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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN 

 

3.1 Ekosistem Kabupaten Lamongan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Wisata Pantai Kutang Kelurahan Labuhan Kecamatan 

Brondong 

 

 

 Secara umum ekosistem merupakan suatu satuan fungsional dasar yang 

menyangkut proses interaksi organisme hidup dengan lingkungannya. lingkungan 

yang dimaksud dapat berupa lingkungan biotik (makhluk hidup) maupun abiotik 

(non makhluk hidup). Sebagai suatu sistem, di dalam suatu ekosistem selalu 

dijumpai proses interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, antara lain 

dapat berupa adanya aliran energi, rantai makanan, siklus biogeokimiawi, 

perkembangan, dan pengendalian. Ekosistem juga dapat didefinisikan sebagai 

suatu satuan lingkungan yang melibatkan unsur-unsur biotik (jenis-jenis makhluk) 

dan faktor-faktor fisik (iklim, air, dan tanah) serta kimia (keasaman dan salinitas) 

yang saling berinteraksi satu sama lainnya (Suyud dkk, 2014). 
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 Lamongan merupakan suatu Kabupaten yang kaya akan sumber daya alamnya, 

ekosistem yang terbesar di Lamongan yaitu ekosistem alam dan buatan. berikut 

daftar ekosistem alam dan buatan di Lamongan sebagai berikut: 

Ekosistem Alam : 

1) Ekosistem air laut 

2) Ekosistem Hutan Mangrove 

3) Ekosistem Danau dan Sungai 

4) Wisata alam 

Ekosistem Buatan :  

1) Ekosistem Waduk 

2) Wisata Buatan 

 Eksositem air laut di Kabupaten Lamongan merupakan ekosistem yang dapat 

dijadikan potensi unggulan, karena Lamongan merupakan salah satu kabupaten 

yang terletak di pantai utara Jawa Timur. Sebagian berupa kawasan pesisir dan 

perbukitan, berdasarkan kondisi sumber daya alam yang ada, potensi unggulan 

daerah Kabupaten Lamongan berada di sektor perikanan, beberapa komoditi air 

laut yang terdapat di Kabupaten Lamongan yaitu ikan kerapu, ikan kakap, ikan 

baronang, udang barong, rajungan, kerang, remis dan rumput laut. Dapat di jumpai 

di daerah sekitar pesisir pantai utara yaitu kecamatan Blimbing, Paciran, dan 

Brondong. Selain ekosistem air laut adapun ekosistem hutan mangrove yang 

terdapat di pesisir pantai utara seperti hutan mangrove di kawasan pantai kutang 

Desa Labuhan Kecamatan Brondong. Salah satu wisata yang paling populer pada 

saat ini yaitu pantai kutang. Kenapa pantai tersebut dinamain pantai kutang, karena 

pada 5 tahun belakangan ini, sekitar tahun 2014 talu warga sekitar selalu 
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menemukan bra atau yang dalam bahasa jawa disebut Kutang berserakan di pantai 

tersebut. Semenjak itulah akhirnya warga sekitar memberi nama pantai di pesisir 

Lamongan itu menjadi Pantai Kutang. Hal inilah yang membuat beberapa 

wisatawan rela datang jauh-jauh demi rasa penasaran. 

 Selain ekosistem Danau dan sungai sebagai ekosistem alam adapun ekosistem 

buatan yakni seperti Waduk dan wisata buatan yang banyak terdapat di Kabupaten 

lamongan seperti Waduk Gondang terletak di Kecamatan Sugio. Selain fungsinya 

sebagai irigasi dan air baku digunakan juga sebagai tempat wisata yang 

mempunyai pemandangan sangat indah. Sedangkan wisata buatan lainnya yaitu 

seperti TPI atau Tempat Pelelangan Ikan yang merupakan pusat pendaratan ikan 

di Kabupaten Lamongan yang terletak di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara 

Brondong merupakan tempat belanja ikan sekaligus wisata bagi pengunjung 

sekitar. 

 

3.2 Gambaran Umum Kelurahan Brondong Kabupaten Lamongan 

 Lamongan adalah sebuah kabupaten yang memiliki 27 kecamatan. Kecamatan 

Brondong merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Lamongan. 

