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ABSTRAK

ANALISIS PENDAPATAN PENGGUNAAN BEBERAPA ALAT
TANGKAP PADA PENGELOLAAN SUMBERDAYA IKAN SECARA

BERKELANJUTAN DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

FREDY AGUSTA

Nelayan dalam melakukan eksploitasi sumberdaya ikan untuk mendapatkan
keuntungan, terkadang tidak memperhitungkan kekuatan sumberdaya perikanan
untuk dapat pulih kembali.  Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan alat
tangkap yang sesuai untuk perairan Provinsi Lampung baik dari segi ekonomi,
potensi sumberdaya ikan, dan stakeholder perikanan tangkap.  Penelitian
dilakukan dari bulan Agustus 2016 sampai dengan Januari 2017 dengan lokasi
pengambilan responden di PPP Lempasing, Kota Bandar Lampung dan PPP
Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.  Hasil penelitian menunjukkan
bahwa alat tangkap jaring insang dengan kapal ukuran <5 GT merupakan alat
tangkap yang paling menguntungkan dalam segi ekonomi dengan R/C rasio atas
biaya tunai dan biaya total adalah 1,40 dan 1,34. Dalam penggunaannya alat
tangkap ini harus diatur supaya lebih selektif, karena dalam potensi perikanan
tangkap perairan Provinsi Lampung yang sebesar 198.000 ton/tahun dan nilai
potensi sebesar Rp 3 triliun yang memiliki status dapat dikembangkan untuk
penangkapanya adalah kelompok jenis ikan pelagis besar, binatang lunak dan
binatang berkulit keras.  Sedangkan menurut stakeholder perikanan tangkap, alat
tangkap purse seine merupakan alat tangkap yang baik karena memiliki
selektifitas dalam menjaga potensi perikanan, menghasilkan keuntungan yang
baik dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Oleh sebab itu diperlukan
kebijakan berupa pengaturan target tangkapan untuk menjaga kelestarian
sumberdaya ikan yang telah mengalami tangkapan berlebih dan pemanfaatan
sumberdaya ikan yang masih dapat dikembangkan.

Kata kunci : alat tangkap, pendapatan perikanan, potensi sumberdaya ikan



ABSTRACK

INCOME ANALYSIS OF FISHING GEARS IN SUSTAINABLE FISH
RESOURCES MANAGEMENT IN LAMPUNG PROVINCE

By

FREDY AGUSTA

Fishermen in the exploitation of fish resources to gain profit, sometimes do not
take into account the strength of fishery resources to be able to recovery. The
purpose of this study is to determine the appropriate fishing gear for the waters of
Lampung Province both in terms of economy, potential of fish resources, and
stakeholder capture fisheries.  The research was conducted from August 2016
until January 2017 with location of respondent in PPP Lempasing, Bandar
Lampung City and PPP Labuhan Maringgai Regency of East Lampung.  The
results showed that gillnets with boat size <5 GT is the most economically
advantageous fishing gear with R / C ratio over cash cost and total cost is 1,40 and
1,34.  In the use of this fishing gear should be arranged to be more selective,
Because the potential of fisheries catching waters of Lampung Province which is
198.000 tons / year and potential value of Rp 3 trillion which has the status to be
developed for its catch is a group of large pelagic fish, mollusca  and crustaceans.
Meanwhile, according to stakeholder of capture fishery, purse seine fishing gear is
a good fishing tool because it has selectivity in maintaining fishery potential,
generate good profit and increase labor absorption. Therefore, it is necessary to
arrange the targets to maintain the sustainability of fish resources that have
experienced over exploited and utilization of fish resources that can still be
developed

Keywords: fishery income, fishing gear, potential of fish resources
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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumberdaya perikanan di dunia ini telah mengalami penurunan.  Penurunan

sumberdaya perikanan ini dapat disebabkan oleh faktor alam maupun oleh faktor

manusia.  Penurunan yang disebabkan oleh faktor alam antara lain bencana alam

seperti tsunami, kenaikan suhu air laut dan lain sebagainya.  Sedangkan kerusakan

oleh manusia antara lain pencemaran perairan dengan limbah industri,

penangkapan ikan yang diikuti perusakan habitat ikan, penangkapan ikan secara

berlebihan.

Penangkapan ikan secara berlebihan terjadi karena meningkatnya permintaan akan

sumber protein ikan laut dipasaran.  Penangkapan secara berlebihan ini terjadi

karena sumberdaya perikanan sampai saat ini merupakan sumberdaya yang dapat

diperbaharui sehingga eksploitasi yang terjadi tidak memperhatikan potensi lestari

sumberdaya perikanan tersebut. Penangkapan menggunakan alat tangkap yang

tidak ramah lingkungan dan tidak memiliki selektifitas yang tinggi dalam

pengoperasiannya mepercepat penurunan sumberdaya perikanan tersebut.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor :

47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang

Diperbolehkan dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan di Wilayah
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Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, bahwa hampir seluruh

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) telah

mengalami pemanfaatan penuh (full-exploited) maupun pemanfaatan berlebih

(over-exploited). Sehingga perlu penetapan kebijakan untuk mengatur kegiatan

penangkapan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan keadaan tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang

Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik

(Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang

dilanjutkan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan

Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik

Indonesia, yang mana berdasarkan pertimbangan Kementerian Kelautan dan

Perikanan bahwa penggunaan alat tangkap pukat hela (trawls) dan pukat tarik

(seine nets) di WPP-NRI telah mengancam dan mengakibatkan menurunnya

kelestarian sumberdaya perikanan.

Provinsi Lampung yang memiliki luasan perairan laut sebesar 24.820 km2

menyimpan potensi perikanan sebesar ± 380.000 ton/tahun (Dinas Kelautan dan

Perikanan, 2016) yang belum termanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan potensi

perikanan tangkap oleh nelayan, dilakukan dengan menggunakan alat tangkap

yang beragam tergantung dari kebiasaan masyarakat, karakteristik wilayah

penangkapan ikan yang dituju, serta modal yang dimiliki oleh nelayan tersebut.
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Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung (2016) Jumlah alat

tangkap yang beroperasi di Provinsi Lampung sebanyak 9.052 Unit, dimana alat

tangkap yang paling banyak digunakan adalah jaring insang hanyut dan yang

paling sedikit adalah rawai tetap dasar. Dari alat tangkap yang beroperasi di

Provinsi Lampung tersebut sekitar seribu alat tangkap merupakan alat tangkap

yang dilarang penggunaannya oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan

Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan

Negara Republik Indonesia.  Dengan pelarangan ini maka pengusaha perikanan

tangkap yang menggunakan alat tangkap tersebut harus segera mengganti alat

tangkapnya dengan alat tangkap yang diperbolehkan oleh pemerintah.

Untuk menjaga kelestarian sumberdaya perikanan, sebaiknya penggantian alat

tangkap selain melihat faktor ekonomi juga memperhatikan potensi lestari

sumberdaya perikanan di Provinsi Lampung.  Oleh sebab itu diharapkan

penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pengusaha perikanan tangkap

dalam memilih alat tangkap yang sesuai dalam segi ekonomi dan potensi

sumberdaya perikanan, serta dapat menjadi bahan masukan dalam pengembangan

perikanan tangkap di perairan Provinsi Lampung.

1.2. Perumusan Masalah

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor

71/PERMEN-KP/2017, maka sebagian nelayan perikanan tangkap harus

mengganti alat tangkapnya dengan yang ramah lingkungan. Penggantian alat

tangkap oleh nelayan akan menyebabkan penggantian alat bantu penangkap ikan



4

dan keperluan operasional untuk melaut. Sehingga dibutuhkan biaya invetasi yang

cukup besar untuk penggantian alat tangkap tersebut dan merubah kebiasaan serta

pendapatan nelayan.  Selain memperhatikan biaya investasi yang dibutuhkan,

nelayan juga memperhatikan bagaimana cara mengoperasionalkan alat tangkap

tersebut, kebiasaan nelayan disekitar tempat mereka tinggal. Hal ini menyebabkan

alat tangkap pengganti yang dipilih nelayan adalah alat tangkap yang biasa

digunakan nelayan setempat.

Penambahan alat tangkap tertentu akan menyebabkan beban terhadap beberapa

kelompok jenis ikan, karena setiap alat tangkap memiliki target tangkapan

kelompok jenis ikan yang berbeda.  Sehingga dalam pemilihan alat tangkap

pengganti diharapkan nelayan dapat memperhatikan potensi lestari sumberdaya

ikan untuk mencegah terjadinya over-fishing pada kelompokjenis ikan tertentu.

Berdasarkan hal tersebut, maka identifikasi masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah ada perbedaan nilai pendapatan dari alat tangkap yang berbeda.

2. Berapa nilai potensi lestari perikanan Provinsi Lampung yang dapat

dieksploitasi untuk mendukung pengelolaan perikanan tangkap yang

berkelanjutan.

