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Abstract 

The Pabean Market is the largest and oldest sea-fish market in Surabaya City. The purpose of this study are 

describe the distribution activities of sea-fish trading and identifying social relations of sea-fish traders. This 

study used ethnographic methods using observation and in-depth interviews. Davis's Economic Theory of 

Personalism was used to ethnographic analysis. The results of this study indicate that sea-fish distribution 

activities starts from the suppliers sending fresh sea-fish/clots to skipper. The fresh sea-fish/clots belonging 

to the skipper are distributed to small traders of the Pabean Market and its around. Retail buyers of fresh 

sea-fish/clots can get it from both skipper and small traders. The distribution in sea-fish surplus season are 

dominated by fresh sea-fish and during the sea-fish deficit season are by sea-fish clot. The social relations 

among the skipper are showed by mutual exchanging their sea-fish based on helpness and trustness values. 

All basic activities in Pabean Market to the skipper and small trader are supposed to be brotherhood value 

then the profit will coming to. The basic rule by sea-fish traders in The Pabean Market is the prohibition to 

get the suppliers and the buyers from other traders. 

 

Abstrak 

Pasar Pabean sebagai pasar ikan laut terbesar dan tertua di Kota Surabaya. Tujuan dari penelitian ini 
yaitu untuk mendeskripsikan aktivitas distribusi ikan laut dan relasi sosial yang dibangun oleh pedagang 
ikan laut. Penelitian ini menggunakan metode etnografi dengan teknik pengumpulan data observasi dan 
wawancara mendalam. Teknik analisis data menggunakan analisis etnografis dengan Teori Ekonomi 
Personalisme Davis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas distribusi ikan laut dimulai dari 
pemasok mengirim ikan laut segar/bekuan kepada pedagang besar (juragan). Ikan laut segar/bekuan 
milik pedagang besar didistribusikan ke pedagang kecil (bakul) Pasar Pabean dan luar Pasar Pabean. 
Pembeli eceran ikan laut segar/bekuan bisa mendapatkan ikan laut dari pedagang besar atau pedagang 
kecil. Pada musim banjir ikan aktivitas distribusi didominasi ikan laut segar dan saat musim sepi ikan 
didominasi ikan laut bekuan. Relasi sosial yang dibangun diantara juragan nampak dari aktivtias ngoper 
membentuk ikatan pertemanan yang dilandasi nilai saling membantu dan saling percaya. Relasi sosial 
yang di bangun oleh juragan dengan bakul Pasar Pabean dalam aktivitas walik dasar membentuk ikatan 
persaudaraan berdasar nilai saling memahami,  membantu, dan percaya. Relasi sosial yang dibangun oleh 
juragan dengan bakul dari pasar kecil di luar Pasar Pabean nampak dalam aktivitas nyaur-nggowo 
membentuk ikatan langganan yang berdasarkan nilai saling memahami, membantu, dan saling percaya. 
Norma/aturan yang disepakati para pedagang ikan laut di Pasar Pabean yaitu tidak boleh mengambil 
pemasok dan pembeli dari pedagang lain.  

Kata Kunci: pedagang ikan laut, Pasar Pabean, aktivitas, relasi sosial, ikatan, nilai dan norma.  
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P 
Pendahuluan 

asar Pabean sebagai pasar 

ikan laut tertua dan terbesar 

di Kota Surabaya memiliki 

peran dalam pendistribusian ikan laut 

dari luar kota surabaya menuju kedalam 

kota surabaya. Pasar Pabean merupakan 

pusat penjualan ikan laut segar dan 

tempat para pedagang dari pasar-pasar 

kecil di Kota Surabaya untuk membeli 

pasokan ikan laut. Pasar Pebean terletak 

di jalan Sungoyudan yang masuk 

didalam kawasan Sunan Ampel, Kota 

Surabaya. Pasar Pabean berdiri pada 

tahun 1849 di era kolonialisme Belanda 

dan mengalami pembenahan menjadi 

bangunan permanen pada tahun 1930. 

Pasar Pebean saat ini telah menjadi 

cagar budaya peninggalan jaman 

Kolonial Belanda, karena bangunan 

pasar bergaya Neo-Classic yang masih 

berdiri kokoh (Sumber : Tulisan Dinding 

Di Pintu Masuk Pasar Pebean). 

Keberhasilan Pasar Pabean 

sebagai pasar tradisional yang mampu 

mempertahankan eksistensinya didalam 

pesatnya perkembangan Kota Surabaya 

disebabkan variabel-variabel sosial-

budaya pasar, dan salah satunya yaitu 

mengenai relasi sosial para aktor dalam 

pasar. Hefner (1999: 3) dalam bukunya 

yang berjudul Budaya Pasar: 

Masyarakat dan Moralitas dalam 

Kapitalisme Asia Baru, menyatakan 

bahwa keberhasilan atau kegagalan 

yang terjadi didalam pasar karena 

terikat dengan variabel-variabel sosial-

budaya. Lebih lanjut dari hasil 

penelitian Granovetter (dalam Hefner: 

1999) menunjukkan fenomena-

fenomena interaksi sosial didalam 

lingkungan pasar terdapat tindakan-

tindakan individu yang terpola dan 

berkembangnya perusahaan-

perusahaan independen dalam bekerja 

menggunakan jaringan-jaringan 

hubungan sosial/komunikasi intens 

didalam pasar. 

