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RINGKASAN
Wilayah pesisir dan laut merupakan wilayah yang potensial untuk
dikembangkan sebagai sumber perekonomian masyarakat melalui kegiatan usaha
perikanan khususnya usaha penangkapan ikan. Potensi yang ada tersebut kalau
dikelola dengan baik akan mendatangkan keuntungan secara terus menerus
(berkelanjutan), tetapi kenyataan di lapangan banyak terjadi kegiatan eksploitasi
ikan yang tidak memperhatikan masalah kelestariannya, bahkan dengan cara-cara
yang merusak habitat. Pembangunan ekonomi perikanan yang tertanggung jawab
tentunya juga diharapkan dapat diterapkan di wilayah-wilayah Perairan Indonesia,
misalnya di Perairan Kabupaten Tangerang. Hasil analisis terhadap alat tangkap di
Kabupaten Tangerang diperoleh bahwa alat tangkap garok atau pengumpul kerang
dan cantrang termasuk dalam alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Alat
tangkap ini secara nyata sudah merusak ekosistem dasar perairan dan juga
tentunya

berdampak

buruk

terhadap

keberlanjutan

penangkapan

ikan.

Sumberdaya ikan akan berkurang secara drastis jika alat tangkap garok dan
cantrang masih terus digunakan oleh nelayan di perairan Kabupaten Tangerang.
Sedangkan alat tangkap bubu, jaring rampus dan bagan termasuk alat tangkap
yang masuk dalam kategori kurang ramah lingkungan. Hasil analisis
menghasilkan hanya alat tangkap pancing ulur yang termasuk alat tangkap yang
ramah lingkungan di Kabupaten Tangerang yang dapat dikembangkan dengan
cara memodifikasi jumlah mata pancing sehingga meningkatkan hasil tangkapan.
Penangkapan ikan yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Tangerang
memerlukan strategi yang bersifat diversifikasi alat penangkapan ikan.
Diversifikasi ini dilakukan dengan pengadaan alat penangkapan pengganti alat
tangkap yang tidak ramah lingkungan yakni mengganti alat tangkap garok dan
cantrang di perairan Kabupaten Tangerang. Selain itu, diperlukan sosialisasi dan
musyawarah kepada nelayan mengenai sistem penangkapan ikan yang ramah
lingkungan.

Kata kunci :

Alat

tangkap

ramah

lingkungan,

perikanan

berkelanjutan,

Kabupaten Tangerang
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Wilayah pesisir dan laut merupakan wilayah yang potensial untuk

dikembangkan sebagai sumber perekonomian masyarakat melalui kegiatan usaha
perikanan khususnya usaha penangkapan ikan. Sumberdaya alam yang terdapat di
wilayah pesisir cukup besar, terutama sumberdaya perikanan. Sumberdaya
perikanan memiliki keanekaragaman hayati perairan yang sangat potensial, baik
dalam jenis dan habitatnya. Sumberdaya perikanan memberikan sumbangan bagi
pembangunan wilayah guna tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sumberdaya
perikanan merupakan salah satu sumberdaya alam yang bersifat dapat
diperbaharui dan bersifat akses terbuka. Karena bersifat akses terbuka,
sumberdaya perikanan mempunyai peluang yang besar terjadinya pengurasan
sehingga

mengakibatkan

sumberdaya

pesisir

dan

ketidakseimbangan
laut.

Oleh

sebab

ekosistem
itu,

dan

untuk

kerusakan
mengurangi

ketidakseimbangan ekosistem, proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan
sumberdaya dan pelaksanaan pembangunan wilayah serta partisipasi masyarakat
harus direncanakan dengan seimbang, memperhatikan pemenuhan kebutuhan
semua sektor, baik sektor ekologi, ekonomi maupun sosial kemasyarakatan.
Potensi yang ada tersebut kalau dikelola dengan baik akan mendatangkan
keuntungan secara terus menerus (berkelanjutan), tetapi kenyataan di lapangan
banyak terjadi kegiatan eksploitasi ikan yang tidak memperhatikan masalah
kelestariannya, bahkan dengan cara-cara yang merusak habitat. Hal tersebut tidak
boleh dibiarkan terus menerus terjadi, kalau tidak ada upaya pencegahan,
sumberdaya ikan yang ada dapat menjadi punah. Hal ini tidak sejalan dengan code
of conduct for responsible fisheries dimana negara pemakai harus menjaga
kelestarian sumberdaya perikanan, termasuk wilayah Perairan Indonesia.
Pembangunan yang bertanggung jawab adalah pembangunan yang bertujuan
untuk mengoptimalkan manfaat dari sumberdaya alam dan sumberdaya manusia
untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia generasi saat ini dan generasi
selanjutnya secara berkesinambungan. Dalam konteks perikanan tangkap,
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pembangunan berkelanjutan dimaknai sebagai upaya secara sistematis dan terarah
agar kondisi stok sumberdaya ikan tetap terjaga dengan mengupayakan kondisi
lingkungan hidup tidak mengalami kemerosotan sehingga dapat menjamin
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara berkelanjutan. Pembangunan
ekonomi perikanan yang tertanggung jawab tentunya juga diharapkan dapat
diterapkan di wilayah-wilayah Perairan Indonesia, misalnya di Perairan
Kabupaten Tangerang.
Kebutuhan masyarakat Kabupaten Tangerang dan sekitarnya terhadap
protein ikani telah mendorong meningkatnya upaya pemanfaatan sumberdaya ikan
menggunakan berbagai teknologi penangkapan ikan. Mulai dari teknologi
sederhana berskala kecil hingga modern yang sudah terindustrialisasi.
Penggunaan teknologi penangkapan ikan yang tepat tentu akan memberikan
produktivitas yang tinggi dan tidak memberikan dampak negatif terhadap
kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan. Namun hal tersebut belum
dipahami sepenuhnya oleh nelayan di Kabupaten tangerang sehingga masih saja
ditemukan penggunaan alat/teknologi penangkapan ikan yang tidak ramah
lingkungan. Komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan kegiatan
penangkapan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan menunjukkan adanya
peningkatan. Sepanjang bulan Januari 2015 saja, telah terbit tiga peraturan
menteri Kelautan dan Perikanan yang mengatur tentang legal size untuk
penangkapan rajungan, lobster dan kepiting bakau, pelarangan penggunaan pukat
hela dan pukat tarik serta larangan melakukan penangkapan di wilayah spawning
ground untuk Thunnusalbacares di WPP 714. Tentunya hal ini perlu didukung
oleh segenap stakeholders di daerah melalui kegiatan pengawasan dan penerapan
alat tangkap yang ramah lingkungan.
Penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan bukan saja akan
memberikan manfaat terhadap kelestarian sumberdaya, namun juga akan
memberikan keamanan berusaha karena tidak melanggar aturan yang ada. Namun
dalam prakteknya, introduksi alat tangkap yang ramah lingkungan membutuhkan
waktu yang relatif lama dan komitmen tanpa batas. Bukan alat tangkapnya yang
belum tersedia namun penerimaan nelayanlah yang umumnya menjadi kendala.
Merubah alat tangkap yang sudah sekian lama digunakan oleh nelayan bukanlah
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merupakan pekerjaan yang mudah. Resistensi yang berkembang di kalangan
nelayan tentunya menjadi kendala utama. Selain itu, alat tangkap ramah
lingkungan yang disarankan belum tentu memiliki produktivitas yang sama
dengan alat tangkap sebelumnya. Oleh karena itu diperlukan perencanaan yang
komprehensif dan detail dalam penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan
di Kabupaten Tangerang sehingga kegiatan perikanan tangkap yang dilakukan
nelayan lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Kabupaten Tangerang menghadapi kendala dan tantangan akan minimnya
sarana prasarana perikanan kelautan. Pengelolaan wilayah pesisir memerlukan
perencanaan secara terpadu. Agar perencanaan tersebut dapat berjalan secara
terarah sehingga menghasilkan peta potensi dan arahan pemanfaatan sumber daya
kelautan dan perikanan yang terintegrasi, akuntabel, terkini dan terkendali
pemanfaatannya perlu disusun rencana penetapan jenis alat tangkap yang ramah
lingkungan di Kabupaten Tangerang. Secara umum, wilayah Kabupaten
Tangerang memiliki luas sekitar 959,61 km2 (95.961 ha) yang terdiri dari 29
kecamatan, 28 kelurahan dan 246 desa sedangkan luas perairannya sekitar 51,2
Ha. Produksi perikanan tangkap di wilayah Kabupaten Tangerang mencapai
20.506,80 ton pada tahun 2017, meningkat jika dibandingkan dengan produksi
pada tahun 2016 yaitu sebesar 19.596,70 ton. Nilai produksi perikanan tangkap di
wilayah pesisir dan laut tahun 2017 mencapai 494.276.170.000 rupiah dan tahun
2016 mencapai 512.894.461.000 rupiah. Secara umum, potensi produksi dan nilai
jual perikanan tangkap cukup tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya
di Provinsi Banten. Untuk menjaga potensi perikanan tangkap di wilayah Perairan
Kabupaten Tangerang, perlu dilakukan identifikasi alat tangkap yang ramah
lingkungan.
Penangkapan ikan secara terus menerus tanpa memperhatikan kelestarian
ekosistem perairan akan menigkatkan produksi dan nilai produksi secara ekonomi,
akan tetapi akan berdampak negatif terhadap lingkungan (ekologi). Oleh sebab
itu, penelitian tentang identifikasi strategi pengembangan alat tangkap yang ramah
lingkungan perlu dilakukan untuk melihat dan menganalisa kondisi ekosistem
perairan yang ditinjau dari penggunaan alat tangkap yang dioperasikan di wilayah
Perairan Kabupaten Tangerang. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan adanya

3

keluaran yang dapat digunakan oleh pengambil kebijakan dalam hal ini
pemerintah daerah untuk membuat suatu strategi dalam pengembangan perikanan
tangkap yang ramah lingkungan.
1.2

Keluaran / Output
Keluaran dari penelitian ini berupa dokumen/laporan yang berisi tentang:
1.