3. Alat tangkap apa yang cocok untuk digunakan di perairan Provinsi Lampung.

4. Strategi apa saja yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan peraturan

perundangan yang mendukung pengelolaan sumberdaya ikan yang

berkelanjutan.
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1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Membandingkan nilai pendapatan dari beberapa alat tangkap yang digunakan

di Provinsi Lampung.

2. Menghitung potensi lestari sumberdaya perikanan yang dapat dimanfaatkan di

Provinsi Lampung

3. Menentukan jenis alat tangkap yang dapat menjaga kelestarian sumberdaya

perikanan, sekaligus meningkatkan pendapatan nelayan sebagai pelaku usaha

perikanan tangkap di Provinsi Lampung.

4. Menyusun strategi untuk mengimplementasikan kebijakan penggunaan alat

tangkap.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan

pengelolaan perikanan tangkap di perairan laut Provinsi Lampung.

2. Pengusaha perikanan tangkap, sebagai bahan pertimbangan dalam memilih

alat tangkap untuk meningkatkan pendapatan.

3. Peneliti lain, sebagai bahan pembanding atau pustaka untuk penelitian sejenis.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pendapatan Nelayan Perikanan Tangkap

Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009

disebutkan bahwa nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan

penangkapan ikan, sedangkan nelayan kecil adalah orang yang mata

pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup

sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima)

gross ton (GT).

Pendapatan nelayan dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi (input) seperti tenaga

kerja, bahan bakar, boat (perahu), gear (alat tangkap), dan pengalaman nelayan.

Alokasi kombinasi faktor-faktor produksi tersebut dengan baik dapat meningkatkan

efisiensi yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan nelayan (Sutanto,

2005).

Menurut Harahap (2000) selain faktor pendapatan nelayan, dalam melakukan usaha

perikanan perlu diperhitungkan kelayakan usaha perikanan.  Secara finansial

beberapa cara yang lazim untuk menilai kelayakan usaha adalah return to total

capital (RTC), revenue cost ratio (R/C rasio) dan pay-back period.
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2.2. Sumber Daya Ikan

Menurut Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-

undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dinyatakan bahwa ikan adalah

segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian besar hidupnya berada di dalam

lingkungan perairan. Sehingga yang dimaksud dengan ikan adalah:

a. Pisces (ikan bersirip)

b. Crustacea (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya)

c. Mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya)

d. Coelenterata (ubur-ubur dan sebangsanya)

e. Echinodermata (teripang, bulu babi dan sebangsanya)

f. Amphibi (kodok dan sebangsanya)

g. Reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak dan sebangsanya)

h. Mammalia (paus, lumba-lumba,pesut, duyung dan sebangsanya)

i. Algae (rumput laut dan tumbuhan lain yang hidup di dalam air)

Selanjutnya untuk mempermudah dalam penghitungan potensi lestari sumberdaya

ikan, produksi perikanan dikelompokkan menurut jenis ikan pelagis besar, ikan

pelagis kecil, ikan demersal, ikan karang, binatang lunak, binatang berkulit keras

dan ikan lainnya.

Dalam pengelolaan perikanan pemerintah membagi wilayah perairan Indonesia

menjadi 11 wilayah pengelolaan perikanan yang ditetapkan melalui Peraturan

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Wilayah

Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dimana yang dimaksud

wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) adalah
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wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan,

konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan

pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi

eksklusif Indonesia. Sedangkan sebelas WPP-NRI yang ada di Indonesia yaitu:

1. WPP-NRI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman;

2. WPP-NRI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah barat Sumatera dan

Selat Sunda;

3. WPP-NRI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah selatan Jawa

hingga sebelah selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian

barat;

4. WPP-NRI 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China

Selatan;

5. WPP-NRI 712 meliputi perairan Laut Jawa;

6. WPP-NRI 713 meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan

Laut Bali;

7. WPP-NRI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda;

8. WPP-NRI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku,  Laut

Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau;

9. WPP-NRI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau

Halmahera;

10. WPP-NRI 717 meliputi perairan  Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik;

11. WPP-NRI 718 meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor

bagian timur.
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Wilayah perairan Provinsi Lampung yang seluas 24.820 Km² terbagi kedalam dua

WPP-NRI yaitu WPP-NRI 712 yang meliputi Laut Jawa dan WPP-NRI 572 yang

meliputi Selat Sunda, Teluk Lampung, Teluk Semangka dan Samudera Hindia.

Adapun WPP-NRI di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar1. Lokasi pembagian Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia

Menurut Undang-undang 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang 31

Tahun 2004 tentang Perikanan, dinyatakan bahwa sumberdaya ikan adalah potensi

semua jenis ikan.  Sumberdaya ikan adalah semua jenis ikan yang dimanfaatkan

untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Sumberdaya ikan sendiri merupakan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui

disebabkan sumberdaya alam ini dapat memperbaiki diri sendiri, karena terdapat

proses reproduksi secara biologis atau ada proses pertumbuhan. Tetapi dengan

ekstraksi yang berlebihan, melebihi daya pemulihan sumberdaya alam tersebut

mengakibatkan sumberdaya perikanan dapat habis. Pemanfaatan sumberdaya



10

perikanan yang berlebihan inilah yang sering disebut tangkapan berlebih atau

over-fishing.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 47/KEPMEN-

KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan dan

Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara

Republik Indonesia, bahwa estimasi potensi, jumlah tangkapan yang

diperbolehkan dan tingkat pemanfaatan WPP-NRI yang termasuk dalam wilayah

Perairan Provinsi Lampung ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Status tingkat eksploitasi sumberdaya ikan di masing-masing WPP-NRI

Kelompok
Jenis Ikan

WPP-NRI 572 WPP-NRI 712
Potensi
(ton)

JTB
(ton)

Tingkat
Pemanfaatan

Potensi
(ton)

JTB
(ton)

Tingkat
Pemanfaatan

Ikan
Pelagis
Kecil

412.945 330.356 penangkapan
penuh

303.886 243.109 penangkapan
penuh

Ikan
Pelagis
Besar

364.830 291.864 penangkapan
berlebihan

104.017 83.214 penangkapan
berlebihan

Ikan
Demersal

366.066 292.853 penangkapan
penuh

320.432 256.346 penangkapan
penuh

Ikan
Karang

48.098 38.478 dapat
dikembangkan

59.146 47.317 penangkapan
penuh

Udang
Peneid

8.249 6.599 penangkapan
berlebihan

58.390 46.712 penangkapan
berlebihan

Lobster
1.297 1.037 penangkapan

berlebihan
952 762 penangkapan

berlebihan

Kepiting
11.582 9.265 penangkapan

penuh
10.077 8.062 penangkapan

berlebihan

Rajungan
955 764 penangkapan

berlebihan
22.637 18.110 penangkapan

berlebihan
Cumi-
cumi

14.579 11.663 dapat
dikembangkan

102.142 81.714 penangkapan
berlebihan

Jumlah 1.228.601 981.680
Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan (2016)

Provinsi Lampung memiliki dua wilayah pengelolaan perikanan yaitu WPP-572

dan WPP 712 memiliki potensi perikanan yang cukup tinggi, dimana potensi
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perikanan Provinsi Lampung sebesar 21.124 ton/tahun untuk WPP 712 dan

366.876 ton/tahun untuk WPP 572 (Dinas Kelautan dan Perikanan, 2016). WPP

572 sendiri memiliki potensi yang cukup besar karena penghitungan potensi

tersebut ikut memperhitungkan potensi perikanan di Wilayah Zona Ekonomi

Eksklusif.

Tetapi tingkat pemanfaatan perikanan tangkap di Provinsi Lampung berdasarkan

Laporan Statistik Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Lampung pada tahun 2014 baru mencapai 157.969 ton, dimana pada WPP 712

sebesar 44.169 ton dan WPP 572 sebesar 113.800 ton (Dinas Kelautan dan

Perikanan, 2015). Dimana pemanfaatan tersebut baru mencapai 41,57 % dari

potensi perikanan tangkap Provinsi Lampung.

2.3. Alat Tangkap dan Alat Bantu Penangkap Ikan

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-

KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan

di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang dimaksud

alat tangkap adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang

dipergunakan untuk menangkap ikan. Sedangkan alat bantu penangkap ikan

adalah alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan

penangkapan ikan.

Alat tangkap berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

KEP.06/MEN/2010 dikelompokkan menurut jenisnya, yaitu :
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1. Jaring lingkar (surrounding nets)

Kelompok jenis alat tangkap jaring lingkar adalah kelompok alat tangkap

berupa jaring berbentuk empat persegi panjang yang terdiri dari sayap, badan,

dilengkapi pelampung, pemberat, tali ris atas, tali ris bawah dengan atau tanpa

tali kerut/pengerut dan salah satu bagiannya berfungsi sebagai kantong yang

pengoperasiannya melingkari gerombolan ikan pelagis.