Hasil Penelitian Nurasa (2005) 

mengenai aktivitas distribusi dan 

pemasaran ikan laut di pasar tradisional 

DKI Jakarta menyimpulkan, pertama 

aktor-aktor di pasar dalam proses 

pendistribusian dan pemasaran ikan 

yaitu nelayan, Pedagang pengumpul, 

pedagang glosir, pedagang pengecer, 

pedagang reveransir, perusahaan, 

pedagang antar daerah, konsumen dan 

konsumen perusahaan. Kedua, ada 

hubungan-hubungan sosial yang 

mengikat dari para aktor di pasar yang 

terjalin karena terpaksa. 

Hubungan/relasi sosial seperti ini dapat 
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memberikan jaminan pemasaran 

adanya ketersediaan pasokan dari 

nelayan, dan nelayan tetap dapat melaut 

karena modal yang diberikan oleh 

pedagang. Sementara itu, hasil 

penelitian Wibowo (2015:110-113) 

mengenai pola komunikasi didalam 

interaksi antara penjual dan pembeli di 

Pasar Kalipait, menunjukkan bahwa 

kegiatan jual-beli dan hubungan sosial 

yang terjalin antara penjual dan pembeli 

didasarkan pada sikap saling percaya 

(trust) dan saling menghargai. 

Pemberian potongan harga, pemberian 

bonus, pemberian keringanan dengan 

mencicil biaya pembelian, dan aktivitas 

nyaur-nyumuk (sistem hutang) 

merupakan strategi pedagang untuk 

menjaga keberlanjutan hubungan 

kemitraan ekonomi. 

Penelitian tentang relasi sosial 

pedagang di Pasar Pabean di Kota 

Surabaya menjadi penting untuk 

dilakukan, karena dari data tersebut 

dapat menjelaskanstruktur sosial 

didalam Pasar Pabean. Oleh sebab itu 

rumusan masalah dari penelitian ini 

yaitu bagaimana aktivitas distribusi ikan 

laut di Pasar Pabean dan bagaimana 

relasi sosial yang di bangun oleh antar 

pedagang dan pembeli. 

Teori Ekonomi Personalisme dari 

Davis (1973) menjadi landasan teori 

didalam penelitian ini untuk 

menganalisis relasi sosial yang 

dibangun  antar pedagang dan pedagang 

dengan pembeli. Tingkat perilaku setiap 

individu menjadi bagian dari suatu 

sistem sosial. Pasar adalah gejala sosial 

yang bersifat personal dan penuh 

dengan kepentingan pribadi atau 

subjektivitas (Sairin, Sjafri, Pujo Semedi, 

Bambang Hudayana, 2002: 205-206). 

Pasar sebagai institusi distribusi 

barang yang berarti bahwa proses 

penampungan dan pengangkutan dari 

produsen berfungsi untuk melayani 

kepentingan pembeli. Hubungan 

personalisme tumbuh didalam 

hubungan sosial antar aktor didalam 

pasar sebagai pengikat. Hubungan 

personalisme berfungsi untuk 

meminimalkan reisiko kerugian dan 

menjaga alur distribusi/penjualan 

barang melalui sistem hutang (ambil 

barang dahulu, barang belakangan). 

Oleh sebab itu hubungan personalisme 

dapat dikatakan sebagai pemanfaatan 

hubungan sosial untuk kepentingan 

ekonomi. 

Hubungan personalisme  telah 

dimanfaatkan oleh para pedagang untuk 

membentuk ikatan dengan para 
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pemasok yang berfungsi menjaga 

jaminan pasokan barang yang 

tetap/teratur dan jaminan harga beli 

yang baik. Hubungan personalisme 

dimanfaatkan oleh para pedagang untuk 

membentuk ikatan dengan sesama 

pedagang di pasar untuk membentuk 

kode etik/ norma sosial untuk 

menghindari konflik sosial. Para 

pedagang besar juga memanfaatkan 

hubungan personalisme dengan para 

pedaang kecil melalui sistem kredit 

yang berfungsi menjaga kelanggengan 

hubungan jual-beli. Sementara itu 

pedagang juga memanfaatkan hubungan 

personalisme dengan para pembeli 

menggunakan sistem hutang yang 

didasarkan pada kepercayaan (trust) 

dan hubungan ini berfungsi untuk 

memperoleh jalur penjualan yang pasti, 

barang pasti laku terjual, dan kepastian 

penghasilan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Alur Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Davis (1973) dalam Sairin, Sjafri, 
Pujo Semedi, Bambang Hudayana, 2002) 
Keterangan :   : hubungan searah 

 

Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif kualitatif dan 

berusaha untuk melakukan kajian 

deskripsif mengenai aktivitas distribusi 

ikan laut serta relasi sosial yang di 

bangun oleh para pedagang ikan laut di 

Pasar Pabean. Tipe penelitian ini 

mengacu pada penelitian etnografi 

Spradley (2006, vii-xi) bahwa penelitian 

ini termasuk penelitian lapangan  yang 

berusaha untuk mendeskripsikan suatu 

kebudayaan dan memahami pandangan 

hidup dari sudut pandang penduduk asli 

yang diteliti (native point of view). 

Penelitian ini bersifat thick description 

sebagai upaya menggambarkan secara 

holistik mengenai kehidupan pedagang 

Tingkat Ideal yang Berisi Rules dan 

Prinsip-Prinsip Perilaku. 