Jenis alat tangkap yang ramah lingkungan dan tidak ramah lingkungan
di Perairan Kabupaten Tangerang.

2.

Tersusunnya strategi pengembangan alat tangkap ramah lingkungan di
Kabupaten Tangerang.

1.3

Waktu dan Anggaran Penelitian
Secara keseluruhan waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan penelitian

Identifikasi Strategi Pengembangan Alat Tangkap yang Ramah Lingkungan di
Perairan Kabupaten Tangerang ini adalah 3 bulan atau 90 hari kalender terhitung
sejak dikeluarkannya Surat Tugas LPPM USNI.

Anggaran untuk pekerjaan

penelitian Strategi Pengembangan Alat Tangkap yang Ramah Lingkungan di
Perairan Kabupaten Tangerang ini berasal dari anggaran LPPM Universitas Satya
Negara Indonesia (USNI) Tahun Anggaran 2018 dan mandiri.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1

Alat Penangkapan Ikan yang Ramah Linkungan
Subani (1978) mendefinisikan alat penangkapan ikan adalah alat yang di

gunakan untuk melakukan penangkapan ikan dan udang. Alat penangkapan yang
digunakan untuk mengejar gerombolan ikan di perairan, baik di perairan laut
maupun di perairan tawar. Alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan
merupakan suatu alat penangkapan ikan yang tidak memberikan dampak negatif
terhadap lingkungan, yaitu sejauh mana alat tersebut tidak merusak dasar perairan,
kemungkinan hilangnya alat tangkap, serta kontribusinya terhadap polusi. Faktor
lain adalah dampak terhadap biodiversity dan target resources yaitu komposisi
hasil tangkapan, adanya by catch serta tertangkapnya ikan-ikan muda (Arimoto, et
al. 1999).
FAO (1995) serta beberapa pakar perikanan, seperti; Monintja (1994) dan
Arimoto, et al (1999), menyatakan bahwa karakteristik pemamfaatan sumberdaya
hayati laut yang ramah lingkungan, meliputi:
1. Memiliki selektifitas yang tinggi
2. Tidak merusak habitat atau ekosistem sekitarnya
3. Tidak membahayakan keanekaragaman hayati dan tidak menangkap
spesies yang dilindungi.
4. Tidak membahayakan kelestarian target tangkapan
5. Tidak membahayakan keselamatan dan kesehatan nelayan.
Martasuganda (2005), merincikan beberapa hal penting yang harus diperhatikan,
agar dapat memenuhi kriteria teknologi penangkapan ikan yang ramah
lingkungan, antara lain sebagai berikut:
1. Melakukan seleksi terhadap ikan yang akan dijadikan target penangkapan
atau layak tangkap baik dari segi jenis dan ukurannya dengan membuat
desain dan kontruksi alat tangkap yang sesuai dengan jenis dan ukuran
dari habitat perairan yang akan dijadikan target tangkapan. Dengan
demikian diharapkan bias memininumkan hasil tangkapan sampingan
yang tidak diharapkan dari spesies perairan yang dilindungi.
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2. Tidak memakai ukuran mata jaring yang dilarang (berdasarkan SK.
Menteri Pertanian No.607/KPB/UM/1976 butir 3) yang menyatakan
bahwa mata jaring dibawah 25 mm dengan toleransi 5% dilarang untuk
dioperasikan.
3. Tidak melakukan kegiatan usaha penangkapan di daerah penangkapan
ikan yang sudah dinyatakan over fishing, di daerah konservasi yang
dilarang, di daerah penangkapan yang dinyatakan tercemar baik dengan
logam maupun bahan kimia lainnya.
4. Tidak melakukan pencemaran yang akan mengakibatkan berubahnya
tatanan lingkungan sehingga kualitas lingkungan turun sampai ketingkat
tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat
berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Sebagai contoh tidak
membuang jaring bekas atau potongan-potongan jaring serta benda-benda
lain yang berupa bahan bakar bekas pakai seperti pelumas mesin, bensin,
dan bahan kimia lainnya.
Salah satu asas yang menjadi dasar pengelolaan perikanan yang tertuang
dalam undang – undang nomor 31 tahun 2004 adalah asas kelestarian yang
berkelanjutan. Dalam hal ini mencakup semua aktifitas perikanan mulai dari
prapo]roduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran. Pengelolaan
perikanan merupakan suatu proses yang terintegrasi yang meliputi pengumpulan
dan analisis informasi, perencanaan, pengambilan keputusan, alokasi sumberdaya
dan perumusan tindakan penegakan peraturan – peraturan dibidang pengelolaan
perikanan. Berbagai permasalahan sumberdaya maupun lingkungan yang sedang
dihadapi pada saat ini, telah menjadi dasar dan alasan penting bahwa
pengembangan teknologi penangkapan ikan dimasa mendatang lebih dititik
beratkan pada kepentingan konservasi sumberdaya dan perlindungan lingkungan.
Usaha-usaha untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan dari ancaman
kepunahan, sebenarnya telah dilakukan sejak lama oleh berbagai ahli
penangkapan ikan di seluruh dunia. Sebagai contoh, industri penangkapan ikan di
laut Utara telah melakukan berbagai usaha untuk mengurangi buangan hasil
tangkap sampingan lebih dari 100 tahun yang lalu (Purbayanto dan Baskoro 1999
dalam Arifin, 2008).
6

Kegiatan ini pada akhirnya telah mengarahkan kepada pengembangan
penelitian selektivitas mata jaring yang dilakukan oleh sebagian besar negaranegara di benua Eropa. Hal tersebut kemudian diikuti oleh negara-negara di Asia.
Usaha-usaha tersebut di atas belum dapat dikatakan berhasil, setelah diketahui
bahwa hampir sebagian besar ikan-ikan yang lolos dari alat tangkap melalui
selektivitas dilaporkan mengalami kematian akibat luka atau stres yang diterima
selama proses penangkapan dan pelolosan (Purbayanto dan Baskoro 1999 dalam
Arifin, 2008). Faktor lain bagaimana dampaknya terhadap bio-diversity dan target
resources yaitu komposisi hasil tangkapan, adanya by catch serta tertangkapnya
ikan-ikan muda. Berbagai permasalahan sumberdaya maupun lingkungan yang
sedang dihadapi pada saat ini telah menjadi dasar dan alasan penting bahwa
pengembangan teknologi penangkapan ikan dimasa mendatang dititik beratkan
pada kepentingan konservasi sumberdaya dan perlindungan lingkungan.
Aktivitas penangkapan ikan yang terus berkembang dengan intensitas yang
terus meningkat mengakibatkan tekanan terhadap kelestarian sumberdaya ikan
juga semakin tinggi. Pada kenyataanya, kegiatan penangkapan ikan tidak dapat
dipisahkan dari dampaknya terhadap habitat dan sumberdaya ikan. Menangkap
ikan tanpa meninggalkan dampak negatif merupakan hal yang mustahil, namun
upaya untuk mengurangi kerugian terhadap aktivitas penangkapan ikan harus
terus dilakukan. Untuk dapat menciptakan kegiatan penangkapan ikan yang ramah
lingkungan maka diperlukan upaya bersama antara pemerintah selaku penentu
kebijakan dan masyarakat nelayan sebagai pelaku utama dalam memahami
pentingnya melestarikan sumberdaya ikan. Setiap alat tangkap yang digunakan
baik jenis dan ukurannya akan memberikan dampak yang berbeda terhadap
habitat dan sumberdaya ikan. Purbayanto et al. (2010) menyatakan bahwa
besarnya dampak yang dapat ditimbulkan dari kegiatan penangkapan ikan
tergantung pada empat faktor utama yaitu:
1) Daya tangkap (fishing power): ditentukan oleh dimensi, metode operasi
dan selektivitas alat tangkap.
2) Instensitas penangkapan: ditentukan oleh fre-kuensi dan durasi operasi
penangkapan ikan yang dilakukan di suatu wilayah.
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3) Bahan atau material alat tangkap: ditentukan oleh jenis dan asal bahan
yang digunakan pada alat tangkap.
4) Lokasi penangkapan ikan: menentukan tingkat interaksi antara alat
tangkap dengan habitat atau dasar perairan.
Batasan dan kriteria teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan hingga
saat ini masih terus mengalami pengembangan dan perubahan sehingga setiap ahli
atau bahkan negara dapat menggunakan kriteria yang berbeda. Secara sederhana,
kriteria ramah lingkungan untuk suatu alat tangkap dapat diturunkan berdasarkan
aspek unit penangkapan ikan (alat tangkap, kapal/perahu penangkapan dan
nelayan), metode pengoperasian alat tangkap, sumberdaya ikan dan habitat atau
lingkungan perairan. Sondita dan Purbayanto (2008) memberikan 14 kriteria yang
dapat digunakan untuk mendapatkan teknologi penangkapan ikan yang ramah
lingkungan, yaitu:
1.

Nelayan yang terlatih dan memahami serta menerapkan konsep efisiensi
dan konservasi.

2.

Tidak membahayakan nelayan dan orang lain di laut.

3.

Sesuai dengan aturan yang berlaku.

4.

Hemat energi.

5.

Tidak menimbulkan polusi.

6.

Bahan yang digunakan diperoleh bukan dengan cara merusak lingkungan
atau ekosistem yang dilindungi.

7.

Selektif, ikan yang tertangkap seragam dan sesuai dengan ukuran yang
ditetapkan (proper size).

8.

Ikan yang ditangkap legal dan bukan ikan yang dilindungi.

9.

Potensi hilangnya alat tangkap (ghost fishing) rendah.