2. Pukat tarik (seine nets)

Kelompok jenis alat tangkap pukat tarik adalah kelompok alat tangkap

berkantong (cod-end) tanpa alat pembuka mulut jaring, pengoperasiannya

dengan cara melingkari gerombolan (schooling) ikan dan menariknya ke kapal

yang sedang berhenti/berlabuh jangkar atau ke darat/pantai melalui kedua

bagian sayap dan tali selambar. Pengoperasiannya dilakukan pada permukaan,

kolom maupun dasar perairan umumnya untuk menangkap ikan pelagis

maupun ikan demersal tergantung jenis pukat tarik yang digunakan.

3. Pukat hela (trawls)

Kelompok jenis alat tangkap ikan pukat hela (trawls) adalah kelompok alat

tangkap terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat

pembuka mulut jaring dan pengoperasiannya dengan cara dihela di sisi atau di

belakang kapal yang sedang melaju. Alat pembuka mulut jaring dapat terbuat

dari bahan besi, kayu atau lainnya. Pengoperasiannya dilakukan pada kolom

maupun dasar perairan, umumnya untuk menangkap ikan pelagis maupun ikan

demersal termasuk udang dan crustacea lainnya tergantung jenis pukat hela

yang digunakan.
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4. Penggaruk (dredges)

Kelompok jenis alat tangkap penggaruk (dredges) adalah kelompok alat

tangkap berbingkai kayu atau besi yang bergerigi atau bergancu di bagian

bawahnya, dilengkapi atau tanpa jaring/bahan lainnya, dioperasikan dengan

cara menggaruk di dasar perairan dengan atau tanpa perahu untuk menangkap

kekerangan dan biota menetap. Pengoperasiannya dilakukan pada dasar

perairan umumnya untuk menangkap kekerangan, teripang, dan biota menetap

lainnya.

5. Jaring angkat (lift nets)

Kelompok jenis alat tangkap jaring angkat adalah kelompok alat tangkap

terbuat dari bahan jaring berbentuk segi empat dilengkapi bingkai bambu atau

bahan lainnya sebagai rangka, yang dioperasikan dengan cara dibenamkan

pada kolom perairan saat setting dan diangkat ke permukaan saat hauling yang

dilengkapi dengan atau tanpa lampu pengumpul ikan, untuk menangkap ikan

pelagis. Pengoperasiannya dapat menggunakan alat bantu pengumpul ikan

berupa lampu.

6. Alat yang dijatuhkan (falling gears)

Kelompok jenis alat tangkap yang dijatuhkan atau ditebarkan adalah

kelompok alat tangkap yang terbuat dari jaring, besi, kayu, dan/atau bambu

yang cara pengoperasiannya dijatuhkan/ditebarkan untuk mengurung ikan

pada sasaran yang terlihat maupun tidak terlihat. Digunakan untuk menangkap

ikan pelagis bergerombol dan cumi-cumi.
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7. Jaring insang (gillnets and entangling nets)

Kelompok jenis alat tangkap jaring insang adalah kelompok jaring yang

berbentuk empat persegi panjang dilengkapi dengan pelampung, pemberat, tali

ris atas dan tali ris bawah atau tanpa tali ris bawah untuk menghadang ikan

sehingga ikan tertangkap dengan cara terjerat dan/atau terpuntal dioperasikan

di permukaan, pertengahan dan dasar secara menetap, hanyut dan melingkar

dengan tujuan menangkap ikan pelagis dan demersal.

8. Perangkap (traps)

Kelompok jenis alat tangkap perangkap adalah kelompok alat tangkap yang

terbuat dari jaring, dan/atau besi, kayu, bambu, berbentuk silinder, trapesium

dan bentuk lainnya dioperasikan secara pasif pada dasar atau permukaan

perairan, dilengkapi atau tanpa umpan. Pengoperasiannya dilakukan pada

permukaan maupun dasar perairan umumnya menangkap ikan pelagis maupun

ikan demersal tergantung jenis perangkap.

9. Pancing (hooks and lines)

Kelompok jenis alat tangkap pancing adalah kelompok alat tangkap yang

terdiri dari tali dan mata pancing dan atau sejenisnya. Dilengkapi dengan

umpan alami, umpan buatan atau tanpa umpan. Pengoperasiannya dilakukan

pada permukaan, kolom maupun dasar perairan, umumnya untuk menangkap

ikan pelagis maupun ikan demersal tergantung jenis pancing.

10. Alat penjepit dan melukai (grappling and wounding)

Kelompok jenis alat tangkap penjepit dan melukai adalah kelompok alat

tangkap yang terbuat dari batang kayu, besi atau bahan lainnya yang

mempunyai satu atau lebih bagian runcing/tajam, yang pengoperasiannya
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dengan cara mencengkeram, mengait/menjepit, melukai dan/atau membunuh

sasaran tangkap. Pengoperasiannya dilakukan pada permukaan, kolom

maupun dasar perairan umumnya untuk menangkap ikan pelagis maupun ikan

demersal tergantung jenis alatnya.

Dari sepuluh kelompok alat tangkap tersebut diatas kelompok alat tangkap pukat

tarik (seine nets) dan alat tangkap pukat hela (trawls) dilarang penggunaannya

sejak awal tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Nomor : 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan

Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan

Perikanan Negara Republik Indonesia.

Alat bantu penangkapan ikan dipergunakan untuk membantu dalam rangka

efisiensi dan efektifitas penangkapan ikan.  Menurut Direktorat Sumberdaya Ikan

(2006) alat bantu penangkapan ikan dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok

alat, yaitu:

1. Alat bantu pengumpul ikan adalah sarana perlengkapan atau benda lain yang

dipergunakan untuk membantu efisiensi dan efektifitas mengumpulkan ikan

untuk ditangkap, seperti alat bantu lampu dan rumpon.

2. Alat bantu penginderaan ikan adalah sarana perlengkapan atau benda lain

yang dipergunakan untuk penginderaan keberadaan gerombolan ikan seperti

fishfinder, sonar, dan echosounder.

3. Alat bantu pengoperasian alat tangkap adalah sarana perlengkapan atau benda

lain yang dipergunakan untuk membantu pengoperasian alat tangkap seperti

net hauler, line hauler, winch dan power block.
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2.4. Pelaku Usaha Perikanan

Stakeholder menurut Hartati (2014) adalah sekelompok manusia atau komunitas

yang memiliki kepentingan yang sama. Sehingga dapat diambil kesimpulan

bahwa stakeholder perikanan tangkap adalah individu, sekelompok manusia,

komunitas atau masyarakat yang memiliki hubungan dengan kegiatan perikanan

tangkap, baik pelaku yang berhubungan langsung dengan kegiatan penangkapan

ikan maupun pelaku yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan

penangkapan ikan. Stakeholder perikanan tangkap yang terdapat di Pelabuhan

Perikanan Pantai Lempasing antara lain Nelayan, KUD, Pengolah ikan, Pedagang

Ikan.

Menurut Undang-undang 7 Tahun 2016 Nelayan adalah orang yang mata

pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Sedangkan nelayan kecil adalah

orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi

kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling

besar 10 (sepuluh) gross ton (GT). Nelayan sendiri dalam statistik perikanan

tangkap adalah orang yang melakukan / terlibat dalam operasi penangkapan ikan,

termasuk juru mudi, juru mesin, fishing master, dan ABK (Direktorat Sumberdaya

Ikan 2006).

Rumah Tangga Perikanan dan Perusahan Perikanan (RTP/PP) Tangkap adalah

Rumah Tangga (Perseorangan) atau Perusahaan yang melakukan usaha

penangkapan ikan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual

(Direktorat Sumberdaya Ikan 2006). Sebuah RTP/PP memiliki satu alat tangkap
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atau lebih dan dapat memiliki satu armada kapal perikanan tangkap atau lebih.

Dalam satu RTP dapat memiliki satu atau lebih nelayan.

2.5. Kebijakan Pembangunan Perikanan Tangkap

Perikanan Tangkap merupakan salah satu kegiatan pengembangan perikanan yang

yang dipengaruhi oleh ketersediaan sumberdaya perikanan di perairan. Berbeda

dengan perikanan budidaya yang kegiatannya tidak di pengaruhi oleh ketersediaan

sumberdaya perikanan di perairan tetapi lebih dipengaruhi oleh ketersediaan

bahan baku benih. Pengembangan perikanan tangkap dipengaruhi antara lain oleh

keterbatasan teknologi, sumberdaya manusia, dan penurunan sumberdaya

perikanan.

Salah satu contoh sumberdaya manusia yang mempengaruhi pengembangan

perikanan tangkap adalah Ilegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing.

Menurut Kusumastanto (2008) problem IUU fishing tidak hanya mencakup

permasalahan klasik pencurian ikan, tetapi juga perikanan yang tidak dilaporkan

(unreported fishing) dan perikanan yang tidak diatur (unregulated fishing). Perikanan

yang tidak dilaporkan mencakup kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan,

terdapat kesalahan dalam pelaporannya dan pelaporan yang tidak semestinya.

Perikanan yang tidak diatur mencakup kegiatan penangkapan ikan yang tidak diatur

oleh negara yang bersangkutan.