Tingkat Pola Umum Dari Kebiasaan 

Perilaku Individual. 

Tingkat Perilaku Nyata Dari Individu 

yang Berpartisipasi Dalam Sistem 
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ikan laut di Pasar Pabean Kota 

Surabaya. 

Teknik pengumpulan data 

menggunakan observasi dan wawancara 

mendalam berdasarkan pada pedoman 

wawancara. Penelitian telah dilakukan 

selama 3 bulan mulai dari Februari 

hingga April 2018. Teknik penentuan 

informan menggunakan teknik purposif. 

Teknik analisis data menggunakan 

analisis etnografis dengan teori 

Ekonomi Personalisme Davis (1973). 

 

Hasil dan Pembahasan  

 Pasar Pabean berdiri pada tahun 

1849 pada era-kolonialime belanda dan 

mengalami pembenahan menjadi 

bangunan permanen pada tahun 1930. 

Pasar Pabean menjadi salah satu cagar 

budaya Kota Surabaya sebagai 

peninggalan jaman kolonialisme 

Belanda. Bangunan Pasar Pabean yang 

bergaya Neo-Classic masih bediri kokoh 

menjadi salah satu tempat wisata kota 

tua di Kota Surabaya.  

 Pasar Pabean berada di Jalan 

Sungoyudan, Kelurahan Nyamplungan, 

Kecamatan Pabean Cantikan, Kota 

Surabaya. Pasar Pabean menjadi salah 

satu perbatasan antar kampug etnis di 

Kota Surabaya. Sebelah utara Pasar 

Pabean terdapat Jalan KH Mas Mansyur 

menjadi kawasan kampung Etnis Arab. 

Sebelah selatan Pasar Pabean terdapat 

Jalan Kembang Jepun menjadi kawasan 

Kampung Etnis Cina. Sebelah timur 

pasar terdapat Jalan Sungoyudan dan 

sebelah barat terdapat jalan panggung 

menjadi kawasan kampung Etnis 

Madura dan Etnis Jawa. Pasar Pabean 

telah menjadi basis akulturasi budaya 

dari Etnis Arab, Cina, Madura dan Jawa.  

 Pasar Pabean merupakan salah 

satu pusat perdagangan di Kota 

Surabaya terutama untuk komoditas 

bawang dan ikan laut segar. Selain dua 

komoditi tersebut terdapat komoditi 

lainnya seperti rempah-rempah, buah-

buahan, sayuran, ayam potong, pakaian 

muslim, dan konveksi. Bangunan induk 

Pasar Pabean menjadi saksi sejarah 

kemegahan pasar tradisonal di Kota 

Surabaya. Hingga saat ini, bangunan 

induk masih berdiri tegak dengan tiang 

besi baja yang kuat. Keteraturan dan 

keserasian susunan kerangka besi baja 

membentuk bangunan pasar yang unik 

dan klasik. Susunan pedagang tertata 

rapi berbentuk lorong-lorong dengan 

disisi kanan dan kiri terdapat aktivitas 
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pedagang mengupas kulit bawang. 

Aroma rempah menyengat saat berada 

di kawasan pedagang bawang, 

sedangkansaat memasuki kawasan 

pedagang ikan laut segar di bagian 

belakang bangunan induk tercium 

aroma amis khas ikan laut.  

  Terdapat 2 (dua) jenis Pedagang 

ikan laut di Pasar Pabean yaitu Juragan 

(pedagang besar) dan bakul (pedagang 

kecil). Perbedaan kedua jenis pedagang 

tersebut terkait asal pasokan ikan. 

Juragan memasok ikan laut berasal dari 

nelayan, pengepul, dan pabrik, 

sedangkan bakul memasok ikan laut 

berasal dari para juragan. Perbedaan 

lain yaitu juragan memiliki karyawan 

dan umumnya memiliki lebih dari satu 

stan dagang, sedangkan bakul tidak 

memiliki karyawan dan hanya memiliki 

satu stan dagang. Juragan dapat menjual 

ikan laut dalam satu hari sebanyak 500 

– 1000 kg, sedangkan bakul dapat 

menjual ikan laut dalam satu hari 

sebanyak 50-100 kg.  

 Aktivitas keseharian juragan 

mulai datang ke Pasar Pabean pada 

pukul 10.00 WIB. Persiapan yang 

dilakukan Juragan sebelum memulai 

berjualan yaitu : pertama, menyiapkan 

peralatan penunjang proses jual-beli 

seperti timbangan, keranjang, dan es 

batu. Kedua, menyiapkan buku catatan 

untuk mencatat penjualan ikan. Ketiga, 

menyiapkan uang recehan untuk uang 

kembalian. Keempat, jika juragan 

memiliki sisa stok penjualan hari 

sebelumnya, maka juragan akan 

mengeluarkan ikan dari kotak 

penyimpanan dan menata ikan di meja 

dagang. Pukul 11.00 – 15.00 WIB, 

juragan mulai menerima kiriman ikan 

dari pengirim atau pemasok. Kegiatan 

jual beli yang dilakukan juragan 

biasanya selesai pada pukul 19.00 WIB 

sampai dengan pukul 21.00 WIB. 

Beberapa juragan akan menunda waktu 

pulang sampai ikan habis terjual, 

biasanya juragan mentolerasi sampai 

pukul 02.00 WIB atau pukul 03.00 WIB.  