10. Memenfaatkan ikan secara maksimum.
11. Menjamin kelulusan hidup (survival) biota yang dikembalikan ke laut
(discard).
12. Tidak menangkap ikan yang dilindungi dan terancam punah.
13. Tidak merusak habitat dan lingkungan perairan.
14. Tidak menimbulkan konflik dengan kegiatan lainnya.
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Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memberikan batasan terhadap
penggunaan jenis dan ukuran alat penangkapan ikan seperti tertuang dalam
Permen KP. No. 02 Tahun 2011. Namun kenyataanya tidak semua rekomendasi
aturan yang ada diterapkan di lapangan. Untuk mengembangkan teknologi
penangkapan ikan ramah lingkungan di Kabupaten Tangerang maka diperlukan
upaya dan strategi yang sistematis serta dibutuhkan inovasi alat tangkap yang
sesuai dengan karakteristik wilayah, masyarakat dan sumberdaya ikan di wilayah
tersebut. Dalam menyusun strategi penerapan alat tangkap yang ramah
lingkungan, maka diperlukan data dan informasi terbaru mengenai status terkini
teknologi penangkapan ikan yang berkembang di masyarakat.
2.2

Letak Geografis dan Administrasi Wilayah
Kabupaten Tangerang terletak di bagian Timur Provinsi Banten pada

koordinat 106°20' - 106°43' Bujur Timur dan 6°00' - 6°20' Lintang Selatan. Luas
wilayah Kabupaten Tangerang 959,61 km2 atau 10,55% dari seluruh luas wilayah
Provinsi Banten, dengan batas wilayah yaitu:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Jakarta Barat dan Kota Tangerang,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Lebak.
Secara topografi, Kabupaten Tangerang berada pada wilayah dataran yang
terdiri dari wilayah dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah sebagian
besar berada di wilayah Utara yaitu Kecamatan Teluk naga, Mauk, Kemiri,
Sukadiri, Kresek, Kronjo, Pakuhaji, dan Sepatan. Sedangkan dataran tinggi berada
di wilayah Bagian Tengah ke arah Selatan. Kemiringan tanah di wilayah
Kabupaten Tangerang rata-rata 0 – 3 % menurun ke utara dengan ketinggian
antara 0 – 85 meter diatas permukaan laut. Wilayah bagian utara Kabupaten
Tangerang memiliki daerah pesisir sepanjang ± 50 km.
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Tabel 2.1 Desa pesisir Kabupaten Tangerang

Gambar 2.1 Peta wilayah administrasi Kabupaten Tangerang
Wilayah administratif Kabupaten Tangerang terdiri dari 29 kecamatan, 28
kelurahan dengan jumlah desa yaitu 246 desa. Peta wilayah administrasi
Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada Gambar 2.1. Kecamatan Kronjo
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merupakan pusat lokasi minapolitan di Kabupaten Tangerang dengan penyangga
Kecamatan Mauk dan Kecataman Pakuhaji sesuai dengan SK Menteri Kelautan
dan Perikanan RI No. Kep.32/MEN/2010 dan SK Bupati/Walikota. Lokasi
minapolitan ini terdiri dari perikanan tangkap dan budidaya dengan luas sekitar
880 ha. Komoditas unggulan terdiri dari ikan bandeng, udang, rumput laut dan
kepiting.

2.3

Potensi Perikanan di Kabupaten Tangerang
Menurut UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 4 ayat (5) bahwa

penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan yang tidak dalam
keadaan dibudidayakan dengan atau tanpa cara apapun, termasuk kegiatan
menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan,
menangani, mengolah dan atau mengawetkan. Berdasarkan definisi tersebut dapat
diuraikan bahwa aspek-aspek yang berperan dalam penangkapan ikan antara lain
sumberdaya ikan, alat tangkap, kapal, fishing ground dan sumberdaya manusia.
Wilayah perairan laut Kabupaten Tangerang merupakan fishing ground bagi
sebagian sumberdaya ikan, baik pelagis maupun demersal. Jenis ikan yang
ditangkap dengan variasi jenis yang banyak dan didominasi oleh jenis ikan pelagis
kecil, seperti peperek, manyung, biji nangka, bambangan, kerapu, kakap, kurisi,
ekor kuning, tiga waja, cucut, pari, selar, kuwe, tetengkek, belanak, teri, japuh,
cumi, udang tenggiri dan lain- lain.
Produk perikanan di Kabupaten Tangerang dipasarkan melalui pasar lokal,
luar daerah maupun tujuan ekspor. Program pemasaran ikan segar baik untuk
konsumsi lokal maupun kebutuhan luar daerah diarahkan sebagai upaya untuk
meningkatkan penghasilan nelayan/pembudidaya ikan, termasuk pula ikan hasil
olahan yang dihasilkan dari Kabupaten Tangerang. Perkembangan produksi
perikanan tangkap khusus wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Tangerang pada
tahun 2017 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan produksi tahun
2016 yaitu dari 19.596,70 ton menjadi 20.506,80 ton.
2.3.1

Fasilitas dan nelayan
Kecamatan Kronjo merupakan pusat lokasi minapolitan di Kabupaten

Tangerang dengan penyangga Kecamatan Mauk dan Kecataman Pakuhaji sesuai
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dengan SK Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. Kep.32/MEN/2010 dan SK
Bupati Tangerang No.523/Kep 436-HUK/2010 tentang penetapan lokasi
pengembangan

kawasan

minapolitan

di

Kabupaten

Tangerang.

Lokasi

minapolitan ini terdiri dari perikanan tangkap dan budidaya dengan luas sekitar
880 ha. Komoditas unggulan terdiri dari ikan bandeng, udang, rumput laut dan
kepiting. Fasilitas pendukung yang terdapat di Kabupaten Tangerang antara lain
fasilitas PPI dan TPI, SPDN, jalan masuk, sarana air bersih dan jaringan listrik.
Namun, kebutuhan pabrik es sangat diperlukan untuk menjaga kualitas hasil
tangkapan serta penanganannya.
Nelayan adalah orang yang hidup dari mata pencaharian hasil lautdan
nelayan biasa bermukim di daerah pinggir pantai atau pesisir laut. Komunitas
nelayan adalah kelompok orang yang bermata pencaharian hasil laut dan tinggal
di

desa-desa pantai atau pesisir. Ciri komunitas nelayan dapat dilihat dari

berbagai segi, sebagai berikut :
1. Dari segi mata pencaharian, nelayan adalah orang-orang yang segala
aktivitasnya berkaitan dengan lingkungan laut dan pesisir, atau yang
menjadikan perikanan sebagai mata pencahariannya.
2. Dari segi cara hidup, komunitas nelayan adalah komonitas gotong royong.
Kebutuhan gotong royong dan tolong menolong terasa sangat penting pada
saat untuk mengatasi keadaan yang menuntut pengeluaran biaya besar dan
pengarahan tenaga yang banyak, seperti saat berlayar, membangun rumah
atau tanggul penahan gelombang disekitar desa.
3. Dari segi keterampilan, meskipun pekerjaan nelayan adalah pekerjaan
berat namun pada umumya nelayan hanya memiliki keterampilan
sederhana. Kebanyakan yang bersangkutan bekerja sebagai nelayan adalah
profesi yang diturunkan oleh orang tua bukan yang dipelajai secara
profesional.
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Tabel 2.2 Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) dan Rumah Tangga
Buruh Perikanan (RTBP) menurut Jenis Usaha di Kabupaten
Tangerang, 2015-2017
Jenis Usaha

2015

2016

2017

RTP

RTBP

RTP

RTBP

RTP

RTBP

2.646

8.669

2.635

7.365

2.315

7.176

Perairan Umum

180

-

180

-

180

-

Pengolah HT

415

1774

525

1.870

428

1.815

Nelayan

Sumber: Kabupaten Tangerang dalam Angka 2018

Nelayan di Kabupaten Tangerang rata-rata merupakan nelayan utama.
Keinginan untuk melaut nelayan cukup besar, namun terbatas pada cuaca dan
iklim yang akhir-akhir ini tidak menentu akibat global warming yang
mengakibatkan gelombang tinggi dan angin yang bertiup kencang. Sebagain
nelayan pendatang yang berada di Kabupaten Tangerang berasal dari wilayah
Pantura. Nelayan pancing ulur yang melaut setiap kapalnya hanya terdiri dari 3-4
orang dengan pembagian tugas 1 nakhoda dan 2 ABK. Sedangkan untuk nelayan
perahu mesin tempel terdiri dari 3 orang dan untuk perahu tanpa mesin biasanya
terdiri dari 2 orang. Sistem bagi hasil akan menentukan tingkat pendapatan
nelayan, baik nelayan pemilik maupun ABK. Pada kapal motor yang biasanya
terdapat 3 ABK sistem bagi hasil yaitu setiap ABK mendapat satu bagian
sedangkan nelayan pemilik mendapat dua bagian yang didapatkan dari hasil ikut
melaut dan bagian untuk kepemilikan kapal, dengan persentase ABK
mendapatkan masing- masing 20% sedangkan pemilik mendapatkan 40%. Pada
perahu mesin tempel, sistem bagi hasilnya sama seperti kapal motor. Sedangkan
untuk perahu tanpa mesin sistem bagi hasil biasanya masing-masing 50%,
dikarenakan pada perahu tanpa mesin jumlah orang yang melaut maksimal hanya
dua orang. Bagi hasil ini diperoleh dari penerimaan kotor yang telah dikurangi
dengan retribusi dan biaya operasi. Penerimaan yang diperoleh ABK pada satu
unit alat tangkap akan semakin kecil jika tenaga kerja yang bekerja semakin
banyak.
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2.3.2

Kapal dan alat penangkapan ikan
Sebagian besar nelayan di Kabupaten Tangerang melakukan kegiatan

penangkapan dengan menggunakan alat tangkap yang beragam diantaranya yaitu
pancing ulur, pancing rawai, jaring apus dan jaring insang dengan rata-rata perahu
yang digunakan dengan kapasitas < 5 GT. Salah satu alat tangkap yang paling
umum digunakan yaitu pancing ulur. Nelayan pancing ulur biasanya melaut dalam
sehari selama 12 jam yaitu dari jam 04.00 pagi sampai dengan jam 16.00 ( 04. 00
sore). Kegiatan melaut dari pagi hingga sore tersebut disebut dengan istilah
“minggir”. Selain nelayan “minggir” terdapat nelayan pancing ulur yang
melakukan kegiatan penangkapannya selama 5 hari yang biasa disebut nelayan
“mingguan”. Biasanya nelayan mingguan ini menggunakan kapal motor untuk
melakukan aktivitas penangkapannya. Selain kedua nelayan tersebut terdapat
nelayan pancing ulur yang hanya 3-4 jam melakukan aktivitas penangkapannya
karena dalam melakukan kegiatan penangkapannya menggunakan kapal tanpa
mesin.
Tabel 2.3 Jumlah kapal penangkapan ikan di Kabupaten Tangerang
Jenis Armada
Perahu tanpa motor