Di Negara Indonesia sendiri terdapat beberapa peraturan perundangan yang mengatur

kegiatan penangkapan untuk mengelola sumberdaya perikanan agar tetap lestari.

Antara lain peraturan perundangan yang mengatur penggunaan alat tangkap di

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
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2.6. Kerangka Pemikiran

Nelayan dalam melakukan penangkapan ikan bertujuan untuk mendapatkan hasil

tangkapan yang banyak dan pendapatan yang tinggi. Dalam mencapai hal itu

nelayan banyak mengalami kendala yang dihadapi seperti hasil tangkapan yang

makin sedikit dan jauhnya wilayah penangkapan sehingga meningkatkan biaya

operasional dalam melakukan penangkapan ikan.

Selain itu dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

02/PERMEN-KP/2015 yang dilanjutkan dengan terbitnya Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 maka beberapa alat

tangkap yang biasa digunakan oleh nelayan dan memiliki produktifitas yang

lumayan tinggi tidak dapat digunakan kembali. Oleh sebab itu diperlukan alat

tangkap yang cocok digunakan di daerah perairan Provinsi Lampung, dimana alat

tangkap tersebut dapat meningkatkan pendapatan nelayan dan juga ramah

terhadap lingkungan sehingga menciptakan produksi perikanan tangkap yang

berkelanjutan.

Untuk menentukan alat tangkap yang cocok di daerah perairan Provinsi Lampung,

diperlukan juga penghitungan potensi lestari sumberdaya ikan. Hal ini

dimaksudkan supaya alat tangkap yang dipilih tidak memiliki target tangkapan

ikan yang memiliki status tangkapan berlebih.
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Gambar 2. Bagan kerangka pemikiran

2.7. Hasil Penelitian Terdahulu yang Terkait

Adapun penelitian serupa yang telah dilakukan tentang penggunaan alat tangkap

pada pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan antara lain oleh Sutanto

(2005) yang melakukan penelitian tentang efisiensi alat tangkap gillnet dan

cantrang dengan studi kasus di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah dengan

pengambilan sampling dilakukan dengan multistages sampling. Variable yang

digunakan adalah produksi, tenaga kerja, bahan bakar, alat tangkap, perahu,

perbekalan, pengalaman, dan lama waktu trip penangkapan. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa mayoritas usaha penangkapan ikan dengan Gillnet telah

mencapai efisiensi teknis lebih dari 80% sedangkan nelayan Cantrang sebagian

besar mencapai efisiensi teknis 50% sampai 80%.

Sismadi (2006) melakukan penelitian tentang efiensi penggunaan input alat

tangkap purseseine dengan pengambilan sampling dilakukan dengan metode acak

 Pendapatan Nelayan
yang kecil

 Penggantian alat
tangkap yang tidak
ramah lingkungan

Penentuan alat
tangkap yang baru

Alat Tangkap yang
Efisien dan Ramah
lingkungan

Potensi Sumberdaya Ikan:
 Kepmen KP No.

47/KEPMEN-KP/2016
 Penghitungan MSY

Pendapat Para Ahli
mengenai Alat Tangkap
yang Ramah Lingkungan

Peraturan Perundangan
tentang Alat Tangkap:
 Permen KP No.

71/PERMEN-KP/2016

Alat Tangkap yang
Ramah Lingkungan

Pendapatan Nelayan :
 Faktor Input
 Produksi
 Harga Jual
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bertingkat. Hasil dari penelitian ini adalah mayoritas usaha penangkapan ikan

dengan alat tangkap purse seine telah mencapai tingkat efisiensi diatas 90%

dengan nilai rata-rata efisiensi teknis sebesar 0,9579, efisiensi harga sebesar

6,0451 dan nilai efisiensi ekonomis sebesar 5,7907 yang artinya hampir

mendekati efisien.

Adam (2012) melakukan penelitian tentang kebijakan pengembangan perikanan

berkelanjutan. Hasil yang didapatkan adalah kondisi sumber daya perikanan yang

semakin menurun menyebabkan perlunya pengelolaan perikanan supaya tetap

lestari dan memberikan hasil yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut,

perlu dilakukan pembatasan, baik dari sisi output maupun input.

Tamarol, dkk (2012) melakukan penelitian dampak perikanan tangkap terhadap

sumberdaya ikan dan habitatnya, pengumpulan data dilakukan menggunakan dua

pendekatan yakni menganalisis hasil tangkapan untuk jangka waktu yang panjang

dan pengamatan langsung terhadap proses penangkapan. Hasil yang diperoleh

menunjukkan bahwa beberapa alat tangkap yang digunakan berpotensi merusak

habitat dasar perairan karena teknik pengoperasiannya dan perlakuan terhadap alat

tangkap tersebut, beberapa jenis alat tangkap berpotensi merubah stabilitas dan

keberlangsungan sumberdaya ikan.

Jamal (2014) melakukan penelitian tentang faktor yang mempengaruhi

pendapatan Nelayan. Dengan teknik sampling yang digunakan adalah Incidental

Sampling dan menggunakan data cross section. Hasil penilitian menunjukkan

bahwa modal, umur, curahan jam kerja, pengalaman kerja, harga dan hasil

tangkapan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan nelayan.
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Antika, dkk (2014) melakukan penelitian tentang analisis kelayakan finansial

usaha perikanan tangkap dogol yang menggunakan analisis finansial dan

kelayakan usaha. Dengan variabel yang digunakan adalah investasi usaha, biaya

produksi, jenis tangkapan, nilai produksi, metode pengoperasian alat tangkap.

Hasil yang didapatkan dari perhitungan analisis kelayakan usaha pada

penangkapan dogol diperoleh nilai rata-rata NPV yaitu sebesar Rp 74.590.529 -

Rp 123.765.164, nilai rata-rata IRR yaitu sebesar 30% - 50%, nilai rata-rata B/C

Ratio yaitu sebesar 1,090 - 1,098, Payback Periode 2 tahun. Ringkasan penelitian

terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.



Tabel 2. Ringkasan penelitian terdahulu

No. Peneliti/Tahun/Judul
Metode Sampling dan

Alat Analisis
Variabel Penelitian Hasil

1. Himawan Arif Sutanto
2005
Tesis
Analisis Efisiensi Alat Tangkap
Perikanan Gillnet dan Cantrang (Studi
di Kabupaten Pemalang Jawa Tengah)

Multistage sampling  Produksi
 tenaga kerja
 bahan bakar
 alat tangkap
 perahu
 perbekalan
 pengalaman
 lama waktu trip

penangkapan.

Mayoritas usaha penangkapan ikan
dengan Gillnet telah mencapai efisiensi
teknis lebih dari 80% sedangkan nelayan
Cantrang sebagian besar mencapai
efisiensi teknis 50% sampai 80%.

2. Sismadi
2006
Tesis
Analisis Efisiensi Penggunaan Alat
Tangkap Purseseine di Kota Pekalongan

Metode acak
bertingkat
Dengan metode
analisis Frontier
Analisis dengan
metode Maksimum
Likelihood (MLE)

 Produksi
 Tenaga Kerja
 Bahan Bakar
 Pengalaman

Nahkoda
 Perbekalan
 Perahu
 Alat Tangkap

Mayoritas usaha penangkapan ikan
dengan alat tangkap purse seine telah
mencapai tingkat efisiensi diatas 90%
dengan nilai rata-rata efisiensi teknis
sebesar 0,9579, efisiensi harga sebesar
6,0451 dan nilai efisiensi ekonomis
sebesar 5,7907 yang artinya hampir
mendekati efisien

3. Tamarol, J; Luasunaung, A; Budiman, J
2012
Jurnal
Dampak perikanan tangkap terhadap
sumberdaya ikan dan habitatnya di
Perairan Pantai Tabukan Tengah
Kepulauan Sangihe

Pengamatan Langsung beberapa alat tangkap yang digunakan
berpotensi merusak habitat dasar perairan
karena teknik pengoperasiannya dan
perlakuan terhadap alat tangkap tersebut,
beberapa jenis alat tangkap berpotensi
merobah stabilitas dan keberlangsungan
sumberdaya ikan. 22
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Tabel 2. Ringkasan penelitian terdahulu

4. Adam
2012
Jurnal
Kebijakan Pengembangan Perikanan
Berkelanjutan (Studi Kasus Kabupaten
Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara
dan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi
Maluku Utara)

kondisi sumber daya perikanan yang
semakin menurun menyebabkan perlunya
pengelolaan perikanan supaya tetap
lestari dan memberikan hasil yang
berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan
tersebut, perlu dilakukan pembatasan,
baik dari sisi output maupun input

5. Jamal
2014
Jurnal
Analisis Faktor-Faktor Yang
mempengaruhi Pendapatan Nelayan
[Studi Nelayan Desa Klampis, Kec.
Klampis, Kab. Bangkalan]

Incidental Sampling
dan data cross section

variabel modal, umur, curahan jam kerja,
pengalaman kerja, harga dan hasil
tangkapan secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap pendapatan nelayan.