Kecamatan ini berjarak sekitar 2 Kilometer ke Ibukota Kecamatan Lamongan 

dengan lama tempuh 1/4 jam, sedangkan jarak ke Kabupaten Lamongan yaitu 57 

Kilometer dengan lama tempuh 2 jam. Pusat pemerintahannya berada di kelurahan 

Brondong. Letak Kecamatan Brondong bagian utara berbatasan langsung dengan 

pantai utara Jawa Timur, mengakibatkan sebagaian masyarakat memanfaatkan 

potensi alam berupa laut sebagai matapencaharian mereka.Kelurahan Brondong 

berstatus hukum definitif, memiliki 2 dusun/ Lingkungan, yaitu Geneng Indah dan 
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Jompang. Terdapat 7 Rukun Warga (RW), dan 42 Rukun Tetangga (RT) pada 

Kelurahan Brondong. 

 Kelurahan Brondong merupakan salah satu kelurahan yang berada di 

Kecamatan Brondong, Kelurahan Brondong merupakan setting atau lokasi yang 

digunakan untuk penelitian terkait masyarakat nelayan di sekitar wilayah tersebut 

dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagai tempat yang melibatkan banyak 

nelayan dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari. 

 

3.3 Keadaan Kelurahan Brondong 

3.3.1 Letak Geografis dan Luas Wilayah 

 Secara geografis, Kelurahan Brondong terletak pada koordinat antara 

06o52’18” Lintang Selatan dan 112o 17’12” Bujur Timur. Luas wilayah 

Kelurahan Brondong adalah 2,34 Km2, dengan ketinggian 9 m di atas 

permukaan air laut. Jarak kelurahan ke kecamatan sejauh 1 Km, sedangkan 

jarak kelurahan ke kabupaten sejauh 46 Km. 

 Kelurahan Brondong memiliki batas-batas wilayah seperti Sebelah 

utara berbatasan dengan Laut Jawa, Sebelah Selatan berbatasan dengan 

Desa Sumberagung, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sedayu Lawas, 

Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Blimbing 

 Kelurahan Brondong memiliki luas wilayah berdasarkan penggunaan 

sebagai berikut : 
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Tabel 2. Pembagian Luas Wilayah Kelurahan Brondong 

Wilayah Luas Wilayah 

Pemukiman - Pejabat Pemerintah : 0,016 ha/m2 

- Real-estate             : 0,025 ha/m2 

- Pemukiman Umum : 23 ha/m2 

Pertanian Sawah - Sawah irigasi : 14 ha/m2 

- Sawah 1/2 teknis : 0,231 ha/m2 

Perkebunan 0,531 ha/m2 

Padang 

rumput/gembalan 

- Tanaman ternak : 4 ha/m2 

Untuk Bangunan - Perkantoran : 0,027 ha/m2 

- Sekolah       : 0,128 ha/m2 

- Pertokoan    : 0,010 ha/m2 

- Pasar           : 0,009 ha/m2 

- Jalan           : 0,038 ha/m2 

Rekreasi dan 

Olahraga 

- Lapangan Sepak bola : 0,015 ha/m2 

 Sumber : Data Kelurahan Brondong 

 

 Kelurahan Brondung juga memiliki tingkat kesuburan tanah yang 

sedang yaitu 1,731 ha/m2 serta curah hujan dan tinggi tempat di Kelurahan 

Brondong mempunyai curah hujan sedang dengan ketinggian dari 

permukaan laut sedang dan topografi atau bentang lahan untuk daratan 

2,011 ha, perbukitan/pegunungan 0,331 ha. 