2015
-

2016
-

2017
-

Perahu motor tempel

-

-

-

a. <5 GT

258

2.364

1.718

b. 5-10 GT

1.415

161

551

c. 10-30 GT

1.790

146

58

d. >30 GT

4

35

-

Kapal motor:

Sumber: Kabupaten Tangerang dalam Angka 2018

Penangkapan ikan pelagis kecil didominasi oleh 5 alat tangkap utama, yaitu:
purse seine, bagan, gill net, pancing dan payang. Umumnya alat-alat tersebut
masih menangkap ikan-ikan yang masih berukuran kecil yang secara biologis
belum waktunya ikan-ikan tersebut ditangkap. Pancing dan gillnet masih relatif
selektif dibandingkan dengan bagan, purse seine dan payang. Secara teknologi
yang digunakan, bagan relatif cukup maju, dimana sudah menggunakan lampu
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listrik sebagai alat penarik ikan. Sementara purse seine masih menggunakan
lampu petromaks atau rumpon sebagai penarik ikan. Penangkapan ikan pelagis
besar didominasi oleh alat tangkap pancing dan gillnet. Pancing sangat selektif
terhadap ukuran ikan. Ukuran mata pancing yang besar juga akan menangkap
ikan-ikan besar pula. Gillnet untuk ikan pelagis besar memiliki ukuran mata jaring
6-7 inci. Ikan-ikan yang tertangkap hanya yang berukuran besar, tetapi jenis ikan
yang bervariasi.
Tabel 2.4 Jumlah dan jenis alat penangkapan ikan di Kabupaten Tangerang
Jenis Alat Tangkap
Bubu
Jaring Insang
Pancing Rawe
Jaring Rajungan
Jaring Udang
Jaring Dogol
Garok Kerang
Pancing Tegak
Jaring Payang
Bagan
Sero
Alat lainnya (Sudu)

Jumlah
275
454
106
403
369
247
137
57
544
15
38

Sumber: Kabupaten Tangerang dalam Angka 2018

Alat penangkap ikan demersal meliputi cantrang/dogol, gillnet dasar, bubu
dan pancing. Cantrang/dogol dioperasikan aktif didasar perairan sehingga
cenderung mengaduk dasar perairan. Ukuran mata jaring pada bagian kantong
cenderung semakin mengecil seiring dengan semakin mengecilnya ukuran ikan
yang tertangkap. Gill net dioperasikan secara pasif di dasar perairan dengan tujuan
menghadang arah renang ikan. Ukuran mata jaring disesuaikan dengan ukuran
ikan yang menjadi target penangkapan. Alat ini tidak dipasang di atas terumbu
karang, karena akan tersangkut pada karang dan jaring akan robek, sehingga
dipasang di pinggir terumbu karang. Bumbu merupakan alat penangkap ikan dasar
yang cukup bagus karena ikan yang tertangkap masih dalam kondisi hidup.
Permasalahan utama yang merusak terumbu karang adalah cara memasang alat
tangkat di dasar perairan.
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2.3.3

Musim dan daerah penangkapan
Musim penangkapan beberapa jenis ikan komoditas penting berbeda beda.

Jenis ikan hasil tangkapan seperti tembang, kembung, peperek, ekor kuning, selar,
tigawaja, kuwe dan manyung terjadi pada bulan April sampai dengan Oktober
dengan musim puncak terjadi pada bulan Agustus sampai September. Sedangkan
jenis udang Jerbung dapat ditangkap sepanjang tahun dengan musim puncak
sekitar bulan Juli sampai dengan Desember. Jenis komoditas penting ini biasanya
ditangkap dengan alat tangkap Jaring Klitik, Jaring Udang, Payang, Gillnet,
Bagan dan Pancing. Lokasi penangkapan nelayan di Kabupaten Tangerang yaitu
disekitar perairan utara Tangerang, Laut Jawa dan Selat Malaka.
Pada umumnya kegiatan perikanan dilakukan setiap hari sepanjang tahun,
namun hasil tangkapan dipengaruhi oleh musim penangkapan ikan. Kondisi ini
berhubungan dengan adanya musim barat dan musim timur. Musim barat
biasanya terjadi pada bulan Desember sampai April, sedangkan musim timur
terjadi pada bulan Juni sampai Oktober. Namun demikian, karena pengaruh elnino keadaan tersebut tidak dapat lagi diprediksi sebab angin dan gelombang laut
yang besar bisa datang secara tiba-tiba. Pada musim timur, hasil tangkapan
perikanan sangat melimpah, sebaliknya pada musim barat hasil tangkapan sedikit.
2.3.4

Produksi dan nilai produksi ikan
Informasi mengenai potensi dan penyebaran jenis sumberdaya perikanan

sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan perikanan. Sumberdaya
perikanan di Kabupaten Taangerang memiliki ciri keragaman yang tinggi (multi
spesies) sebagaimana di daerah tropis lainnya sehingga usaha penangkapannya
menggunakan beragam jenis alat tangkap (multi gear). Produk perikanan di
Kabupaten Tangerang dipasarkan melalui pasar lokal, luar daerah maupun tujuan
ekspor. Program pemasaran ikan segar baik untuk konsumsi lokal maupun
kebutuhan luar daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan penghasilan
nelayan/pembudidaya ikan, termasuk pula ikan hasil olahan yang dihasilkan dari
Kabupaten Tangerang. Perkembangan produksi perikanan di Kabupaten
Tangerang pada tahun 2017 mengalami peningkatan (Tabel 2.5) jika
dibandingkan dengan tahun 2016.
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Tabel 2.5 Jumlah produksi dan nilai produksi hasil tangkapan di Kabupaten
Tangerang tahun 2016-2017
2017
Jenis Ikan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Peperek
Manyung
Biji Nangka
Bambangan
Kerapu
Kakap
Kurisi
Ekor Kuning
Tiga Waja
Cucut
Pari
Selar
Kuwe
Tetengkek
Belanak
Teri
Japuh
Tembang
Kembung
Tenggiri
Layur
Rajungan
Udang Putih
Udang lainnya
Kerang Bulu
Kerang Darah
Cumi-cumi
Ikan lainnya
Jumlah

Produksi
(ton)
625
1.100
465
650
500
305
270
955
220
575,8
462
1.562
602
619,9
515,2
1.457
335
480
1.186
909
6.12,9
570
455
655
1.035
1.605
1.078
702
20.506,8

Nilai
Produksi
(Rp. 000)
(ton)
2.500.000
360
22.000.000
1.982
3.720.000
36,8
21.450.000
22.500.000
853,3
15.250.000
263,6
9.180.000
517,5
30.560.000
736,3
2.200.000
80,8
4.606.000
338,4
7.854.000
368,6
23.430.000
1815
33.110.000
304,8
9.298.500
309,8
9.272.700
223,2
20.398.000
999,6
2.680.000
434,4
4.320.000
329,8
24.906.000
2.163,7
31.815.000
903,6
7.967.570
381
21.090.000
3.509,9
40.950.000
3,8
39.300.000
149,8
4.140.000
275
16.050.000
444,5
53.900.000
946
9.828.000
865,2
494.275.770 19.596,4

2016
Nilai
(Rp. 000)
2.160.220
52.287.888
187.912
33.568.439
7.943.825
6.937.446
17.970.042
770.322
3.372.789
6.268.468
48.769.727
16.765.406
4.946.491
3.569.429
8.995.496
2.848.765
3.709.658
54.316.543
27.695.013
4.957.768
139.537.552
229.733
6.155.680
12.124.000
6.303.279
36.655.000
3.847.570
512.894.461

Sumber: Kabupaten Tangerang dalam Angka 2018
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BAB III
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
3.1

Tujuan Penelitian
Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah:
1.

Mengidentifikasi jenis alat tangkap yang tidak ramah lingkungan di
Kabupaten Tangerang.

2.

Memberikan masukan kepada pengambil kebijakan (pemerintah daerah)
tentang alat tangkap yang ramah lingkungan di Perairan Kabupaten
Tangerang.

3.

Menentukan strategi pengembangan alat tangkap ramah lingkungan di
Kabupaten Tangerang.

3.2

Manfaat Penelitian
Manfaat dari pelaksanaan penelitian ini adalah:
1. Teridentifikasinya jenis alat tangkap yang ramah dan yang tidak
ramah lingkungan di perairan Kabupaten Tangerang.
2. Adanya masukan dan langkah-langkah yang dapat diberikan
kepada pengambil kebijakan (pemerintah daerah) dan pelaku
kegiatan perikanan tentang alat tangkap yang ramah dan yang tidak
lingkungan di Perairan Kabupaten Tangerang.
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BAB IV
METODE PENELITIAN
4.1

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Penelitian
Penelitian Identifikasi Strategi Pengembangan Alat Tangkap yang Ramah

Lingkungan ini dilaksanakan di Perairan Kabupaten Tangerang. Peneltian ini
dimulai bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Februari 2019. Adapun yang
menjadi lokasi/sumber pengambilan data, diantaranya PPI Kronjo di Kecamatan
Kronjo, PPI Mauk di Kecamatan Mauk dan Dermaga TPI Cituis Kecamatan
Pakuhaji. Hal ini dilakukan karena ketiga kecamatan pesisir yang menjadi daerah
objek penelitian sudah mewakili semua jenis armada dan alat tangkap yang ada di
Kabupate Tangerang.
4.2

Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data akan dilakukan terhadap data primer dan data sekunder.