6. Antika, M; Kohar, A; Boesono, H
2014
Jurnal
Analisis kelayakan finansial usaha
perikanan tangkap dogol di Pangkalan
Pendaratan Ikan (PPI) Ujung Batu
Jepara

analisis finansial dan
kelayakan usaha

 Investasi usaha
 Biaya produksi
 Jenis tangkapan
 Nilai produksi
 Metode

pengoperasian
alat tangkap

dari perhitungan analisis kelayakan usaha
pada penangkapan dogol diperoleh nilai
rata-rata NPV yaitu sebesar Rp
74.590.529 - Rp 123.765.164, nilai rata-
rata IRR yaitu sebesar 30% - 50%, nilai
rata-rata B/C Ratio yaitu sebesar 1,090 -
1,098, Payback Periode 2 tahun

23



III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Konsep Dasar dan Definisi Operasional

Penelitian ini merupakan studi empiris tentang penggunaan beberapa alat tangkap

pada pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan di Provinsi Lampung

yang berangkat dari pemikiran bahwa kebijakan pemerintah tentang pembatasan

penggunaan beberapa alat tangkap bertujuan untuk menjaga kelestarian

sumberdaya perikanan di perairan laut Indonesia. Secara khusus penelitian akan

melihat apakah penggunaan beberapa alat tangkap yang digunakan di Provinsi

Lampung merupakan alat tangkap yang ramah lingkungan, serta melihat dampak

ekonomi yang timbul terhadap stakeholder perikanan. Sehingga dapat diketahui

alat tangkap yang ramah lingkungan dan dapat meningkatkan pendapatan nelayan.

Masing-masing variabel dan pengukuran dalam penelitian ini perlu dijelaskan

agar diperoleh kesamaan pemahaman terhadap konsep-konsep dalam penelitian,

yaitu:

a. Ikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala jenis organism

yang seluruhnya atau sebagian besar hidupnya berada di dalam lingkungan

perairan (Undang-undang 45, 2009)



25

b. Alat tangkap yang diamati adalah alat tangkap yang umum digunakan di

pelabuhan perikanan pantai  Lempasing dan pelabuhan perikanan pantai

Labuhan Maringgai yaitu payang, purse seine, jaring insang dan pancing.

c. Responden adalah Juragan/Pemilik Kapal ataupun Penanggung Jawab

Kapal Perikanan yaitu Nahkoda Kapal Perikanan, yang mendaratkan

kapalnya di PPP Lempasing dan PPP Labuhan Maringgai.

d. Potensi sumber daya ikan adalah batasan sumber daya ikan yang dapat

dimanfaatkan secara berkelanjutan.

e. Produksi adalah jumlah dan nilai ikan laut yang didaratkan dengan satuan

kg dan rupiah.

f. Kapal atau Kapal Perikanan adalah kapal yang digunakan untuk kegiatan

penangkapan ikan.

g. Pendapatan adalah total penerimaan dikurangi total pengeluaran usaha

penangkapan ikan dengan memperhitungkan penyusutan alat produksi.

h. Para Ahli atau Pakar adalah orang yang bekerja di lembaga pendidikan,

pemerintahan, atau sektor swasta yang paham mengenai kegiatan

penangkapan ikan, alat tangkap, dan sumberdaya perikanan.

i. Upaya atau upaya penangkapan ikan adalah usaha untuk mendapatkan

ikan dengan cara menangkap menggunakan alat tangkap. Upaya dalam

penelitian ini adalah unit alat tangkap yang dibutuhkan untuk mendapatkan

hasil tangkapan yang diinginkan.

j. Stakeholder perikanan tangkap adalah pelaku usaha dibidang perikanan

tangkap, antara lain nelayan, pemilik kapal, dan lain sebagainya.
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3.2. Lokasi, Responden dan Waktu Penelitian

Pengambilan data dilaksanakan pada Bulan Agustus 2016 sampai dengan Januari

2017 dengan lokasi di PPP Lempasing, Kota Bandar Lampung dan PPP Labuhan

Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Wilayah perairan dibatasi pada wilayah

perairan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Lampung yaitu 12 mil dari

pinggir pantai terluar.

Provinsi Lampung memiliki dua Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik

Indonesia, yaitu WPP-NRI 712 (Laut Jawa) dan WPP-NRI 572 (Selat Sunda,

Teluk Lampung, Teluk Semangka dan Samudera Hindia Sebelah Barat Provinsi

Lampung). Oleh sebab itu dipilih PPP Lempasing dan PPP Labuhan Maringgai

karena merupakan pelabuhan perikanan yang aktif dan cukup besar di Provinsi

Lampung selain mewakili WPP-NRI tersebut. PPP Lempasing mewakili WPP-

NRI 572, sedangkan PPP Labuhan Maringgai mewakili WPP-RI 712.

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelaku usaha yang

merupakan pemilik atau juragan kapal perikanan serta para ahli dalam bidang

penangkapan ikan. Pelaku usaha digunakan untuk melihat pendapatan atau nilai

ekonomis dari suatu alat tangkap yang digunakan. Sedangkan para ahli dalam

bidang penangkapan ikan digunakan untuk melihat apakah alat tangkap tersebut

merupakan alat tangkap yang ramah lingkungan atau tidak.
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Pelaku Usaha yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelaku usaha yang

menggunakan alat tangkap :

a. Payang
b. Purseseine
c. Jaring Insang
d. Pancing

Keempat alat tangkap tersebut diatas dipilih karena merupakan alat tangkap yang

digunakan di kedua lokasi penelitian.

Tabel 3. Jumlah alat tangkap yang digunakan di Kota Bandar Lampung dan
Kabupaten Lampung Timur

Jenis Alat Tangkap
Kab. Lampung

Timur
Kota Bandar
Lampung

Pukat tarik udang tunggal 77 -
Payang (termasuk Lampara) 402 31
Dogol (termasuk Lampara dasar, Cantrang) 250 43
Pukat pantai (Jaring arad) - 33
Pukat cincin 97 30
Jaring insang hanyut 216 62
Jaring insang tetap 239 -
Jaring tiga lapis 2 -
Bagan perahu/rakit - 38
Bagan tancap 409 -
Serok dan Songko 87 -
Pancing lainnya 236 93
Sero (termasuk Kelong) 48 -
Bubu (termasuk Bubu ambal) - 88
Alat penangkap kerang 45 -
Alat penangkap kepiting 63 -

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung (2015)
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Metode pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode acak

sederhana (simple random sampling).  Penentuan ukuran sampel mengacu pada

Issac dan Michael dalam Sugiarto (2003), dengan rumus :

= +
Dimana :

n = Ukuran Sampel
N = Jumlah Populasi
Z = Taraf Kesalahan (10% = 1,645)
S2 = Varian Sampel 10%
d = Derajat Penyimpangan 10%

Perincian jumlah responden ditentukan dari masing-masing wilayah dan alat

tangkap yang digunakan, pembagian jumlah responden dipergunakan alokasi

proporsional dengan rumus :

= ∗
Dimana :

ni =  Jumlah Sampel i
Ni =  Jumlah Populasi i
N =  Jumlah Populasi
n =  Jumlah Sampel

ukuran sampel yang digunakan sebanyak 54 pengusaha perikanan tangkap dengan

rincian seperti yang terdapat pada Tabel 4.
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Tabel 4. Jumlah responden penelitian penggunaan beberapa alat tangkap di
Provinsi Lampung

Jenis Alat Tangkap

Jumlah Populasi Jumlah Responden
Kab.

Lampung
Timur

Kota
Bandar

Lampung

Kab.
Lampung

Timur

Kota
Bandar

Lampung
Payang (termasuk Lampara) 402 31 18 2
Pukat cincin 97 30 5 2
Jaring insang 216 62 10 3
Pancing 236 93 10 4
J u m l a h 951 216 43 11
Jumlah Total 1.167 54

3.3. Pengumpulan dan Analisis Data Responden dan Sampel

Dalam penelitian ini, data-data yang dikumpulkan meliputi data yang berkaitan

dengan aspek teknis dan aspek ekonomi dari masyarakat nelayan di PPP

Lempasing dan PPP Labuhan Maringgai.  Sumber data pada penelitian ini adalah

data primer dan data sekunder.  Data primer diperoleh melalui

observasi/pengamatan secara langsung dan wawancara dengan pihak-pihak yang

terlibat pengusaha perikanan tangkap, nahkoda kapal perikanan, pemerintah

daerah, dan beberapa pihak terkait lainnya dengan menggunakan kuesioner yang

berisi dengan daftar pertanyaan yang berhubungan dengan peubah-peubah yang

diamati.  Data sekunder diperoleh melalui penelusuran studi literatur, laporan,

arsip dan dokumen pada lembaga atau instansi terkait yang meliputi informasi

tentang deskripsi umum wilayah penelitian dan informasi lainnya.