 

3.3.2 Budaya dan Keagamaan 

 Di Kelurahan Brondong mayoritas penduduknya beragama Islam, 

yakni sebanyak 14.297 jiwa, selebihnya ada yang beragama Kristen 

Protestan 5, Kristen Katolik 7, dan Budha 2. fasilitas tempat peribadatan di 

Kelurahan Brondong sebanyak 28, tersiri dari 18 Masjid dan 10 Mushola 

& Langgar.Berikut data jumlah pemeluk agama di Kelurahan Brondong 

yang terdiri dari 2 Dusun/Rw hingga akhir tahun 2018 : 
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Tabel 3. Jumlah Pemeluk Agama di Kelurahan Brondong 

No. Dusun/RW 
Agama 

Islam Kristen Katolik Hindu Budha 

1. Geneng 

Indah 

7.420 2 4 - 2 

2. Jompang 6.877 3 3 - - 

Jumlah 14.297 5 7 - 2 

 Sumber : Data Kelurahan Brondong 

 

3.3.3 Demografi Kelurahan Brondong 

 Penduduk Kelurahan Brondong tercatat sejumlah 14.311 jiwa, yang 

terdiri dari 7.103 jiwa penduduk laki-laki dan 7.208 jiwa penduduk 

perempuan. Rasio jenis kelamin (rasio penduduk laki-laki terhadap 

penduduk perempuan) sebesar 98.54. Jumlah Keluarga di Kelurahan 

Brondong sebanyak 4.887 KK. Jumlah Penduduk Kelurahan Brondong 

Tahun 2018 yang tercatat memiliki KTP sebanyak 9.958 jiwa. 

 Berikut data jumlah penduduk di setiap dusun/RW di Kelurahan 

Brondong Kecamatan Brondong sesuai dengan pendataan pada akhir tahun 

2018 : 

Tabel 4. Jumlah Penduduk di Kelurahan Brondong 

No. Dusun/RW 
Jumlah Penduduk 

Total 
Jumlah 

KK L P 

1. Geneng Indah 3.651 3.667 7.318 2.461 

2. Jompang 3.452 3.541 6.993 2.426 

Jumlah 7.103 7.208 14.311 4.887 

 Sumber : Data Kelurahan Brondong 
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3.3.4 Sosial dan Pendidikan 

 Kondisi sosial dan pendidikan Kelurahan Brondong secara umum di 

tahun 2018 sudah memiliki fasilitas, meliputi fasilitas pendidikan formal 

dan pelayanan pernikahan. Tahun 2018, jumlah penduduk menurut 

pendidikan di Kelurahan Brondong sebanyak 14.311 jiwa, yang 

mencangkup SD, SMP, SMU, Diploma, S-1, S-2, dan S-3, selebihnya 

adalah penduduk yang belum sekolah sebanyak 1.835 jiwa. 

 Berikut data terkait penduduk menurut pendidikan di Kelurahan 

Brondong hingga akhir tahun 2018 : 

 

Tabel 5. Jumlah Penduduk menurut Pendidikan di Kelurahan 

Brondong 

Pendidikan Jumlah Penduduk 

SD Sederajat 4.755 

SMP Sederajat 4.278 

SMU Sederajat 1.896 

Diploma 669 

S-1 675 

S-2 200 

S-3 3 

Belum Sekolah 1.835 

Jumlah Total 14.311 

 Sumber : Data Kelurahan Brondong 

 Menurut data yang terdapat pada tabel diatas, penduduk Kelurahan 

Brondong mayoritas hanya menempuh pendidikan SD Sederajat. Hal 

tersebut dibuktikan dari tabel jumlah penduduk menurut pendidikan di 

Kelurahan Brondong. Penduduk yang menempuh pendidikan sampai 

jenjang SD Sederajat pada akhir tahun 2018 berjumlah 4.755 orang di 

Kelurahan Brondong. Tabel diatas juga menunjukkan bahwa penduduk 
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yang menempuh pendidikan sarjana masih terbilang sedikit, jika 

dibandingkan dengan penduduk yang hanya menempuh pendidikan SD 

Sederajat. 

 Sekolah di Kelurahan Brondong berjumlah 36, terdiri dari 11 sekolah 

PAUD, 11 sekolah TK Swasta, 5 SD Negeri, 2 SD Swasta, 3 sekolah MI 

Swasta, 1 sekolah MTs Swasta, 2 SMK Swasta, dan 1 Pondok Pesantren. 