Data primer berasal dari hasil survei dan observasi lapang terhadap jenis alat
tangkap dan armada penangkapan yang ada di Kabupaten Tangerang. Data
sekunder berasal dari publikasi resmi statistik, buku, penelitian dan kajian yang
pernah dilakukan sebelumnya. Data primer dan sekunder selanjutnya dianalisis
untuk menentukan jenis dan desain alat tangkap yang ramah lingkungan.
Pengumpulan data akan difokuskan pada 3 daerah yang ada aktifitas
perikanan atau pangkalan pendaratan ikan yang menjadi pusat kegiatan nelayan.
Hal ini disebabkan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya sehingga tidak
memungkinkan untuk menganalisis seluruh wilayah pesisir di Kabupaten
Tengerang. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah purposive
sampling dan incidental sampling.
4.2.1

Armada penangkapan
Data yang akan dikumpulkan adalah jenis, spesifikasi dan ukuran armada

penangkapan dominan yang ada di pelabuhan perikanan atau pengkalan pendarata
ikan. Pengukuran terhadap dimensi utama kapal akan dilakukan melalui uji petik
terhadap armada yang ada. Selain itu, ukuran armada juga dapat dilihat dn
diketahui melalui buku kapal dan interviu dengan pemilik armada penangkapan
ikan. Kebutuhan data armada perikanan disajikan pada Tabel 4.1.
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Tabel 4.1 Kebutuhan data armada penangkapan
No

Jenis Data

Sumber

1

Identitas kapal

Primer dan sekunder

2

Dimensi utama kapal (Loa, Depth, Bmax)

Primer

3

Daerah penangkapan

Primer

4

Ukuran mesin

Primer dan sekunder

4.2.2

Alat penangkapan ikan
Data jensi dan ukuran alat tangkap dominan yang ada di pelabuhan akan

dikumpulkan melalui teknik wawancara dan pengukuran langsung. Untuk
memudahkan dalam pengumpulan data, maka akan dibedakan berdasarkan
kelompok alat tangkap seperti yang tertuang pada statistik perikanan Indonesia.
Jenis dan sumber data untuk alat penangkapan ikan disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Kebutuhan data alat penangkapan ikan
No

Kelompok Alat
Tangkap

Parameter Pengukuran

Sumber

- Panjang dan lebar jaring
- Mesh size dan bahan jaring
1

Jaring insang (gilnet)

- Komposisi hasil tangkapan
- Daerah penangkapan

Primer

- Metode pengoperasian
- Gambar desain sederhana
- Ukuran

keseluruhan

(panjang

sayap, badan, kantong)
- Mesh size setiap bagian
2

Pukat kantong

- Komposisi hasil tangkapan
- Ukuran hasil tangkapan

Primer

- Daerah penangkapan
- Metode pengoperasian
- Gambar desain sederhana
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No

Kelompok Alat
Tangkap

Parameter Pengukuran

Sumber

- Dimensi perangkap
- Jenis dan ukuran bahan
3

Perangkap

- Komposisi hasil tangkapan
- Daerah penangkapan

Primer

- Metode pengoperasian
- Gambar desain sederhana
- Ukuran mata pancing
- Komposisi hasil tangkapan
4

Pancing

- Daerah penangkapan

Primer

- Metode pengoperasian
- Gambar desain sederhana
- Jumlah gerigi
- Mesh size jaring
5

Garok

- Komposisi hasil tangkapan
- Daerah penangkapan

Primer

- Metode pengoperasian
- Gambar desain sederhana
- Ukuran keseluruhan (panjang dan
tinggi jaring)
- Mesh size setiap bagian
6

Jaring angkat

- Jumlah dan spesifikasi lampu
- Komposisi hasil tangkapan

Primer

- Daerah penangkapan
- Metode pengoperasian
- Gambar desain sederhana
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4.3

Analisis Data

4.3.1

Analisis aspek ramah lingkungan
Penilaian terhadap keramahan lingkungan suatu alat penangkap ikan pada

prinsipnya sudah termasuk dalam penilaian aspek sebelumnya. Namun disini
ditekankan pada kriteria yang berpengaruh langsung terhadap lingkungan dimana
alat tangkap dioperasikan. Pemberian bobot (nilai) dari masing-masing alat
tangkap terhadap kriteria adalah 1 sampai 4. Untuk memudahkan penilaian maka
masingmasing kriteria utama dipecah menjadi 4 subkriteria. Kriteria utama
penilaian terhadap keramahan lingkungan mengacu pada pendapat Monintja
(2000) dan Sultan (2004) dengan 9 kriteria yaitu:
1)

Mempunyai selektivitas yang tinggi
Suatu alat tangkap dikatakan mempunyai selektivitas yang tinggi apabila

alat tersebut di dalam operasionalnya hanya menangkap sedikit spesies ikan
dengan ukuran yang relatif seragam. Selektivitas alat tangkap ada dua macam
yaitu selektif terhadapspesies dan selektif terhadap ukuran dengan nilai masingmasing subkriteria adalah:
1. Menangkap lebih dari tiga spesies ikan dengan variasi ukuran yang berbeda
jauh;
2. Menangkap tiga spesies ikan atau kurang dengan variasi ukuran yang
berbeda jauh;
3. Menangkap kurang dari tiga spesies dengan ukuran yang relatif seragam;
4. Menangkap ikan satu spesies dengan ukuran yang relative seragam.
2)

Tidak merusak habitat
Habitat ikan, terutama terumbu karang, sangat rentan terhadap gangguan

terutama aktivitas penangkapan ikan. Pemberian bobot tingkat kerawanan alat
tangkap terhadap habitat didasarkan pada luasan dan tingkat kerusakan yang
ditimbulkan:
1. Menyebabkan kerusakan habitat pada wilayah yang luas;
2. Menyebabkan kerusakan habitat pada wilayah yang sempit;
3. Menyebabkan kerusakan sebagianhabitat pada wilayah yang sempit;
4. Aman bagi habitat.
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3)

Menghasilkan ikan yang berkualitas tinggi
Kualitas ikan hasil tangkapan sangat ditentukan oleh jenis alat tangkap yang

digunakan, metode penangkapan dan penanganannya. Untuk menentukan
tingkatan kualitas ikan dengan berbagai jenis alat tangkap didasarkan pada kondisi
hasil tangkapan yang teridentifikasi secara morfologis, yaitu:
1. Ikan mati dan busuk;
2. Ikan mati, segar, cacat fisik;
3. Ikan mati dan segar;
4. Ikan hidup.
4)

Tidak membahayakan nelayan
Tingkat

bahaya

atau

resiko

yang

diterima

oleh

nelayan

dalam

mengoperasikan alat tangkap sangat tergantung pada jenis alat tangkap dan
keterampilan yang dimiliki oleh nelayan. Resiko tingkat bhaya yang dialami oleh
nelayan didasarkan pada dampak yang mungkin diterima, yaitu:
1. Bisa berakibat kematian pada nelayan;
2. Bisa berakibat cacat permanen pada nelayan;
3. Hanya bersifat gangguan kesehatan yang bersifat sementara;
4. Aman bagi nelayan.
5)

Produksi tidak membahayakan konsumen
Tingkat bahaya yang diterima oleh konsumen terhadap produksi yang

dimanfaatkan tergantung dari ikan yang diperoleh dari proses penangkapan.
Apabila dalam proses penangkapan, nelayan menggunakan bahan-bahan beracun
atau bahan-bahan berbahaya lainnya, maka akan berdampak pada tingkat
keamanan konsumsi pada konsumen. Tingkat bahaya yang mungkin dialami oleh
konsumen, antara lain:
1. Berpeluang besar menyebabkan kematian pada konsumen;
2. Berpeluang menyebabkan gangguan kesehatan pada konsumen;
3. Relatif aman bagi konsumen;
4. Aman bagi konsumen.
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6)

By-catch rendah
Suatu spesies dikatakan hasil tangkapan sampingan apabila spesies tersebut

tidak termasuk dalam target penangkapan. Hasil tangkapan sampingan ada yang
dimanfaatkan dan ada pula yang dibuang ke laut (discard). Beberapa
kemungkinan by-catch yang didapat adalah:
1. By-catch ada beberapa spesies dan tidak laku di pasar;
2. By-catch ada beberapa spesies dan ada yang laku di pasar;
3. By-catch kurang dari tiga spesies dan laku di pasar;
4. By-catch kurang dari tiga spesies dan mempunyai harga tinggi.
7)

Dampak ke biodiversity
Dampak buruk yang diterima oleh habitat akan berpengaruh buruk terhadap

biodeversity yang ada. Hal ini tergantung dari bahan dan metode operasinya. Nilai
pengaruh pengoperasian alat tangkap terhadap biodiversity adalah:
1. Menyebabkan kematian semua makhluk hidup dan merusak habitat;
2. Menyebabkan kematian beberapa spesies dan merusak habitat;
3. Menyebabkan kematian beberapa spesies tetapi tidak merusak habitat;
4. Aman bagi biodiversity.
8)

Tidak membahayakan ikan-ikan yang dilindungi
Suatu alat tangkap dikatakan berbahaya terhadap spesies yang dilindungi

apabila alat tangkap tersebut mempunyai peluang yang cukup besar untuk
menangkap spesies yang dilindungi. Tingkat bahaya alat tangkap terhadap spesies
yang dilindungi adalah:
1. Ikan yang dilindungi sering tertangkap;
2. Ikan yang dilindungi beberapa kali tertangkap;
3. Ikan yang dilindungi pernah tertangkap;
4. Ikan yang dilindungi tidak pernah tertangkap.
9)

Dapat diterima secara sosial
Penerimaan masyarakat terhadap suatu alat tangkap tergantung pada kondisi

sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat. Suatu alat tangkap dapat
diterima secara sosial oleh masyarakat apabila: (1) biaya investasi murah; (2)
menguntungkan; (3) tidak bertentangan dengan budaya setempat; dan (4) tidak
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bertentangan dengan peraturan yang ada. Penentuan skor berdasarkan pemenuhan
kriteria, yaitu:
1. Alat tangkap memenuhi 1 dari 4 kriteria yang ada
2. Alat tangkap memenuhi 2 dari 4 kriteria yang ada
3. Alat tangkap memenuhi 3 dari 4 kriteria yang ada
4. Alat tangkap memenuhi semua kriteria yang ada