Aktivitas keseharian pedagang 

eceran (Bakul) dimulai dari pukul 11.00 

WIB sampai dengan waktu Subuh. Bakul 

memulai aktivitasnya dengan 

menyiapkan stan dagang dan 

mengambil ikan laut ke juragan. Pada 

pukul 19.00 - 20.00 WIB, bakul mulai 

membayar ikan yang sudah diambil dari 

Juragan. Aktivitas jual-beli yang 

dilakukan pedagang eceran biasanya 

selesai pada pukul 03.00 - 04.00 WIB. 
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Cara pedagang ikan di Pasar 

Pabean dalam menentukan harga ikan 

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu : 

1) Faktor Musim Ikan  

Pedagang ikan di Pasar Pabean 

dalam menentukan harga sangat 

bergantung pada keadaan pasar. 

Harga ikan laut bersifat fluktuatif 

atau harga naik-turun yang 

dipengaruhi oleh banyak sedikitnya 

kiriman ikan dari para pemasok. Hal 

yang sama dialami oleh pemasok 

dalam menentukan harga bersifat 

fluktuatif, karena dipengaruhi oleh 

banyak tidaknya hasil tangkapan 

ikan nelayan. Sedangkan hasil 

tangkapan ikan laut nelayan 

dipengaruhi oleh cuaca dan iklim 

alam. Pada musim angin barat 

merupakan musim ikan sepi di 

Pasar Pabean, karena kondisi cuaca 

dan angin besar menghambat 

nelayan untuk melaut. Begitu pula 

saat angin timur dengan angin yang 

cukup besar mengharuskan nelayan 

tidak melaut. 

Gangguan alam yang dialami 

nelayan saat melaut sesuai dengan 

pemikiran James M Acheson (1981, 

dalam Andriati, 2012:3-5) bahwa 

hujan lebat, badai, dan ombak besar 

meyebabkan nelayan tidak dapat 

melaut atau mencari ikan. Cuaca 

dan iklim alam mempengaruhi hasil 

tangkapan nelayan menjadi 

fluktuatif, dan harga ikan laut turut 

menjadi fluktuatif.  

Tabel 1. Kalender Musiman Ikan laut Di 

Pasar Pabean 

Bulan Fluktuasi 
Jumlah 

Pasokan 

Fluktuasi 
Harga Ikan 

Laut 
Desember-
Februari  

Menurun Meningkat 

Maret  Normal Normal 
April-Mei  Meningkat Menurun 
Juni-
Agustus  

Menurun Meningkat 

September  Normal Normal 
Oktober-
November  

Meningkat Menurun 

Sumber: Wawancara, 2017. 

2) Faktor Kualitas Ikan 

Pedagang ikan laut di Pasar 

Pabean dalam menentukan harga 

sangat memperhatikan kualitas ikan 

laut. terdapat 3 tingkatan kualitas 

ikan laut segar ikan kualitas nomor 

1/grid A, kualitas nomor 2/grid B, 

dan kualitas nomor 3/seken. Setiap 

tingkatan terpaut harga  Rp 500,00 

sampai dengan Rp 2000,00 per 

kologram. Kualitas ikan grid A 

memiliki harga paling mahal, karena 

terlihat dari fisik ikan yang masih 
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segar yang ditandai oleh mata ikan 

bening, bagian dalam insang masih 

berwarna kemerah-merahan, dan 

badan ikan keras. Pedagang ikan 

laut di pasar pabean akan memilah 

pasokan ikan yang baru dagang 

berdasarkan kualitas ikan untuk 

memudahkan dalam memberikan 

harga. Cara ini dilakukan pedagang 

ikan laut karena ikan laut segar dari 

pemasok memiliki kualitas ikan 

yang beragam.  

 

Kompetisi dan Konflik Harga 

Ikan Laut di Pasar Pabean  

 Beragamnya daerah asal kiriman 

ikan laut di Pasar Pabean telah 

memberikan dampak persaingan harga 

ikan laut. Daerah asal kiriman ikan laut 

yang berbeda menimbulkan harga ikan 

laut yang berbeda pula. Setiap juragan 

(pedagang besar) memiliki pemasok 

yang berasal dari daerah yang beda-

beda, sehingga setiap juragan menjual 

ikan laut dengan harga yang berbeda. 

Juragan yang mendapatkan harga 

rendah dari pemasok ikan dapat 

menjual ikan laut dengan harga yang 

rendah pula. Disisi lain terdapat juragan 

yang mengalami kesulitan untuk 

menyaingi harga ikan laut dari juragan 

lain, karena harga ikan dari pemasok 

yang cukup tinggi. Juragan dalam 

mengatasi persaingan harga di Pasar 

Pabean yaitu dengan membangun 

relasi/ikatan kerabat dengan para 

pemaosk yang berasal dair berbagai 

daerah. Setiap juragan berusaha untuk 

memiliki pemasok dari daerah yang 

berbeda dan membangun nilai saling 

membantu untuk mendapatkan 

keuntungan yang timbal balik.  

Pada aspek yang lain, adanya 

kompetisi antar pedagang untuk cepat 

dalam menjual ikan laut turut 

mendorong timbulnya persaingan harga 

ikan laut. Komoditi ikan laut merupakan 

barang dagangan yang cepat busuk, 

maka pedagang akan dituntut untuk 

mampu menjual dengan cepat. Salah 

stau strategi pedagang dalam 

mempercepat penjualan ikan laut yaitu 

dengan menurunkan harga ikan laut. 