Adapun fasilitas kesehatan yang terdapat di Kelurahan Brondong 

berjumlah 4, terdiri dari 2 Klinik dan 2 Puskesmas Pembantu. Jumlah 

tenaga medis di Kelurahan Brondong sebanyak 6, terdiri dari 1 dokter, 1 

bidan desa, 3 perawat, dan 1 dukun bayi. 

 pelayanan proses pernikahan di Kelurahan Brondong pada akhir tahun 

2018, mencatat 118 pernikahan, 14 Talak, dan 42 Cerai. Jumlah proses 

nikah menurut tempat pernikahan di Kelurahan Brondong pada akhir 

Tahun 2018, mencatat 45 pernikahan yang berlangsung di KUA dan 73 

lainnya bedolan/ berlangsung di rumah. Fasilitas tersebut merupakan 

sarana penunjang kenyamanan masyarakat Kelurahan Brondong dalam 

berdomisili di Wilayah tersebut. 

 

3.3.5 Ekonomi 

 Masyarakat di Kelurahan Brondong memiliki penghasilan dari 

beragam matapencaharian. Jumlah penduduk di Kelurahan Brondong yang 

menempati lapangan kerja di bidang Perikanan/ Pertanian/ Peternakan 

sebanyak 1,541 Jiwa, selain itu ada yang bekerja di sektor pemerintahan, 
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industri, perdagangan, konstruksi, dll. Berikut ini adalah tabel jumlah 

penduduk menurut lapangan usaha pada Kelurahan Brondong: 

 

Tabel 6. Jumlah Penduduk menurut Lapangan Usaha di Kelurahan 

Brondong, Tahun 2018. 

Lapangan Usaha Jumlah Penduduk 

Pertanian/Peternakan/Perikanan 1.541 

Pemerintahan 587 

Industri 36 

Perdaganagan 231 

Pelajar/ Mahasiswa 3.045 

Konstruksi 32 

Jasa Kemasyarakatan 130 

Swasta/ Wiraswasta 6.213 

Tidak Bekerja 1.991 

Lainnya 505 

Jumlah Total 14.311 

 

 Sumber: Data Kelurahan Brondong 

 

 Sektor pertanian/ peternakan/ perikanan merupakan lapangan 

pekerjaan terbesar kedua setelah sektor wiraswasta yang digeluti oleh 

masyarakat Kelurahan Brondong. Masyarakat Kelurahan Brondong yang 

menggeluti pekerjaan di Sektor pertanian/ peternakan/ perikanan berjumlah 

1.541 orang, sedangkan lapangan usaha yang lainya adalah bidang 

pemerintahan, industri, perdagangan, pelajar/ mahasiswa, dll. 

 Tabel tersebut dapat kita simpulkan bahwa kondisi latar belakang 

ekonomi masyarakat di kelurahan Brondong memang besumber dari 

berbagai mata pencaharian/ lapangan usaha. Lapangan usaha di bidang 

perikanan/ pertanian/ peternakan merupakan sektor usaha terbesar nomor 
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dua setelah wiraswasta, karena memang letak geografis yang mendukung. 

Letak Kelurahan Brondong bagian Selatan berbatasan langsung dengan 

laut utara Jawa mengakibatkan masyarakat Kelurahan Brondong dan 

sekitarnya memanfaatkan potensi alam yang diberikan tuhan berupa laut 

tersebut untuk mencari nafkah dan membuka lapangan usaha. 

 Laut sebagai sumber ekonomi yang selalu dimanfaatkan oleh 

masyarakat Kelurahan Brondong, untuk mewadahi hal tersebut mencul 

mencul Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kelurahan Brondong sebagai pasar 

bertemunya pedagang dan pembeli hasil laut. Tempat Pelelangan Ikan yang 

berada pada Kelurahan Brondong tersebut memiliki mata rantai terhadap 

menculnya sektor ekonomi lain, seperti pabrik ikan, pasar, dll. 

 

3.4 Gambaran Umum Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kelurahan Brondong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Tempat Pelelangan Ikan Kelurahan Brondong Lamongan 
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 Sub sektor perikanan menjadi sektor unggulan di Kecamatan Brondong. 

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dibangun untuk mewadahi keperluan masyarakat 

dalam hal penjualan dan pembelian ikan. Menurut data dari profil UPT PPN 

Brondong Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kelurahan Brondong merupakan TPI 

terbesar se-Jawa Timur yang berada di Kelurahan Brondong. Tempat Pelelangan 

Ikan (TPI) Kelurahan Brondong berada dibawah naungan KUD Minatani dan UPT 

Pelabuhan Perikanan Nusantara. Total produksi ikan tangkap Tahun 2018 sebesar 

66.993.831 Ton, dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kelurahan Brondong 

merupakan TPI dengan jumlah produksi atau penjualan ikan mencapai 66.178.977 

Ton. 

 Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kelurahan Brondong merupakan lapangan 

usaha yang dapat menyerap tenaga kerja. tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kelurahan 

Brondong adalah lokasi yang digunakan untuk tempat penelitian terkait partisipasi 

masyarakat nelayan di sekitar dalam mengurangi limbah plastik, karena di Tempat 

Pelelangan Ikan (TPI) tersebut pasti memiliki interaksi yang melibatkan 

masyarakat, khususnya para nelayan dan masyarakat sekitar. Adapun gambaran 

umum terkait Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kelurahan Brondong meliputi : 

3.4.1 Sejarah TPI (Tempat Pelelangan Ikan) di Kelurahan Brondong 

 Tempat Pelelangan Ikan yang berada di Kelurahan Brondong 

Kecamatan Brondong menyimpan bukti sejarah yang berkaitan dengan masa 

Pemerintahan Hindia Belanda. Dahulu, ketika lokasi TPI masih berfungsi 

sebagai pusat pendaratan ikan hasil tangkapan nelayan masyarakat berondong 

dan sekitarnya, sempat menjadi sebuah peristiwa bersejarah pada tahun 1936 

di perairan Brondong, peristiwa tersebut dikenal dengan sebutan 
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tenggelamnya Kapal ‘Van der Wijck’. Kapal ‘Van der Wijck’ merupakan 

kapal milik perusahaan Koninklijke Paketvaart Maatschappij, Amsterdam - 

Belanda. Nelayan Kelurahan Brondong – Blimbing sangat berjasa pada saat 

itu, mereka menolong penumpang beserta awak kapal tersebut dan 

menyelamatkan. 

 Peristiwa tersebut mengakibatkan pemerintah Hindia – Belanda 

kemudian mendirikan monumen di halaman kantor pelabuhan untuk 

mengenang peristiwa tersebut, disamping itu juga untuk menghormati jara 

para nelayan yang telah menyelamatkan para korban tenggelamnya Kapal 

‘Van der Wijck’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Monumen Kapal Van Der Wijck 

 

 Seiring berjalannya waktu, karena kegiatan nelayan semakin 

berkembang dan meningkat, maka tahun 1978 pengelolaan pelabuhan / 

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang sebelumnya dilakukan secara lokal 

kemudian diambil-alih oleh pemerintah pusat dan statusnya meningkat 
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menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPI). Ijin pengembangan pelabuhan 

diperoleh dari Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Departemen 

Perhubungan melalui surat Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Laut 

No. B. IX-22 CY/PP 72 tanggal 3 November 1986. 

 Akhirnya pada tahun 19887, berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Pertanian No. 428/KPTS/410/1987 tanggal 14 Juli 1987, secara resmi status 

pelabuhan Brondong ditetapkan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Pelabuhan Perikanan Nusantara (Type B) dibawah kewenangan Departemen 

Pertanian Direktorat Jendral Perikanan Bidang Prasarana dan Sarana 

Perikanan, dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor Kep 26.1/MEN/2001, menjadi Unit Pelaksana Teknis 

(UPT) Kementrian Kelautan dan Perikanan di bidang Prasarana Pelabuhan 

Perikanan dan tanggung jawab kepada Direktorat Jendral Perikanan Tangkap 

sampai saat ini (NA Isnaini, 2018) 

 

3.4.2 Letak Geografis 

  Lokasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong atau biasa disebut 

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kelurahan Brondong berdasarkan 

Rekomendasi Bupati Lamongan Nomor : 523/1142./413.022/2007 tentang 

Penetapan Wilayah Kerja dan Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara 

(PPN) Brondong Kabupaten Lamongan, berada di atas tanah seluas 199.304 

m2 (19,93 Ha) yang terletak di Kelurahan Brondong. Batas-batas wilayah 

kerja di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong terletak pada 

kawasan seluas 433.304 m2 (43,30 Ha) yang terdiri dari wilayah kerja daratan 
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seluas19,93 Ha dan wilayah kerja perairan seluas 2,40 Ha. Koordinat 

geografis batas-batas wilayah kerja PPN Brondong terletak pada 060 52’ 