Data primer dan sekunder yang diperlukan adalah :

a) Data yang berkaitan dengan sumberdaya ikan dan ekonomi nelayan

1. Hasil tangkap nelayan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014
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2. Kondisi stok ikan yaitu nilai MSY dan CPUE (Catch Per Unit Effort/Hasil

Tangkap Per Satuan Upaya)

3. Harga jual hasil tangkap

4. Sistem bagi hasil

5. Biaya produksi

6. Alat tangkap dan teknologinya

b) Data pendukung lainnya

1. Kebijakan yang telah diambil pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun

Pemerintah Daerah untuk mendukung kebijakan tersebut

Data primer dan data sekunder yang terkumpul kemudian diolah sehingga lebih

mudah untuk diinterpretasikan.  Data-data tersebut dikaji dengan menggunakan

metode analisis berikut ini :

1) Analisis Pendapatan Usaha Perikanan Tangkap

Analisis ekonomi dilihat dengan membandingkan keuntungan dari beberapa

jenis alat tangkap yang umum digunakan oleh nelayan di Provinsi Lampung.

Dalam penghitungan nilai keuntungan menggunakan analisis keuntungan dan

analisis deskriftif  dengan mempertimbangkan perhitungan nilai investasi dan

penyusutan dengan formula :

= −= .= +
(Coelli, T., Rao, D.S.P, O’Donnel, C.J. and Bettese, G.E, 2005)
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( / ℎ ) = ( )( ℎ )
Dimana :

π : Pendapatan per tahun (keuntungan), satuannya rupiah
TR : Total Revenue (Total penerimaan) per tahun, satuannya

rupiah
TC : Total Cost (Total biaya) per tahun, satuannya rupiah
χ : Hasil tangkapan, satuannya kilogram
Px : Harga jual, satuannya rupiah/kilogram
TC fixed : Total Cost of Fixed (Total biaya tetap), satuannya rupiah
TC variable : Total Cost of Variable (Total biaya tidak tetap),satuannya

rupiah

Untuk mengetahui apakah usaha perikanan tangkap tersebut menguntungkan

atau tidak bagi pengusaha perikanan tangkap maka digunakan nisbah

penerimaan dan biaya dengan rumus/ =
Dimana :

R/C : Nisbah antara penerimaan dan biaya

TR : Total Revenue (Total penerimaan), satuannya rupiah

TC : Total Cost (Total biaya), satuannya rupiah

Kriteria pengukuran pada analisis nisbah penerimaan dengan biaya total :

a) Jika R/C > 1, maka usaha tani ubi kayu menguntungkan.

b) Jika R/C = 1, maka usaha tani ubi kayu impas.

c) Jika R/C < 1, maka usaha tani ubi kayu mengalami kerugian.

2) Analisis Potensi Sumberdaya Perikanan

Perhitungan stok sumberdaya ikan dihitung dengan pendekatan surplus

produksi dari Model Schaefer (1957) yang sebelumnya dilakukan standarisasi
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upaya penangkapan dari setiap alat tangkap karena setiap jenis alat tangkap

memiliki faktor daya tangkap atau Fishing Power Indeks (FPI) yang berbeda-

beda.  Dari tabel atau matrik jumlah hasil tangkapan tiap alat tangkap dapat

dihitung hasl tangkapan per unit alat untuk tahun tertentu.  Alat tangkap yang

memiliki nilai FPI tertinggi dinyatakan sebagai alat tangkap standar, yaitu

memiliki nilai FPI = 1,00.  Nilai FPI alat tangkap lainnya dikonversi ke nilai

FPI yang tertinggi tersebut (Tampubolon dan Sutedjo, 1983 dalam Septifitri,

2010).

Langkah berikutnya adalah memperkirakan besarnya potensi perikanan di

daerah studi dengan model Schaefer (1957) menggunakan pendekatan

metode surplus produksi.  Metode surplus produksi adalah metode yang

digunakan untuk menghitung potensi lestari atau MSY (Maksimum

Sustainable Yield) dan upaya optimum (fopt) dengan cara menganalisa

hubungan upaya tangkapan dengan hasil tangkapan per unit upaya tangkap

(CPUE) pada suatu perairan.  Tingkat upaya optimum (fopt) dari hasil

tangkapan optimum (MSY) dari tiap unit penangkapan dapat diketahui

melalui persamaan berikut :

a) Hubungan antara CPUE dengan upaya penangkapan (f) := −
b) Hubungan antara hasil tangkapan (C) dengan upaya penangkapan (f) := +
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c) Upaya penangkapan optimum (fopt atau fmsy) diperoleh dengan cara

menyamakan turunan pertama hasil tangkapan (C) terhadap upaya

penangkapan (f) dengan nol :

 = +
 ′ = + 2
 = 0

 = −2
 f = − /2

c) Maksimum Sustainable Yield (MSY) atau hasil tangkapan optimum

diperoleh dengan mensubtitusikan nilai upaya penangkapan optimum,

(fopt) atau (fmsy) ke persamaan pada butir huruf b diatas :

 = +
 = ( ) + ( )
 = − /4b

Pada model Schaefer, untuk mendapatkan gambaran pengaruh dari upaya

penangkapan (f) terhadap hasil tangkapan per unit upaya penangkapan

(CPUE) dan untuk mendapatkan nilai konstanta a dan b Pada rumus diatas

digunakan analisis regresi.

Analisis terhadap hubungan antara upaya tangkap relatif (relative effort)

dengan CPUE relative dilakukan dengan menggunakan analisis kuadrat

terkecil, yaitu dengan cara meminimumkan eror atau simpangan.  Hubungan

tersebut adalah:
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= + +
Dimana :
Y = peubah tak bebas (CPUE) (ton/unit);
x = peubah bebas (effort) (jumlah unit);
e = simpangan
αβ= parameter regresi penduga nilai a dan b

Kemudian diduga dengan fungsi dugaan, yaitu:

= +
Jika hasil tangkapan yang didapatkan lebih kecil dari MSY, maka ada dua

kemungkinan.  Kemungkinan yang pertama adalah upaya penangkapan yang

dilakukan lebih kecil dari uapaya yang dikehendaki untuk mendapatkan nilai

MSY.  Kemungkinan kedua adalah upaya yang dilakukan melebihi upaya

yang dikehendaki agar tetap lestari, sehingga hasil tangkapan yang

didapatkan lebih kecil.

Penentuan MSY dan upaya optimum hanya dapat dilakukan jika parameter

pada persamaan = + bernilai negatif, yang artinya penambahan

upaya akan menyebabkan penurunan CPUE.  Jika diperoleh slope b bernilai

positif maka tidak dapa ditentukan besarnya pendugaan stok maupun upaya

optimum, tetapi hanya dapat disimpulkan bahwa penambahan jumlah upaya

masih dapat ditingkatkan untuk memperbsar prooduksi.  Dengan kata lain,

stok masi dalam keadaan underfishing.

Analisis surplus produksi juga dapat menentukan jumlah tangkapan  yang

diperbolehkan (Total Allowable Catch/TAC) dan tingkat pemanfaatan

sumberdayaikan (TP).  Besarnya TAC biasanya dihitung berdasarkan nilai
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tangkapan maksimum lestari atau MSY (Maksimum Suistanable Yield) suatu

sumberdaya perikanan yang perhitungannya didasarkan atas berbagai

pendekatan atau metode (Boer dan Aziz, 1995).  Jumlah tangkapan yang

diperolehkan (JTB) adalah 80% dari potensi maksimum lestarinya (MSY)

(FAO, 1995).  Tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan dapt diketahui setelah

didapatkan MSY.  Tingkat pemanfaatan dihitung dengan cara mempersenkan

jumlah hasil tangkapan pada tahun tertentu terhadap nilai TAC, yaitu:

TP = (C/TAC) x 100%

Dimana :
TP = Tingkat pemanfaaatan (%)
C = Hasil tangkapan (ton)
TAC = Total Allowable Catch (80% dari MSY)

Nilai upaya maksimum yang didapat dari perhitungan tersebut merupakan

jumlah upaya total dari seluruh alat tangkap yang dibakukan.  Artinya,

jumlah upaya tangkap tidak dapat menunjukkan jumlah upaya yang

sebenarnya karena terdiri dari berbagai jenis alat tangkap yang berbed.

Untuk mengetahui jumlah upaya tagkap maksimum masing-masing alat

tangkap, harus dilakukan destandarisasi yaitu menghitung jumlah upaya yang

sebenarnya untuk masing-masing alat tangkap dengan cara membagi proporsi

jumlah upaya masing-masing alat tangkap dengan fising power-nya masing-

masing.  Proporsi masing-masing alat tangkap didapatkan dari jumlah rata-

rata tiap alat tangkap setiap tahunnya dibagi dengan jumlah total rata-rata per

tahun seluruh alat tangkap.
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3) Analisis Alat Tangkap Ramah Lingkungan yang sesuai dengan potensi
perikanan yang ada di Provinsi Lampung

Metode analisis data yang digunakan dalam menelusuri alat tangkap ramah

lingkungan didaerah penelitian dengan menggunakan metode deskriptif-

kualitatif yaitu membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan

akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Analisis hasil kuesioner, wawancara dengan pakar dan stakeholder, pencarian

data dari berbagai media, literatur, jurnal, dan artikel, dijadikan data

kuantitatif yang diolah dengan menggunakan metode pendekatan proses

hierarki analitis Analytical Hierarchy Process/AHP untuk mendapatkan hasil

berupa alat tangkap yang ramah lingkungan serta ekonomis.