Alasan lain pedagang ikan laut berupaya 

mempercepat penjualan ikan laut yaitu 

pasokan ikan laut yang setiap hari 

datang. Pedagang tidak dapat 

menyimpan ikan laut sisa penjualan 

dalam jumlah yang cukup banyak, 

karena tempat penyimpanan yang 

terbatas dan ada pasokan ikan laut yang 

baru. 
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Konflik harga ikan laut di Pasar 

Pabean sering terjadi pada saat musim 

banjir ikan. Persaingan harga terjadi 

karena setiap juragan mendapatkan 

ikan lari pemasok dalam jumlah yang 

cukup banyak. Setiap pedagang saling 

berkompetisi untuk menjual barang 

dagangannya dengan cara menual ikan 

laut dengan harga yang rendah. Selain 

kompetisi antar pedagang di dalam 

Pasar Pabean, pedagang maupun 

nelayan dari luar pasar dapat menjual 

ikan lautnya di halaman depan pasar 

ikan laut pabean. Kedatangan pedagang 

baru dari luar pasar menambah adanya 

persaingan harga ikan laut di 

Lingkungan pasar Pabean, karena 

mereka sering menjual ikan laut lebih 

rendah dari harga pasar.  

Dampak dari adanya 

kompetisi/persaingan harga di Pasar 

Pabean yaitu pedagang ikan akan 

mengambil risiko mengalami kerugian 

atau tidak mengambil keuntungan. 

Pedagang yang saling menurunkan 

harga ikan menyebabkan pedagang 

selainnya terpaksa harus menurunkan 

harga ikan sampai dibawah harga 

pasokkan (harga kulak-an). Kondisi ini 

pedagang sudah dipastikan mengalami 

kerugian atau tidak mendapatkan 

keuntungan. Cara ini dilakukan 

pedagang untuk dapat menyaingi harga 

ikan dari pedagang lain.  

Cara dagang bebas dengan saling 

menurunkan harga ikan membuat 

pedagang memiliki kebebasan untuk 

menawarkan ikan kepada pembeli 

dengan harga yang murah. Tidak ada 

aturan atau kesepakatan harga diantara 

para pedagang untuk mengendalikan 

persaingan harga ikan. Setiap pedagang 

tidak merasa persaingan harga ini 

sebagai bentuk kecurangan, karena 

setiap pedagang memiliki hak dan 

kesempatan yang sama untuk 

menurunkan harga ikan. 

Dampak dari cara dagang bebas 

di Pasar Pabean telah memunculkan 

risiko adanya konflik atau pertikaian 

antar pedagang. Pedagang yang tidak 

memiliki kesabaran dan kekuatan untuk 

menhadapi persaingan harga dapat 

memunculkan pertikaian antar 

pedagang. Pedagang akan mendekati 

pedagang lain yang menurunkan harga 

ikan terlalu rendah untuk menegur dan 

mengingatkan untuk tidak menurunkan 

harga lebih rendah. Kejadian seperti ini 

bagi pedagang ikan laut sudah biasa dan 

dianggap wajar. Namun, beberapa kasus 

pertikaian adu mulut/ cekcok juga 

terjadi jika kedua pedagang tidak 

mampu menahan emosi. 
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Proses Distribusi Ikan Laut  

Dari hasil penelitian terdapat 2 

macam jalur distribusi ikan laut yang 

berbeda yaitu jalur distribusi ikan laut 

segar dan jalur distribusi ikan laut 

bekuan. Berikut bagan jalur distribusi 

ikan laut di pasar Pabean: 

Bagan 2. Jalur Distribusi Ikan laut Segar 

 

Bagan 3. Jalur Distribusi Ikan Laut 
Bekuan  

 

Pengepul pada saat musim banjir 

ikan dapat mengumpulkan ikan laut dari 

nelayan secara langsung maupun 

mengumpulkan ikan laut di Tempat 

Pelelangan Ikan (TPI). Selanjutnya ikan 

hasil pengumpulannya akan dijual ke 

juragan ikan laut di Pasar Pabean. 

Namun pada saat musin ikan sepi, 

beberapa pengepul akan mengambil 

ikan bekuan di pabrik pembekuan ikan. 

Pengepul sebagai pemasok masih tetap 

bisa memasok ikan ke juragan di Pasar 

Pabean. Juragan memiliki pengepul ikan 

bekuan yang berbeda dengan ikan laut 

segar. 

Jalur distribusi ikan laut segar di 

Pasar Pabean dapat dibedakan 

beberapa variasi lagi berdasarkan jalur 

distribusi pasokan ikan juragan dan 

jalur distribusi penjualan ikan juragan. 