11,64” LS dan 1120 17’ 15,06” BT serta 060 52’ 09,29” LS dan 1120 17’ 

56,17” BT. Sedangkan, untuk koordinat geografis batas-batas wilayah 

operasional PPN Brondong terletak pada 060 50’ 00” LS dan 1120 52’ 00” LS 

dan 1120 19’ 30” BT (NA Isnaini, 2018) 

 

3.4.3 Jumlah Nelayan di TPI Kelurahan Brondong 

 Berikut data jumlah keseluruhan nelayan yang terlibat di dalam TPI 

Kelurahan Brondong, yang merupakan data wawancara dengan salah satu 

pegawai PPN Brondong bernama Bapak Agung : 

 

Tabel 7. Jumlah nelayan di TPI Kelurahan Brondong, akhir Tahun 

2018 

 

Profesi 
Jumlah 

Keseluruhan 

Jumlah per hari 

yang aktif 
Ket. 

Nelayan 11.000 orang 465 Anak Buah 

Kapal bongkar 

/hari 

375 Anak Buah 

Kapal cantrang 

bongkar per hari 

(terdiri dari laki-

laki). 

Sumber : Data Wawancara (diolah) 

 

 Berdasarkan tabel tersebut, mayoritas masyarakat kelurahan Brondong 

berprofesi sebagai nelayan, yang terdapat di dalam Tempat Pelelangan Ikan 

(TPI) Kelurahan Brondong berjumlah 11.000 orang para nelayan dan 456 
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anak buah kapal bongkar yang aktif per hari nya. Jumlah nelayan tersebut 

merupakan para nelayan modern yang beraktivitas di TPI Brondong. Nelayan 

yang terdapat di TPI merupakan nelayan yang melaut dengan jangka waktu 

yang lama yaitu melaut selama seminggu dan ada yang dua minggu. Kapal 

yang digunakan cukup besar, kapasitasnya 25 hingga 30 GT dan fishing 

groundnya di atas 100 mil.  Alat yang dipakai lebih modern, dengan kapasitas 

tangkap besar, seperti payang, cantrang, trawl (pukat harimau), dan 

sebagainya (Bachtiar Febrianto, 2018) 

 

3.4.4 Alur Kerja di TPI Kelurahan Brondong 

 Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kelurahan Brondong merupakan lokasi 

yang digunakan sebagai pasar dalam hal perikanan, di dalamnya terdapat 

transaksi penjualan dan pembelian ikan. Namun, ternyata jika ditelusuri lebih 

mendalam, sistem kerja di TPI Kelurahan Brondong tidak hanya secara 

langsung melakukan transaksi jual beli ikan dari kapal kepada pembeli, tetapi 

terdapat suatu sistem yang berjalan agar dapat menghasilkan nilai jual tinggi 

pada ikan. 

 Namun, jika hanya terjadi transaksi jual dari kapal ke pembeli, maka 

penjualan tidak akan berjalan dengan optimal, hal ini telah diatur dalam 

alur/sistem kerja agar terdapat sebuah kesamaan paham bagi setiap 

masyarakat yang bekerja di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kelurahan 

Brondong. Berikut adalah gambar standard alur kerja TPI Brondong 

berdasarkan dari UPT TPI Brondong : 



 

53 
 

 

Gambar 5. Standard Alur Kerja TPI Brondong 

  Sumber : Data UPT TPI Kelurahan Brondong 

 

 Alur kerja yang berada di Tempat Pelelangan Ikan Kelurahan Brondong 

memiliki standard yang telah diatur dalam mekanisme atau tata cara sistem kerja 

menurut UPT TPI Kelurahan Brondong. Setiap alur merupakan bagian dari sistem 

kerja, mulai dari ikan diambil dari kapal, kemudian dosirtir, dicuci bersih, hingga 

dilelang. setiap sistem harus berjalan sesuai dengan alur yang telah ditentukan agar 

tercipta sebuah keseimbangan dalam sistem kerja di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 

Kelurahan Brondong. 

 

 