Tabel 4.3 Kriteria ramah lingkungan
No

Kriteria

Skor

1

Mempunyai selektifitas yang tinggi

1-4

2

Tidak merusak habitat

1-4

3

Menghasilkan ikan berkualitas tinggi

1-4

4

Tidak membahayakan nelayan

1-4

5

Produksi tidak membahayakan konsumen

1-4

6

By-catch rendah (hasil tangkap sampingan rendah

1-4

7

Dampak ke biodiversity

1-4

8

Tidak membahayakan ikan-ikan yang dilindungi

1-4

9

Diterima secara sosial

1-4

Jumlah

Keterangan

1= Sangat rendah
2= Rendah
3= Tinggi
4= Sangat tinggi

9-36

Keputusan tingkat keramahan lingkungan dilakukan berdasarkan pendapat Aditya
et.al (2013) dalam Sima et.al (2013), yaitu:
1<x≤9

: Merusak lingkungan,

10 < x ≤ 18

: Tidak ramah lingkungan,

19 < x ≤ 27

: Kurang ramah lingkungan,

28 < x ≤ 36

: Ramah lingkungan

4.3.2

Analisis strategi pengembangan alat tangkap ramah lingkungan
Analisis strategi pengembangan alat tangkap dilakukan untuk memberikan

informasi dan masukan kepada pengambil kebijakan mengenai kondisi alat
tangkap yang beroperasi saat ini di Perairan Kabpaten Tangerang. Analisis ini
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disusun berdasarkan data yang telah diperoleh saat survei di lapangan. Arahan
strategi pengembangan dilakukan dengan metode SWOT (Strength, Weakness,
Opportunity and Threat). Analisis SWOT didasarkan pada logika untuk
memaksimalkan kekuatan dan peluang namun secara bersamaan dapat
meminimalkan kelemahan dan ancaman yang dihadapi.
Tabel 4.4 Matrik analisis SWOT
Internal
Eksternal
Peluang
Opportunities (O)
Ancaman
Threats (T)

Kakuatan
Strenghs (S)

Kelemahan
Weaknesses (W)

SO

WO

ST

WT

Matrik diatas menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman
eksternal yang dihadapi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan
internal yang dimiliki. Matriks menghasilkan empat alternatif kebijakan yaitu:
-

Strengths – Opportunities (S-O Strategies) yaitu strategi yang dilakukan
dengan cara mempergunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan
peluang di luar.

-

Strengths – Threats (S-T Strategies) yaitu strategi yang dilakukan dengan
cara

mempergunakan

kekuatan

internal

untuk

menghindari

atau

mengurangi dampak ancaman dari luar.
-

Weaknesses – Opportunities (W-O Strategies) yaitu strategi yang
dilakukan dengan cara mengatasi kelemahan internal untuk memanfaatkan
peluang di luar.

-

Weaknesses – Threats (W-T Strategies) yaitu strategi yang dilakukan
dengan cara mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman
eksternal.
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BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan penangkapan ikan sudah menjadi bagian dari sumber mata
pencaharian (livelihood) yang telah berlangsung lama dan turun-temurun bagi
sebagian besar masyarakat pesisir di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Hasil
tangkapan yang diperoleh menjadi sumber protein hewani yang terjangkau oleh
masyarakat luas. Seiring dengan perkembangan zaman dan bertambahnya jumlah
penduduk dunia menuntut lebih banyak hasil tangkapan laut untuk dikonsumsi. Di
samping itu, mengkonsumsi hasil tangkapan dari laut“seafood”, juga mengalami
pergeseran dari „sekedar‟ pemenuhan kebutuhan bahan konsumsi menjadi sebuah
gaya hidup„life style‟yang prestisius. Lebih lanjut, jangkauan perdagangan hasil
tangkapan ikan terus mengalamai perubahan dari „komoditas lokal‟ menjadi
„komoditas global‟. Akibatnya, intensitas kegiatan penangkapan ikan terus
mengalami peningkatan dari masa ke masa. Sementara, stok sumberdaya ikan
cenderung bersifat statis atau bahkan menurun apabila tidak dibarengi dengan
upaya pengelolaan perikanan yang baik.
5.1. Identifikasi Alat Tangkap yang Ramah Lingkungan
Aktivitas penangkapan ikan sudah sangat memprihatinkan, karena adanya
aktivitas penangkapan dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan
adanya penambahan alat tangkap. Perlindungan sumberdaya ikan dari kegiatan
penangkapan sampingan (bycatch) adalah pengembangan alat tangkap ramah
lingkungan sesuai arahan Code of Conduct for Responsible Fisheries. Penggunaan
setiap teknologi penangkapan ikan mulai dari yang sederhana hingga modern
sedikit banyak akan memberikan dampak negatif terhadap sumberdaya ikan dan
lingkungan perairan. Alat penangkapan yang selektif adalah alat tangkap yang
mampu menangkap ikan yang telah layak tangkap, baik dari segi umur maupun
ukuran, dan alat tangkap tersebut dapat meloloskan ikan yang tidak layak tangkap,
ikan yang dilindungi, dan ikan yang tidak diinginkan tanpa melukai atau
membunuhnya. Adapun selektivitas dapat dibagi menjadi dua yaitu selektivitas
terhadap ukuran dan selektivitas terhadap spesies. Martasuganda (2008) membagi
selektivitas alat tangkap menjadi empat, yaitu:
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1. Selektif positif terhadap ukuran dan spesies, adalah alat tangkap yang
hanya menangkap ukuran dan spesies ikan tertentu dari satu atau beberapa
populasi ikan yang layak tangkap.
2. Selektif negatif terhadap ukuran dan spesies, adalah alat tangkap yang
hanya menangkap ukuran ikan tertentu dari satu populasi ikan yang masih
belum layak tangkap.
3. Selektif positif terhadap ukuran, selektif negatif terhadap spesies, adalah
alat tangkap yang hanya menangkap ukuran ikan tertentu dari beberapa
spesies ikan yang layak tangkap.
4. Selektif positif terhadap spesies, dan ukuran, adalah alat tangkap yang
hanya menangkap spesies ikan tertentu dengan ukuran tertentu dari
beberapa populasi ikan yang layak tangkap.

Alat tangkap yang digunakan di Kabupaten Tangerang sangat beragam dari
mulai jaring yang beraneka ragam bentuk jenis dan ukurannya, pancing maupun
perangkap. Keadaan ini tentunya meningkatkan pertumbuhan produksi perikanan
tangkap Kabupaten Tangerang, namun disisi lain jika hal ini dibiarkan terus
menerus tanpa adanya pembatasan, maka dapat memicu terjadinya over fishing
atau keadaan penangkapan yang berlebihan. Pembatasan alat tangkap dan
penguatan armada penangkapan harus dilakukan, baik melalui perubahan armada
penangkapan dari skala kecil menjadi lebih besar maupun mengurangi alat
tangkap yang sifatnya aktif dan menggantinya dengan yang lebih ramah
lingkungan sehingga ketersediaan sumberdaya ikan akan mencukupi dalam waktu
yang panjang. Jenis alat yang digunakan harus memiliki kriteria perikanan
tangkap yang berkelanjutan.
5.1.1. Jaring Insang/jaring rampus
Jaring rampus merupakan jenis alat tangkap yang termasuk dalam kelompok
jaring insang. Jaring rampus yang digunakan oleh nelayan di Kabupaten
Tangerang bervariasi dengan panjang berkisar 540 - 2.250 m dan lebar jaring 3,81
- 15,28 m. Alat ini dioperasikan pada bagian permukaan atau disebut juga surface
gillnet dan di dasar perairan (bottom gillnet). Mata jaring pada alat ini memiliki
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ukuran mesh size sebesar 1,5 – 2 inci dan memiliki hasil tangkapan yang
didominasi oleh ikan-ikan pelagis kecil. Target utama dari alat tangkap ini adalah
ikan biji nangka, ikan pepetek, ikan kuro, ikan goce, dan ikan kapasan. Selain itu,
jaring rampus juga menangkap ikan belidah, kawang, selar, kembung, cucut.
Gambaran tentang jaring rampus terlihat pada Gambar 5.1 dan nelayan yang
menggunakan jaring rumpus di Kabupaten Tangerang terlihat pada Gambar 5.2.

Gambar 5.1 Ilustrasi pengoperasian Jaring Rampus

Gambar 5.2 Jaring rampus di Dermaga Cituis, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang
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Kapal yang digunakan untuk mengoperasikan jaring rampus memiliki
kisaran ukuran 2-5 GT dengan kapasitas palkah untuk memuat hasil tangkapan
optimal sebanyak 1-2 ton dalam satu trip. Kapal digerakkan dengan mesin utama
dengan kekuatan 24 PK dan mesin pembantu sebesar 6 PK. Dalam satu kapal
terdiri dari 1 orang nakhoda (penggolang) dan 2 sampai dengan 4 orang ABK.
Nelayan jaring rampus mengoperasikan alat tangkapnya di sekitar perairan Pulau
Lancang atau berjarak tempuh sekitar 1-2 jam dari tempat pendaratan ikan. Jika
musim ikan, nelayan mampu memperoleh penghasilan sekitar Rp. 300.000 – Rp.
500.000 setiap tripnya.
Subani dan Barus (1989) menyatakan bahwa mekanisme tertangkapnya
ikan dengan alat tangkap jaring rampus atau gillnet dibedakan dalam empat cara,
yaitu:
1. Gilled : Ikan terjerat mata jaring pada bagian operkulumnya,
2. Wedged : Ikan terjerat mata jaring pada bagian keliling tubuhnya,
3. Entangled : Ikan terpuntal di jaring pada bagian gigi, maxillaria, sirip,
apendik atau bagian tubuh ikan lainnya,
4. Snagged : Ikan terjerat pada bagian mulutnya.