Variasi dari dua jenis jalur ditribusi 

tersebut merupakan penjabaran dari 

jalur distribusi ikan laut segar di Pasar 

Pabean, yaitu:  

1) Jalur disribusi pasokan ikan laut 

juragan  

a) Nelayan => TPI => Pengepul => 

Juragan  

b) Nelayan => TPI => Juragan 

(Sebagai Pengepul) => Juragan  

c) Nelayan => Orang Kampung => 

Pengepul => Juragan  
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d) Nelayan => Pengepul => Juragan  

e) Nelayan => Juragan  

2) Jalur distribusi penjualan ikan laut 

Juragan  

a) Juragan => Bakul Pasar Pabean => 

Pembeli  

b) Juragan => Bakul dari luar Pasar 

Pabean => Pembeli  

c) Juragan => Juragan => Pembeli  

d) Juragan => Pembeli 

 

Relasi Sosial Antar Pedagang 
Ikan Laut 
 
Terdapat 2 (dua) variasi relasi sosial 

antar pedagang yaitu :  

 

“Ngoper” : Relasi Sosial Antar 
Pedagang Besar (Juragan)  
 

Relasi yang terbentuk antar 

pedagang besar atau juragan 

diwujudkan dalam perilaku saling 

membagi ikan ke sesama juragan di 

Pasar Pabean. Juragan yang membagi 

ikan ke sesama juragan dalam istilah 

lokal disebut ngoper. Aktivitas ngoper 

sudah menjadi salah satu budaya di 

Pasar Pabean terutama didalam relasi 

sosial antar juragan.  

Aktivitas ngoper dipahami sebagai 

salah satu budaya pasar karena 

memiliki nilai-nilai budaya yang 

mengikat dan norma/aturan yang 

ditaati oleh setiap juragan. Berikut 

adalah nilai-nilai sosial dalam relasi 

sosial antar juragan: 

1) Saling Membantu  

Budaya ngoper yang terjadi di 

Pasar Pabean didasari oleh nilai 

saling membantu. Dorongan moral 

juragan untuk membantu sesama 

pedagang ikan laut yaitu dengan 

membantu dalam menyediakan 

pasokan ikan laut. Setiap Juragan 

akan membagi ikan laut 

dagangannya kepada juragan lain 

yang tidak mendapatkan ikan laut 

dari pemasok atau membutuhkan 

jenis ikan laut tertentu.  

2) Saling Percaya  

Dalam aktivitas ngoper, biasanya 

setiap pedagang yang mendapatkan 

operan tidak membayar secara 

langsung, tetapi akan membayar 

saat ikan sudah laku terjual. Rasa 

saling percaya tumbuh karena 

interaksi yang intens diantara para 

juragan di Pasar Pabean dan juga 

setiap hari bertemu untuk saling 

menyapa maupun bercengkrama 

bersama. Disetiap juragan 
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menumbuhkankepercayaan satu 

sama lain dalam aktivitas ngoper. 

Davis (1973) menjelaskan bahwa 

dikalangan pedagang terdapat aturan 

yang harus ditaati oleh setiap pedagang 

berupa norma-norma sosial yang 

disepakati bersama. Pedagang ikan laut 

di Pasar Pabean, juga memunculkan 

adanya norma-norma yang disepakati 

oleh setiap pedagang ikan laut di Pasar 

Pabean yaitu:  

1) Pedagang tidak boleh memanggil 

pembeli yang sedang melakukan 

proses tawar-menawar dengan 

pedagang lainnya.  

2) Pedagang tidak boleh menawarkan 

harga ikan kepada pembeli yang 

sedang melakukan proses tawar-

menawar dengan pedagang lainnya.  

3) Pedagang tidak boleh menagih 

hutang ke pembeli (terutama bakul 

dari pasar kecil) yang sedang 

melakukan proses tawar-menawar 

dengan pedagang lainnya.  

4) Juragan tidak boleh meminta 

pasokan ikan dari pemasok milik 

juragan lain, kecuali atas ijin dari 

juragan yang memiiki pemasok 

tersebut. Bagi pedagang ikan etnis 

Madura bahwa pemasok dapat 

diibaratkan sebagai istri, jika ada 

yang mengambil maka dapat 

menimbulkan pertikaian. Namun 

beberapa juragan selainnya 

menyatakan alasannya karena ikan 

pasokannya tidak mau dibagi dua 

dengan juragan selainnya.  

5) Dalam aktivitas ngoper setiap 

pedagang harus jujur saat 

menimbang ikan.  

6) Pedagang yang mengambil ikan ke 

pedagang lain dengan cara hutang, 

maka tidak boleh mengambil ikan 

lagi sebelum membayar hutang dari 

ikan yang diambil sebelumnya atau 

dibayar secara keseluruhan pada 

hari yang sama.  

 

Dari norma-norma sosial yang ada 

didalam bentuk relasi pertemanan antar 

Juragan juga terdapat sanksi-sanksi 

yang diterapkan yaitu:  

1) Pedagang yang memanggil pembeli 

atau menawarkan ikan ke pembeli 

yang sedang melakukan proses 

tawar-menawar dengan pedagang 

lainnya akan dianggap tidak sopan. 

Sanksinya yaitu pedagang yang 

melakukan hal itu akan ditegur 

oleh pedagang lain untuk 

berperilaku yang sopan. Namun 

jika pedagang yang diambil 

pembelinya tidak sabar dapat 
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menimbulkan konflik antar 

pedagang dengan adu mulut.  

2) Juragan yang meminta pasokkan 

ikan dari pemasok milik juragan 

lain tanpa sepengetahuan dan ijin 

dari pemiliknya. Juragan tersebut 

akan mendapatkan sanksi berupa 

teguran untuk berperilaku sopan 

dan meminta ijin jika ingin 

meminta pasokan ikan. Namun jika 

ada juragan yang tidak sabar dapat 

menimbulkan konflik antar 

pedagang dengan adu mulut.  