Metode AHP dikembangkan oleh Thomas L. Saaty, banyak digunakan pada

pengambilan keputusan untuk banyak kriteria, perencanaan, alokasi

sumberdaya dan penentuan prioritas dari strategi-strategi atau keadaan yang

dimiliki pemain dalam situasi konflik (PKSPL, 2010).  Tahapan dalam

analisis data metode ini adalah :

1). Identifikasi sistem, yaitu untuk mengidentifikasi permasalahan dan

menentukan menentukan solusi yang diinginkan.  Tahapan ini dilakukan

dengan cara mempelajari referensi dengan pakar yang memahami

permasalahan, 2). Penyusunan stuktur hirarki yang diawali dengan tujuan

umum, dilanjutkan dengan sub tujuan, criteria, dan kemungkinan alternatif,

3). Membuat matrik perbandingan berpasangan yang menggambarkan

kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap tujuan atau kriteria
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yang setingkat diatasnya.  Formulasi matrik adalah sebagai berikut (Saaty,

2008) :

C1 C2  Cn

C1 1 a12  a1n

C2 1/a12 1  a2n

   
Cn 1/a1n 1/a2n  1

Untuk mengkuantitatifkan data kualitatif pada materi wawancara digunakan

nilai skala komparasi 1 - 9. Dalam penyusunan skala kepentingan ini

digunakan patokan berdasarkan skala perbandingan berpasangan dalam AHP

yang disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Skala perbandingan berpasangan dalam AHP (Saaty, 2008)

Integritas
Pentingnya DEFINISI PENJELASAN

1 Kedua elemen sama pentingnya Dua elemen menyumbangnya sama besar
pada sifat itu

3 Elemen yang satu sedikit lebih penting
ketimbang yang lainnya

Pengalaman dan pertimbangan sedikit
menyokong satu elemen atas yang lain

5 Elemen yang satu esensial atau sangat
penting ketimbang elemen yang lainnya

Pengalaman dan pertimbangan dengan kuat
menyokong satu elemen atas yang lain

7 Elemen yang satu jelas lebih penting
dari elemen lainnya

Satu elemen dengan kuat disokong dan
dominannya telah terlihat dalam praktek

9 Elemen yang satu mutlak lebih penting
ketimbang elemen yang lainnya

Bukti yang menyokong elemen yang satu
atau yang lain memiliki tinggi yang
mungkin menguatkan

2,4,6,8 Nilai-nilai antara diantara dua
pertimbangan yang berdekatan

Kompromi diperlukan antara dua
pertimbangan

Jika elemen i memiliki satu angka di atas ketika dibandingkan dengan elemen j, maka j
memiliki nilai kebalikannya ketika dibandingkan dengan elemen i.

Penyelesaian matrik dilakukan untuk menentukan rangking dari kriteria

dengan menentukan nilai eigen dengan cara mengkuadratkan matrik tersebut,

dihitung nilai dari setiap baris kemudian dilakukan normalisasi, proses akan

dihentikan apabila dari hasil perhitungan terdapat  perbedaan antara dari dua

jumlah perhitungan berturut-turut lebih kecil dari suatu batas nilai tertentu.

A = (aij) =
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Berdasarkan nilai eigen tersebut dapat diketahui kriteria yang paling penting

untuk mengambil keputusan. Hasil yang diperoleh dari metode AHP

kemudian diinterpretasikan.

4) Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Penggunaan Alat Tangkap yang sesuai
di perairan laut Provinsi Lampung

Metode analisis data yang digunakan untuk memberi masukan tentang

kebijakan pemerintah dalam penggunaan alat tangkap yang sesuai di perairan

laut Provinsi Lampung adalah secara metode deskriptif yaitu membuat

deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-

fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Analisis dilakukan dari

berbagai media, literatur, jurnal, dan artikel serta data-data hasil penelitian.



IV. KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1. Letak Geografi dan Administrasi

Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964

tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung tanggal 18 Maret 1964 dengan

ibukota Tanjung Karang - Telukbetung, dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor

24 Tahun 1983 diganti namanya menjadi Kotamadya Bandar Lampung.  Provinsi

Lampung secara geografis terletak di antara 105º 45’ BT – 103º 48’ BT dan   3º

45’ LS - 6º 45’ LS.

Batas wilayah Provinsi Lampung adalah sebelah utara berbatasan dengan Provinsi

Sumatera Selatan dan Bengkulu, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda,

sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia dan sebelah timur

berbatasan dengan Laut Jawa, dengan luas wilayah lebih dari 60.000 km², terdiri

dari daratan seluas 35.376,5 km² dan laut 24.820 km² dengan panjang garis pantai

± 1.105 km (termasuk 132 pulau - pulau kecil) yang membentuk 4 (empat)

wilayah pesisir. Gambaran panjang garis pantai pesisir lampung dapat dilihat

pada Tabel 6.
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Tabel 6. Panjang garis pantai pesisir Lampung

No. Wilayah Pesisir Panjang Garis Pantai
(km)

Persentase
(%)

1 Pantai Barat 210 25,00
2 Teluk Semangka 200 23,81
3 Teluk Lampung 160 19,05
4 Pantai Timur 270 32,14

Jumlah 100
Sumber : Wiryawan (1999)

4.2. Kegiatan Perikanan Tangkap

Kegiatan perikanan tangkap di Provinsi Lampung tidak lepas banyaknya nelayan

yang ada di Provinsi ini. Menurut Laporan Statistik Tahunan Perikanan Tangkap

Tahun 2014 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung jumlah nelayan

yang ada di Provinsi Lampung sebanyak 278.567 Jiwa, dengan sebaran nelayan

dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7.  Sebaran nelayan di Provinsi Lampung

No. Kabupaten/Kota
Jumlah Nelayan

(orang)
Persentase

(%)
1 Mesuji 464 1,68
2 Tulang Bawang 3.315 12,03
3 Lampung  Tengah 1.223 4,44
4 Lampung Timur 7.611 27,61
5 Lampung Selatan 3.782 13,72
6 Bandar Lampung 1.815 6,58
7 Pesawaran 3.059 11,10
8 Tanggamus 3.394 12,31
9 Pesisir Barat 2.904 10,53

Jumlah 100
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung (2014)

Terlihat Kabupaten Lampung Timur adalah kabupaten yang paling banyak

memiliki nelayan perikanan tangkap yaitu 27,61 % dari total jumlah nelayan

perikanan tangkap yang ada.  Sedangkan Kabupaten Mesuji merupakan kabupaten
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yang paling sedikit memiliki nelayan perikanan tangkap yaitu sebanyak 1,68%

dari jumlah nelayan yang ada di Provinsi Lampung.

Kegiatan perikanan tangkap juga tidak lepas dari dukungan pemerintah berupa

sarana pelabuhan perikanan yang memadai.  Adapun jumlah dan lokasi pelabuhan

perikanan di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8.  Sebaran pelabuhan perikanan di Provinsi Lampung

No. Nama Pelabuhan Kabupaten/Kota Status

1 PP Lempasing Kota Bandar Lampung PPP
2 PP Bengkunat Kab. Pesisir Barat -
3 PP Kuala Stabas Kab. Pesisir Barat -
4 PP Kalianda Kab. Lampung Selatan PPI
5 PP Ketapang Kab. Lampung Selatan PPI
6 PP Kramat Kab. Lampung Selatan -
7 PP Kunjir Kab. Lampung Selatan -
8 PP Muara Piluk Bakauheni Kab. Lampung Selatan PPI
9 PP Rangai Kab. Lampung Selatan -
10 PP Way Muli Kab. Lampung Selatan -
11 PP Badak Kab. Tanggamus -
12 PP Guring Kab. Tanggamus -
13 PP Karang Anyar Kab. Tanggamus -
14 PP Kota Agung Kab. Tanggamus -
15 PP Penyandingan Kab. Tanggamus -
16 PP Putih Doh Kab. Tanggamus -
17 PP Tegineneng Kab. Tanggamus -
18 PP Durian Kab. Pesawaran -
19 PP Cabang Kab. Lampung Tengah -
20 PP Kuala Penet Kab. Lampung Timur PPI
21 PP Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur PPP
22 PP Teladas Kab. Tulang Bawang PPP

Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan (2014)
Keterangan : PPP adalah pelabuhan perikanan pnatai (pelabuhan perikanan tipe C)
dan PPI adalah pangkalan pendaratan ikan (pelabuhanperikana tipe D)

Dari Tabel 8 di atas terlihat bahwa di Provinsi Lampung terdapat 22 pelabuhan

perikanan yang beroperasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan

Perikanan melalui rencana induk pelabuhan perikanan nasional dengan 4

pelabuhan perikanan telah ditetapkan statusnya sebagai pelabuhan perikanan tipe
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C atau pelabuhan perikanan pantai (PPP) dan  4 pelabuhan telah ditetapkan

statusnya sebagai pelabuhan perikanan tipe D atau pangkalan pendaratan ikan

(PPI) sedangkan 14 pelabuhan lainnya masih dalam proses penetapan status oleh

Kementerian Kelautan dan Perikanan.