Gambar 5.3 Mekanisme tertangkapnya ikan pada Jaring Rampus
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Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan juga wawancara dengan
nelayan jaring rampus di Kabupaten Tangerang, ikan hasil tangkapan lebih
banyak tertangkap dengan cara wedge atau seluruh badan dan gilled sehingga
nelayan lebih sulit untuk mengeluarkan ikan hasil tangkapan dari jaring. Hasil ini
kemungkinan besar disebabkan oleh posisi dan kedalaman jaring rampus saat
pengoperasian di perairan. Pengaruh arus, gelombang dan kondisi dasar perairan
juga mempengaruhi cara ikan tertangkap dengan jaring rampus. Biasanya nelayan
tidak mempersoalkan mekanisme cara tertangkap, yang terpenting bagi nelayan
adalah jumlah hasil tangkapan.

5.1.2. Bubu/trap
Bubu merupakan alat penangkap ikan dasar yang cukup bagus karena ikan
yang tertangkap masih dalam kondisi hidup. Daerah pemasangan bubu adalah
daerah terumbu karang dan daerah yang berbatu. Melihat dari lokasi pemasangan,
umumnya jenis hasil tangkapan dari bubu ini adalah ikan karang seperti kakap
merah dan kerapu. Permasalahan utama dalam pengoperasian alat tangkap bubu
ini adalah dapat merusak terumbu karang.

Hal ini disebabkan oleh cara

memasang alat tangkap di dasar perairan. Nelayan biasanya memasang bubu di
tengah-tengah terumbu karang, kemudian ditindis dengan batu karang untuk
mengelabui penglihatan ikan. Pengambilan batu karang sebagai penindis bubu
yang merusak terumbu karang. Secara teknis pengerusakan terumbu karang dapat
dihindari dengan jalan bubu ditutupi daun kelapa, sehingga bubu tidak jelas
kelihatan dan gelap.
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Gambar 5.4 Armada alat tangkap bubu di Kabupaten Tangerang
Bubu yang dioperasikan oleh nelayan di Kabupaten Tangerang memiliki
berbagai tipe bubu, baik dari segi bahan pembuat bubu maupun dilihat dari bentuk
bubu yang dioperasikan. Bubu yang digunakan bertipe buton dengan bahan utama
terbuat dari bambu. Alat tangkap bubu jenis ini memiliki beberapa kelebihan
maupun kekurangan. Bentuk bubu yang rata di bagian bawah dan mulut bubu
menyerupai anak panah memudahkan saat pemasangannya di dasar perairan dan
di sela-sela gugusan terumbuh karang. Bentuk mulut yang mengerucut dan posisi
mulut yang menghadap ke bawah menyulitkan ikan untuk lolos setelah masuk
kedalam bubu. Alasan nelayan memilih bahan bubu jenis bambu disebabkan oleh
sifat bambu yang ringan dan mudah dibentuk saat pembuatan. Selain itu, jenis
bahan bambu lebih cepat berlumut sehingga dapat menarik ikan yang menjadi
target penangkapan untuk masuk ke dalam bubu. Akan tetapi, kelemahan alat
tangkap bubu dari bahan bambu ini adalah lebih mudah mengambang sehingga
sangat sering terbawa oleh arus perairan.

Gambar 5.5 Konstruksi pengoperasian alat tangkap bubu
Nelayan bubu mengoperasikan alat sebanyak 30-40 bubu sekali setting.
Bubu yang diturunkan menggantikan bubu yang sudah ada sebelumnya di lokasi
yang sama. Jika hasil tangkapan tidak banyak, nelayan bubu di Kabupaten
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Tangerang akan mencari lokasi lain. Alat tangkap ini dibiarkan sekitar 3 hari dan
akan diganti dengan alat tangkap bubu yang baru. Bubu yang digunakan oleh
nelayan di Kabupaten Tangerang bervariasi dan berbentuk kotak dengan ukuran P
x L x T (60 cm x 35 cm x 20 cm), dimana mulut bubu berjumlah dua buah.
Kerangka bubu terbuat dari kawat galvanis dan badan bubu dibungkus oleh jaring
jenis Polyethylene (PE) multifilament dengan mesh size 20 mm. Tali utama dan
tali cabang pada bubu terbuat dari bahan Polyethylene (PE) multifilament dengan
panjang tali utama sekitar 200 m dan tali cabang 16 m serta jarak antar tali cabang
yang satu dengan yang lain sekitar 10 m.

Gambar 5.6 Bentuk alat tangkap bubu di Kabupaten Tangerang
Satu trip pengoperasian bubu berlangsung selama satu hari (one day
fishing). Nelayan yang mengoperasikan bubu di Kabupaten Tangerang dalam satu
perahu berjumlah 3-4 orang. Nelayan tersebut merupakan tenaga kerja
penangkapan, yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing pada saat
mengoperasikan alat tangkap. Nakhoda bertugas sebagai juru mudi dan
menentukan lokasi fishing ground. Satu orang anak buah kapal bertugas
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memasang umpan dan menurunkan bubu, dan yang lain sebagai juru masak serta
bertugas mengangkat bubu atau hauling. Lamanya hauling tergantung dari baik –
buruknya cuaca. Jika cuaca baik, arus dan angin dalam keadaan tenang, maka
hauling berlangsung sekitar 30 – 45 menit. Tapi jika cuaca dalam keadaan tidak
baik, dalam arti arus dan angin kencang, proses hauling bisa mencapai 1,5–2 jam
dan tentunya akan menambah biaya operasional penangkapan.

5.1.3. Pancing Ulur
Pancing ulur merupakan salah satu jenis alat penangkap ikan pasif yang
sering digunakan oleh nelayan tradisional. Pengoperasian alat relatif sederhana,
tidak banyak menggunakan peralatan bantu seperti halnya alat tangkap pukat ikan
dan pukat cincin. Pancing ulur dioperasikan di berbagai jenis perairan, seperti di
sekitar pantai, di samudera, di perairan dangkal, di perairan dalam bahkan di
perairan sekitar karang. Jenis ikan yang tertangkap sangat bervariasi meliputi
ikan-ikan pelagis untuk pancing ulur yang dioperasikan di sekitar permukaan dan
di lapisan kedalaman tertentu suatu perairan serta ikan demersal (dasar) untuk
pancing ulur yang dioperasikan di dasar perairan.
Nelayan di Kabupaten Tangerang yang mengoperasikan pancing biasanya
menggunakan mata pancing kecil yaitu nomor 6 dan 7 untuk menangkap ikan
yang akan dijadikan umpan ketika memancing ikan besar. Untuk memancing ikan
besar nelayan menggunakan mata pancing nomor 8 dan 9. Proses penangkapan
ikan dengan alat pancing ini dilakukan siang dan malam hari dengan waktu
penangkapan selama 7-12 hari setiap trip. Dalam setiap tali utama, biasanya
terdiri dari 1-5 mata pancing, hal ini juga tergantung dengan keahlian masingmasing nelayan. Kapal yang digunakan dalam operasi penangkapan terbuat dari
kayu dengan ukuran sekitar 5-10 GT yang digerakkan dengan tenaga mesin
berkekuatan 80 PK-120 PK. Pancing ulur yang dioperasikan oleh nelayan di
Kabupaten Tangerang merupakan alat penangkap ikan yang bersifat pasif,
menunggu ikan yang datang memakan umpan pada mata pancing.
Alat penangkap ikan jenis pancing ulur dioperasikan disemua jenis perairan
dan biasanya diulur sampai kedalaman yang dikehendaki. Pancing ulur berbentuk
tali dan pancing yang dilengkapi dengan pemberat. Pada bagian atas pancing ulur
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dipasang pelampung dan bagian bawah dipasang pemberat. Pancing ulur yang
disebut dengan “hand line” biasanya dioperasikan secara pasif menunggu ikan
yang berenang mendekat dan memakan umpan. Handline atau pancing ulur
dioperasikan pada siang hari. Konstruksi pancing ulur sangat sederhana. Pada satu
tali pancing utama dirangkaikan beberapa mata pancing secara vertikal. Jenis ikan
yang sering tertangkap dengan pancing ulur memiliki ukuran ikan yang tidak
seragam seperti : tongkol, cakalang, kembung, layang, bawal, kakap, dan lain
sebagainya. Namun kerap sekali ikan yang berukuran besar juga tertangkap
seperti hiu, tuna, marlin dan lain sebagainya tergantung daerah pengoperasian alat
tangkap ini. Pada kapal-kapal nelayan yang berukuran kecil (5–30 GT) biasanya
membawa antara 10-50 set pancing ulur. Pancing ulur relatif mudah untuk
membuatnya dan pada umumnya para nelayan, terutama nelayan dengan usaha
skala kecil, sering membuat sendiri pancing ulur yang akan digunakannya.

Gambar 5.7 Nelayan mengoperasikan pancing ulur
Kapal penangkapan dengan alat pancing terdiri dari 6-8 orang nelayan.
Hasil tangkapan ikan antara lain tongkol, kembung, laying, tenggiri, kuwe, dan
kurisi. Nelayan di Kabupaten Tangerang yang menangkap ikan dengan alat
pancing tersebar sebagian besar di Desa Karang Serang Kecamatan Sukadari.
Pengoperasian alat tangkap pancing ulur oleh nelayan di Kabupaten Tangerang
berlokasi di sekitar Kepulauan Seribu dan perairan Teluk Banten. Daerah
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penangkapan ikan yang cukup jauh adalah Selat Sunda dan perairan Selatan
Sumatera dan perairan Kepulauan Bangka Belitung dan Lampung.

Gambar 5.8 Pancing ulur tunggal
Ukuran tali pancing dan besarnya mata pancing disesuaikan dengan
besarnya ikan yang menjadi tujuan penangkapan. Jika hand lines yang digunakan
untuk menangkap ikan tuna tentu ukurannya lebih besar. Biasanya digunakan tali
monofilament dengan diameter 1,5-2,5 mm dan ditambahkan pemberat timah.

