonesia
Cakalang

Nama Lokal
Turingan

Nama Ilmiah
Katsuwonus pelamis

34
35

Tongkol lisong
Tongkol

Tappilalang
Tappilalang

Auxis rochei
Auxis thazard

36

Tongkol

Parreang

Euthynnus affinis

37

Bula lia

Rastrelliger brachysoma

38

Kembung
Perempuan
Banjar

Bajar

Rastrelliger kanagurta

39

Tenggiri

Sarrue

40

Bua’asso

41

Tuna sirip
kuning
Tuna mata besar

Scomberomorus sp.
Thunnus albacares

Lippani

Thunnus obesus

42

Kerapu

Karapu

43

Kerapu sunu

Karapu Sunu

Cephalopholis sp.
Cephalopholis miniata

44

Kerapu tikus

Karapu

Chromileptes altivelis

45

Kerapu macan

Karapu

Epinephelus areolatus

46

Baronang

Baronang

Siganus punctatus

47

Baronang

Baronang

Siganus virgatus

48

Baronang

Baronang

Siganus vulpinus

49

Baronang lingkis

Manori

Siganus canaliculatus

50

Baronang

Baronang

Siganus guttatus

22

Sphyraenidae

51

Baracuda

Panggaluang

Sphyraena sp.

23

Trichiuridae

52

Layur

Layur

Trichiurus sp.

Ikan air tawar
24

Channidae

53

Ikan gabus

Gabus

Channa striata

25

Cichlidae

54

Nila

Nila

Oreochromis niloticus

Penutup
Pengamatan terkait jenis-jenis ikan-ikan yang umumnya diperjualbelikan di Pasar Ikan
Tradisonal Majene, Provinsi Sulawesi Barat ditemukan sebanyak 54 spesies tergolong ke dalam 25
Famili. Jumlah spesies ikan tersebut diperkirakan lebih banyak lagi dengan masih banyaknya spesies
yang belum dilaporkan pada tulisan ini. Berbagai upaya perlu dilakukan dalam rangka melestarikan
sumberdaya ikan yang ditemukan di perairan Majene seperti melakukan riset berkaitan ekologi dan
biologi ikan dan melakukan berbagai strategi pengelolaan berkelanjutan seperti penggunaan alat
tangkap ramah lingkungan, pembatasan ukuran yang diperbolehkan ditangkap, dan penutupan
penangkapan musim pemijahan ikan.
Berbagai saran untuk pengembangan Pasar ikan tradisional di Majene adalah dengan
mengoptimalkan kinerja pengelolaan pasar ikan, peningkatan kualitas SDM/ petugas yang ada,
perbaikan dan penambahan fasilitas, dan peningkatan peran pemerintah dalam mengembangan pasar
ikan sebagai sentral pengelolaan perikanan dan pemasaran hasil perikanan di Majene.
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