3) Jika juragan yang salah menimbang 

ikan saat ngoper ikan, maka akan 

dilaporkan jika timbangan ikan 

salah. Namun untuk menghindari 

konflik biasanya pedagang akan 

meminta pedagang lain untuk 

membantu menimbangkan ikan 

sebagai saksi.  

“Walik Dasar”: Relasi Sosial Antara 
Pedagang Besar (Juragan) dan 
Pedagang Eceran (Bakul) 
 

Pedagang eceran (bakul) di Pasar 

Pabean memasok ikan laut dari 

pedagang besar (juragan). Bakul yang 

membeli dan menjual ikan laut dilokasi 

yang sama yaitu Pasar Pabean dalam 

istilah lokal disebut walik dasar. 

Aktivitas walik dasar memunculkan 

relasi sosial berupa hubungan 

langganan dan telah memunculkan nilai-

nilai sosial yang mengikat kedua belah 

pihak. Terdapat 3 nilai sosial didalam 

hubungan langanan antara juragan dan 

bakul yaitu: 

1) Saling Memahami 

Nilai saling memahami yang 

dilakukan Juragan yaitu mampu 

memahami bahwa bakul akan 

bersaing harga dengan bakul 

lainnya, sehingga juragan akan 

berusaha untuk memberikan harga 

ikan yang murah terutama saat 

musim banjir ikan. Beberapa 

juragan bahkan tidak mengambil 

keuntungan saat menjual ikan ke 

bakul langgananya, karena juragan 

hanya mengambil modal ikan laut 

dan biaya ongkosnya saja. 

Nilai saling memahami juga 

dilakukan oleh para bakul 

langganannya. Bakul dapat 

memahami jika juragan 

memberikan harga tinggi dari 

juragan yang selainnya, karena 

juragan mendapatkan ikan dengan 

harga yang tinggi pula. Bakul akan 

rela membeli harga ikan dengan 

harga yang mahal.  

2) Saling Membantu 

Bakul mampu menerima harga 

yang tinggi dari juragan 



 Muhammad Farid, “Aktivitas Pedagang Ikan Laut di Pasar Pabean Surabaya” hal. 54-71 
 
 

 
 

BioKultur, Vol. VII/No.1/Januari-Juni 2018, hal. 68 
 

langgannnya walaupun saat musim 

banjir ikan, dimana persaingan 

harga sangat ketat di pasar ikan laut 

Pabean. Namun jika dipahami lebih 

mendalam, bakul yang mengambil 

risiko harga ikan tinggi dari juragan 

langganannya merupakan bentuk 

perwujudan dari nilai saling 

membantu. Perilaku bakul 

menerima harga tinggi mampu 

membantu juragan dalam menjual 

ikan, karena harga tinggi biasanya 

akan sulit terjual.  

Juragan juga membantu para 

bakul pelanggannya saat musim 

ikan sepi, karena juragan akan 

memprioritaskan ikan dagangannya 

dijual ke bakul-bakul pelanggannya. 

Bakul merasakan keuntungan dari 

relasi ini karena bakul bisa 

mendapatkan ikan laut pada saat 

harga ikan laut sedang melonjak, 

sehingga bakul mendapatkan 

keuntungan yang tinggi.  

3) Saling Percaya  

Sistem walik dasar yang 

diterapkan juragan biasanya akan 

memberikan kelonggaran 

pembayaran kepada bakul 

langganannya. Selaras dengan 

pemikiran dari Davis bahwa dalam 

hubungan langganan pedagang 

dapat memberikan kelonggaran 

kepada pembeli langganannya 

untuk membayar di lain waktu 

(“bayar nanti saja”). Juragan dapat 

memaklumi jika ada bakul yang 

tidak bisa membayar ikan secara 

langsung.  

Davis juga menyebutkan bahwa 

aktivitas hubungan personal dalam 

proses jual-beli di pasar dapat 

diamati melalui jaringan 

kekerabatan dan langganan. 

Pedagang dikerumuni oleh kaum 

kerabatnya sebagai pembeli. Dari 

hasil pengamatan di Pasar Pabean 

juga terlihat para juragan yang 

mendapatkan kiriman ikan laut 

sudah mulai dikerumuni oleh bakul 

dan pembeli langganannya bahkan 

sebelum ikan kiriman datang di 

meja dagang. 

 

Relasi Sosial Antara Pedagang 
dan Pembeli Ikan Laut 
 

Pasar Pabean merupakan pasar 

terbesar di Surabaya telah menjadi 

tempat kulak-an (membeli barang 

dagangan) pedagang eceran (bakul) dari 

pasar-pasar kecil yang ada di Kota 

Surabaya. Dari interaksi yang cukup 

intens dan rutin telah membentuk relasi 
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sosial diantara keduaanya. Relasi ini 

sengaja dibangun oleh juragan untuk 

memperoleh pembeli tetap atau 

pelanggan. Kepastian penjualan ikan 

laut sangat penting bagi juragan untuk 

menghadapi kesulitan dalam menjual 

ikan saat musim banjir ikan. Hubungan 

langganan dapat menghasilkan 

keamanan dagang dan kelesterian hasil, 

sehingga pedagang memperoleh jalur 

penjualan yang pasti dan barang 

dagangan pasti laku terjual. Barang 

dagangan yang sudah pasti terjual akan 

mendapatkan kepastian 

hasil/pendapatan.  

