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5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Dari hasil Praktek Kerja Lapang ini terdapat beberapa kesimpulan 

yangdidapat yaitu sebagai berikut : 

1. Kegiatan pengelolaan operasional ikan di tempat pendaratan ikan Pantai 

Panarukan Kabupaten Situbondo dimulai pada saat ikan didaratkan 

melalui dermaga kemudian ikan dibawa ke Tempat Pelelangan Ikan untuk 

dilelelang, setelah dilelang sebagian ikan ada yang diolah dan ada juga 

yang langsung dipasarkan secara segar dan adap pula yang dibekukan 

yang nantinya akan dikirim ke berbagai daerah. 

2. Berdasarkan fungsi dari TPI itu sendiri ada beberapa hal yang telah 

tercapai ataupun belum tercapai. Adapun beberapa yang sudah dicapai 

antara lain: memberdayakan kapasitas dan partisipasi masyarakat 

nelayan, meskipun masih belum mencapai angka 100%. Dan masih ada 

juga yang belum tercapai diantaranya: untuk meningkatkan usaha rakyat, 

meningkatkan kesejahteraan nelayan, hal ini disebabkan oleh kurangnya 

wawasandari nelayan untuk membuka peluang usaha. 

3. Masih banyaknya permasalahan yang dihadapi dalam proses manajemen 

operasional ikan di Tempat Pendaratan Ikan di Paantai Paanarukan 

Kabupaten Situbondo. Misalkan dalam proses pelunasan hasil penjualan 

dan banyak yang tidak tepat waktu dalm pelunasan. 

5.2 Saran 

 Saran setelah melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapang ini adalah 

sebagai berikut : 
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1. Perlunya kesadaran dari nelayan untuk mau menjual semua hasil 

tangkapannya melalui proses lelang agar operasional TPI dapat berjalan 

dengan baik dan lancer. 

2. Perlu adanya peraturan yang jelas terhadap para penguasha maupun 

nelayan yang tidak membayar retribusi. 

3. Sangat perlu adanya pengawasan keamanan yang tegas terhadap 

pencuri ikan di TPI. 

4. perlu adanya penyuluhan untuk menambah wawasan bagi nelayan dari 

pemerintah atau instansi terkait agar nelayan dapat berwirausaha dan 

dapat hidup lebih sejahtera. Minimal dilakukan 1 bulan satu kali. 

5. Proses manajemen operasional pelelangan ikan ini sangat diperlukan 

dalam semua pelabuhan perikana di Indonesia. Selain untuk menambah 

penghasilan suatu daerah dan Negara, proses manajemen operasional 

pelelangan ikan yang baik juga dapat bermanfaat bagi semua 

masyarakat. Karena adanya proses tersebut makan kita dapat 

mengetahui jumlah sumberdaya ikan di perairan Indonesia secara rinci. 

Selain itu dapat mencagah danya praktek pencurian ikan yang dilakukan 

oleh pihak-pihak tertentu. Maka manejeman operasional pelelangan ikan 

ini harus dilakukan dengan baik  dan harus adanya kerjasama antara 

petugas KUD,nalayan setempat maupun pengusaha/ bakul. Hal ini 

dilakukan agar tidak adanya salah satu yang dirugiakan.    