4.3. Sumberdaya Ikan di Provinsi Lampung

Produksi perikanan tangkap tidak terlepas dari jumlah kapal perikanan, unit alat

tangkap, dan kondisi lingkungan serta cuaca di daerah penangkapan ikan.  Dimana

dalam satu kapal penangkap ikan terkadang memiliki satu atau lebih unit alat

tangkap. Jumlah unit alat tangkap yang ada di Provinsi Lampung berdasarkan

wilayah tempat beroperasinya dapat dilihat pada Tabel 9.
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Tabel 9. Jumlah alat tangkap yang beroperasi di Provinsi Lampung

Alat Tangkap
WPP
NRI
572

WPP
NRI
712

Jumlah
(unit)

Pukat tarik udang tunggal - 77 77
Payang (termasuk Lampara) 274 1,034 1.308
Dogol (termasuk Lampara dasar, Cantrang) 97 252 349
Pukat pantai (Jaring arad) 33 - 33
Pukat Cincin 39 97 136
Jaring insang hanyut 950 567 1.517
Jaring insang lingkar - 212 212
Jaring Klitik 87 30 117
Jaring insang tetap 422 454 876
Jaring tiga lapis 125 2 127
Bagan perahu/rakit 218 - 218
Bagan tancap 50 409 459
Serok dan Songko - 87 87
Rawai tuna 227 - 227
Rawai hanyut lain selain rawai tuna 201 - 201
Rawai tetap 601 - 601
Rawai tetap dasar - 12 12
Pancing ulur 766 - 766
Pancing cumi 97 - 97
Pancing lainnya 385 245 630
Sero (termasuk Kelong) 66 48 114
Bubu (termasuk Bubu ambal) 515 58 573
Alat tangkap kerang - 53 53
Alat tangkap teripang (Ladung) 16 - 16
Alat tangkap kepiting - 134 134
Jala tebar 56 56 112

JUMLAH 5.225 3.827 9.052
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung (2014)
Keterangan : WPP NRI 572 adalah perairan Samudera Hindia sebelah Barat
Sumatera dan Selat Sunda dan WPP NRI 712 adalah peraran Laut Jawa

Dari Tabel 9 terlihat bahwa total alat tangkap yang beroperasi di Perairan Provinsi

Lampung sebanyak 9.052 unit alat tangkap yang dalam pengoperasiannya terbagi

menjadi dua wilayah yaitu yang beroperasi di Laut Jawa (WPP-NRI 712)

sebanyak 3.827 unit alat tangkap serta yang beroperasi di Selat Sunda, Teluk

Lampung, Teluk Semangka dan Samudera Hinda sebelah barat Provinsi Lampung
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sebanyak 5.225 unit alat tangkap.  Dalam pengoperasinnya yang lebih banyak

digunakan di Perairan Provinsi Lampung adalah jaring insang hanyut yaitu

berjumlah 1.517 unit, dimana pada WPP-NRI 572 berjumlah 950 unit dan WPP-

NRI 712 berjumlah 567 unit.  Sedangkan jumlah alat tangkap yang sedikit

digunakan adalah rawai tetap dasar yang berjumlah 12 unit dan hanya digunakan

oleh nelayan yang beroperasi di WPP-NRI 712.

Nelayan Provinsi Lampung yang beroperasi di WPP-NRI 572 lebih banyak

menggunakan jarring insang hanyut yaitu berjumlah 950 unit, sedangkan yang

beroperasi di WPP-NRI 712 lebih banyak menggunakan payang (termasuk

lampara) yaitu sejumlah 1.034 unit alat tangkap.

Produksi perikanan tangkap di Provinsi Lampung dalam dari tahun 2011 sampai

dengan tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 1,67%.  Produksi perikanan

tangkap tertinggi terjadi pada 2015 sebesar 163.380,80 ton, sedangkan produksi

terendah terjadi pada tahun 2012 sebesar 144.484,72 ton.

Pada perairan Provinsi Lampung yang termasuk WPP-NRI 572 hasil tangkapan

dari tahun 2011 sampai dengan 2015, tangkapan terendah terjadi pada tahun 2012

yaitu sebesar 88.666,42 ton sedangkan tangkapan tertinggi terjadi pada tahun

2011 yaitu sebesar 105.855,46 ton.  Dalam periode tersebut produksi perikanan

tangkap Provinsi Lampung pada WPP-NRI 572 mengelami peningkatan sebesar

0,38%.

Produksi perikanan tangkap Provinsi Lampung pada WPP-NRI 712 dalam periode

tersebut mengalami kenaikan sebesar 5,26%.  Produksi tertinggi terjadi pada

tahun 2015 yaitu sebesar 59.324,70 ton sedangkan produksi terendah terjadi pada
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tahun 2011 yaitu sebesar 48.628,83 ton.  Perkembangan produksi perikanan

tangkap di Provinsi Lampung periode tahun 2011 sampai dengan 2015 dapat

dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.  Produksi perikanan tangkap di Provinsi Lampung berdasarkan WPP
Periode Tahun 2011-2015 (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Lampung, 2016)

Secara operasional penangkapan, sumber daya ikan dibagi kedalam kelompok

ikan demersal, pelagis kecil, pelagis besar, ikan karang, binatang kulit keras

(udang dan kepiting), binatang kulit lunak (cumi dan kerang), serta kelompok ikan

lainnya. Identifikasi pengelompokan ikan yang mengacu pada statistik perikanan,

menggunakan referensi “FAO species identification sheets for fishery purposes”.

Sekelompok ikan dapat dianggap sebagai satu unit stok sedapat mungkin

perbedaan-perbedaan dalam kelompok dan dengan kelompok lain dapat

diabaikan. Berdasarkan data tangkapan tahun 2015, kelompok jenis ikan pelagis
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produksi total perikanan tangkap Provinsi Lampung.  Untuk tangkapan yang

paling kecil adalah kelompok jenis ikan binatang lunak yang memiliki nilai

tangkapan sebesar 1,56 % dari produksi total. Untuk mengetahui produksi ikan

laut berdasarkan kelompok jenisnya di Provinsi Lampung tahun 2015 dapat dilihat

pada diagram di bawah ini.

Gambar 4.  Produksi ikan di perairan Provinsi Lampung berdasarkan kelompok
jenis ikan (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, 2016)

Untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap supaya dapat meningkatkan

pendapatan nelayan, diperlukan data potensi lestari perikanan tangkap di Provinsi

Lampung yang terbaru.  Penghitungan potensi lestari perikanan tangkap dilakukan

menggunakan pendekatan surplus produksi dari Model Schaefer (1957), sehingga

didapatkan nilai tangkapan lestari dan upaya optimum untuk melakukan

penangkapan ikan.
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Kegiatan usaha penangkapan ikan yang paling optimal adalah yang

menggunakan alat tangkap jarring insang dengan ukuran kapal <5 GT dimana

nilai R/C rasio atas biaya tunai dan total adalah 1,30 dan 1,40; dan lebih baik

dibandingkan alat tangkap lainnya.

2. Potensi lestari sumberdaya ikan perairan Provinsi Lampung sebesar 198.000

ton/tahun dengan nilai sebesar Rp 3 triliun telah dimanfaatkan hingga

mencapai status tangkapan penuh. Potensi lestari sumberdaya ikan kelompok

jenis ikan pelagis besar, binatang lunak dan binatang berkulit keras masih

dapat dikembangkan

3. Alat tangkap yang baik dalam aspek lingkungan, ekonomi dan sosial menurut

para pakar adalah alat tangkap purse seine, sedangkan alat tangkap payang

dinilai kurang baik dalam aspek lingkungan, ekonomi dan sosial.

4. Diperlukan sosialisasi pengaturan target tangkapan untuk menjaga kelestarian

sumberdaya ikan yang telah mengalami tangkapan berlebih dan pemanfaatan

sumberdaya ikan yang masih dapat dikembangkan.
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6.2. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini adalah:

1. Agar pemerintah dapat memberikan bantuan alat tangkap yang

menguntungkan nelayan, sekaligus menjaga kelestarian sumberdaya perikanan

dan memberikan pelatihan penggunaannya.

2. Agar nelayan mengganti alat tangkap yang dilarang dengan alat tangkap yang

ramah lingkungan serta memiliki nilai keuntungan yang tinggi seperti alat

tangkap jaring insang dan purse seine.

3. Agar dilakukan pengembangan dan peningkatan produksi perikanan budidaya

untuk mendukung perubahan produksi perikanan tangkap akibat kebijakan

penggunaan alat tangkap.
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