 
“Nyaur Nggowo” Ikatan Langganan 
Antara Pedagang dan Pembeli Ikan 
Laut  

Relasi yang dibangun oleh 

pedagang ikan laut dengan pembeli dari 

pedagang eceran pasar kecil yaitu 

menggunakan sistem hutang atau dalam 

istilah lokal disebut nyaur nggowo. 

Nyaur nggowo merupakan salah satu 

bentuk kelonggaran yang diberikan 

pedagang kepada pembeli untuk 

membawa ikan laut pembeliannya dan 

membayar di lain hari. Ikatan langganan 

menggunakan sistem nyaur nggowo 

digunakan pedagang untuk 

mendapatkan pembeli tetap.  

Juragan dalam membangun relasi 

dengan pengecer tidaklah secara 

spontan, namun juragan melihat 

rutinitas pedagang eceran membeli 

ikan. Saat pedagang eceran rutin 

mengambil ikan di salah satu juragan, 

maka juragan dapat menawarkan sistem 

hutang. Juragan membangun relasi 

sistem hutang, karena sudah ada 

hubungan saling kenal dalam kurun 

waktu relatif lama, dan juga pembeli 

sudah langganan membeli ikan. Selaras 

dengan pemikiran Davis bahwa 

hubungan kerabat antara pedagang dan 

pembeli melalui hutang didasarkan 

pada prinsip resiprositas yang 

memunculkan kecenderungan untuk 

menge mbalikan hutang dan prinsip 

saling percaya untuk memberikan 

hutang. 

 

Simpulan  

Relasi sosial  dibangun oleh 

pedagang ikan laut di Pasar Pabean 

melalui aktivitas mereka masing-

masing, baik sebagai juragan, pedagang 

besar, pedagang eceran maupun 

pembeli ikan. Kesuksesan dalam proses 

distribusi ikan laut di Pasar Pabean 

merupakan dampak dari keberhasilan 

para pedagang ikan laut dalam 
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membangun relasi sosial melalui 

hubungan personalisme atau hubungan  

langanan.  Setiap pedagang besar 

(Juragan) memiliki pemasok langganan 

masing-masing yang berasal dari daerah 

yang berbeda. Hubungan langganan 

antara pemasok dan Juragan dibangun 

dalam kurun waktu yang cukup lama, 

sehingga memunculkan ikatan 

pertemanan hingga ikatan persaudaraan 

yang didasari oleh nilai sosial saling 

memahami dan saling membantu. 

Antara pemasok dan juragan saling 

memahami kendala yang dihadapi satu 

sama lain sehingga juragan dapat 

mentoleransi setiap kiriman ikan dari 

pemasok dalam jumlah dan dengan 

kualitas apapun. Dengan adanya 

hubungan langganan ini pemasok 

memiliki kepastian saluran penjualan 

ikan laut dan Juragan juga diuntungkan 

dengan adanya kepastian pasokan ikan 

laut.  

Relasi sosial yang terjalin antar 

pedagang besar (Juragan) terlihat 

didalam aktivitas ngoper. Ikatan 

pertemanan antar Juragan memberikan 

kesempatan pedagang yang tidak 

mendapatkan kiriman ikan dari 

pemasok dapat mengambil ikan dari 

pedagang ikan selainnya yang 

mendapatkan kiriman dari pemasok, 

dan begitu pula sebaliknya. Aktivitas 

saling ngoper dominan terlihat pada 

saat musim sepi ikan dimana banyak 

ikan yang tidak mendapatkan pasokan 

ikan dari pemasoknya. ikatan 

pertemanan antar juragan dilandasi 

oleh nilai sosial saling membantu dan 

saling percaya.  

Relasi sosial antar Juragan dan 

bakul dapat diganbarkan sebagai ikatan 

kerabat dimana nilai sosial saling 

memahami dan saling membantu sangat 

terlihat. Bakul yang sudah menjadi 

langanan dari salah satu Juragan maka 

akan rutin mengambil ikan setiap 

harinya. Bakul yang sudah menjalin 

ikatan kerabat dengan Juragan maka 

dapat mentolerasi harga ikan laut yang 

lebih tinggi dari juragan lain, hal ini 

sebagai wujud membalas kebaikan 

Juragan yang telah membantunya 

mendapatkan ikan pada saat musim 

ikan sepi. Ikatan kerabat antara juragan 

dan bakul dilandasi oleh nilai saling 

memahami, saling membantu, dan 

saling percaya.  

Relasi sosial antar pedagang 

dengan pembeli terutama antara 

pedagang besar (Juragan) dan pedagang 

eceran (bakul) dari pasar-pasar kecil di 

Surabaya. Proses pembentukan relasi 

ini menggunakan sistem hutang. Juragan 
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dapat memberikan hutang kepada bakul 

yang sudah menjadi langganannya. 

Aktivitas ngaur nggowo merupakan 

wujud dari relasi sosial dengan sistem 

hutang. Bakul akan mengambil ikan 

terlebih dahulu dan membayarnya di 

hari selanjutnya sekaligus mengambil 

ikan lagi. Sistem hutang ini dilandasi 

nilai saling percaya dan hanya 

diterapkan pada bakul yang sudah di 

kenal dekat, rutin mengambil ikan, dan 

dianggap mampu membayar hutangnya. 

Sistem hutang ini menguntungkan 

kedua belah pihak, karena Juragan 

membutuhkan saluran penjualan yang 

pasti dan bakul membuthkan pasokan 

ikan yang pasti untuk di jual di pasar-

pasar kecil. 
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