5.1.4. Pukat Tarik/cantrang
Pukat Tarik atau cantrang dikenal sebagai salah satu alat tangkap populer
dikalangan nelayan pantai utara Jawa (Pantura) sejak tahun 1960. Setelah
penerbitan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 yang melarang
penggunaan pukat hela (trawl), selanjutnya banyak nelayan trawl berupaya
mencari alat tangkap alternatif untuk memperoleh ikan tangkapan yang banyak
dan efisien. Pada tahun 1982, pemerintah membatasi daerah operasi alat tangkap
trawl di wilayah Timur Indonesia berdasarkan Kepres 85 tahun 1982. Salah satu
alat tangkap yang menjadi pengganti trawl adalah cantrang. Alat tangkap ini,
berkembang pesat di beberapa daerah dan dioperasikan pada daerah penangkapan
yang sama dengan alat tangkap lainnya. Selanjutnya, terbit juga peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat
Tangkap Ikan (cantrang) yang sampai saat ini selalu menuai reaksi protes dari
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nelayan. George et al, (1953) dalam Subani dan Barus (1989), menjelaskan bahwa
alat tangkap cantrang dalam pengertian umum digolongkan pada kelompok
Danish Seine yang terdapat di Eropa dan beberapa di Amerika. Dilihat dari
bentuknya alat tangkap tersebut menyerupai payang tetapi ukurannya lebih kecil.
Pukat tarik cantrang termasuk dalam klasifikasi pukat (seine net) dengan perahu
(boat seine), sesuai dengan International Standard Statistical Classification of
Fishing Gears FAO, menggunakan singkatan SDN dan berkode ISSCFG 02.2.1.

Gambar 5.9 Ilustrasi operasi penangkapan ikan dengan cantrang
Cantrang merupakan alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan
demersal yang dilengkapi dua tali penarik yang cukup panjang yang dikaitkan
pada ujung sayap jaring. Bagian utama dari alat tangkap ini terdiri dari kantong,
badan, sayap atau kaki, mulut jaring, tali penarik (warp), pelampung dan
pemberat. Dilihat dari bentuknya alat tangkap cantrang menyerupai payang tetapi
ukurannya lebih kecil namun jika dilihat dari fungsi dan hasil tangkapan cantrang
menyerupai trawl yaitu untuk menangkap sumberdaya perikanan demersal
terutama ikan dan udang, tetapi bentuknya lebih sederhana dan pada waktu
penangkapannya hanya menggunakan perahu layar atau kapal motor kecil sampai
sedang. Kemudian bagian bibir atas dan bibir bawah pada cantrang berukuran
sama panjang atau kurang lebih demikian. Panjang jaring mulai dari ujung
belakang kantong sampai pada ujung kaki sekitar 8-12 m.
37

Gambar 5.10 Unit penangkapan cantrang di Kabupaten Tangerang
Kapal yang mengoperasikan alat tangkap cantrang di Kabupaten Tangerang
terbuat dari kayu dengan ukuran berkisar 10 - 25 GT. Kapal ini digerakkan oleh 2
unit tenaga mesin yaitu mesin utama berkekuatan sekitar 120-200 PK dan mesin
pembantu menarik tali sebesar 23 PK. Jumlah nelayan yang mengoperasikan alat
ini 10-12 orang dengan lama operasi penangkapan berkisar 6-7 hari. Biaya
operasional yang dibutuhkan tiap trip sekitar 15-20 juta rupiah. Cantrang
dioperasikan aktif di dasar perairan sehingga cenderung mengaduk dasar perairan.
Ukuran mata jaring pada bagian kantong cenderung semakin mengecil seiring
dengan semakin mengecilnya ukuran ikan yang tertangkap. Hasil tangkapan
dengan jaring cantrang pada dasarnya adalah jenis ikan dasar (demersal) dan
udang seperti ikan petek, biji nangka, gulamah, kerapu, sebelah, pari, cucut,
gurita, bloso dan macam-macam udang.
5.1.5. Jaring Angkat/bagan
Bagan adalah salah satu jenis alat tangkap yang paling banyak digunakan
nelayan di Indonesia. Alat tangkap ini juga banyak ditemukan di Provinsi Banten,
khususnya di Kabupaten Tangerang. Namun, saat ini bagan di Banten tidak
sekadar hanya alat tangkap ikan saja, namun magnet untuk menarik wisatawan.
Bagan tancap merupakan alat penangkapan ikan yang terbuat dari batang bambu
atau kayu yang dirakit membentuk persegi dan ditancapkan diperairan yang tidak
terlalu dalam serta memiliki dasar perairan yang berlumpur atau berpasir, yang
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mana ditengah-tengah bangunan tersebut diberi jaring persegi dan di tengahtengah bangunan tersebut diberi lampu sebagai alat bantu untuk mengumpulkan
ikan. Komponen alat tangkap bagan terdiri dari jaring bagan, rumah bagan, lampu
dan serok. Terdapat juga roller yang berfungsi untuk menurunkan dan
mengangkat jaring. Penangkapan ikan menggunakan bagan hanya dilakukan pada
malam hari (light fishery), terutama pada saat gelap bulan dan menggunakan
lampu sebagai alat bantu penangkapan.

Gambar 5.11 Alat tangkap jaring angkat/bagan
Bagan termasuk light fishing yang menggunakan lampu sebagai alat bantu
untuk merangsang atau menarik ikan untuk berkumpul di bawah cahaya lampu,
kemudian dilakukan penangkapan dengan jaring yang telah tersedia. Ada
beberapa jenis ikan dengan adanya cahaya akan tertarik dan berkumpul dan ada
juga yang menjauhi cahaya dan menyebar. Bagan tancap memiliki kedudukan
yang tidak dapat dipindah-pindah dan sekali dipasang (ditanam) berlaku untuk
selama musim penangkapan. Rumah bagan tancap di Kabupaten Tangerang
berupa anjang-anjang berbentuk piramid terpancung, berukuran 10 x 10 m pada
bagian bawah dan 9,5 x 9,5 m pada bagian atas. Bagian atas berupa plataran (flat
form), dimana terdapat gulungan (roller) dan tempat nelayan melakukan kegiatan
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penangkapan. Ciri khas penangkapan dengan bagan ialah menggunakan lampu
(light fishing).
Alat tangkap bagan pada KEPMEN 06 Tahun 2010 diklasifikasikan
kelompok jenis alat penangkapan ikan jaring angkat (lift nets). Kelompok alat
penangkapan ikan ini 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 pada
saat hauling yang dilengkapi dengan atau tanpa lampu pengumpul ikan, untuk
menangkap ikan pelagis.

Gambar 5.12 Desain kontruksi alat tangkap bagan tancap
Lampu yang digunakan nelayan Tangerang adalah petromaks (kerosene
pressure lamp) berkekuatan antara 200-300 lilin, tergantung keadaan perairannya
dan kemungkinan adanya pengaruh cahaya bulan. Pada hari-hari gelap bulan,
lampu dipasang (dinyalakan) sejak matahari terbenam dan ditempatkan pada jarak
±1 m di atas permukaan air. Jika telah banyak terkumpul kawanan ikan, kemudian
dilakukan pengangkatan jaring dan begitu seterusnya diulang-ulang sampai
mendapatkan hasil yang diharapkan. Biasanya bagan tancap hanya memiliki
kedalaman hingga 15 m, sehingga kebanyakan ikan yang tertangkap adalah jenis
ikan pelagis. Karena pada dasarnya ikan pelagis adalah ikan yang umumnya
berenang secara berkelompok mendekati permukaan perairan hingga kedalaman
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200 m. Ikan yang biasanya tertangkap adalah ikan terbang, ikan selar, ikan
kembung, ikan teri, ikan layur dan cumi-cumi. Alat bantu yang dapat digunakan
untuk mengumpulkan ikan antara lain adalah lampu, rumpon, dan umpan hidup.
Pada alat tangkap bagan, alat bantu penangkapan yang sering digunakan
adalah

lampu.

Lampu

memegang

peranan

penting

pada

keberhasilan

pengoperasian bagan. Jenis lampu yang biasa digunakan berupa lampu petromaks,
lampu neon, dan lampu merkuri. Seiring dengan perkembangan teknologi, telah
diciptakan lampu khusus untuk bagan, yaitu lacuba (lampu celup bawah air).
Lacuba terbukti dapat meningkatkan hasil tangkapan, namun nelayan di Indonesia
masih tetap menggunakan lampu petromaks atau lampu merkuri sebagai alat
bantu, karena harga lacuba yang lebih mahal jika dibandingkan dengan
menggunakan petromaks.
5.1.6. Alat Pengumpul Kerang/garok
Alat tangkap garok merupakan salah satu alat tangkap yang dominan di
Kabupaten Tangerang. Alat ini memiliki produktivitas yang baik untuk
menangkap kerang. Produktivitas alat tangkap garok tersebut berhubungan
dengan kemampuan alat tangkap untuk memberikan hasil tangkapan yang baik
dan keuntungan bagi nelayan. Alat tangkap garok dapat dimasukkan kedalam
kelas dredge gear, yaitu suatu jenis alat tangkap yang cara pengoperasiannya
ditarik secara aktif menyusuri suatu area perairan tertentu. Dredge umumnya
digunakan untuk mengambil kerang dari dasar perairan dengan cara menarik alat
tangkap tersebut menggaruk kerang yang nantinya ditampung ke dalam sebuah
kantong sebelum diangkat ke perahu untuk diambil hasilnya. Selain kerang, alat
tangkap ini juga mengeruk dasar laut lebih dalam untuk mencari moluska,
crustacea, ikan dan lainnya.
Alat tangkap garok yang merupakan modifikasi dari trawl dapat merusak
lingkungan dan harus dipertimbangkan penggunaannya, karena memiliki
intensitas yang tinggi. Secara biologi, efek dari penggunaan alat tangkap ini dapat
menyebabkan penurunan rata-rata biomassa menjadi 24% karena semua biota
dalam perairan akan tertangkap. Komponen dari alat tangkap garok yang
digunakan oleh nelayan di Kabupaten Tangerang terdiri dari tali tambang plastik,
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karet ban, besi berdiameter 3 cm dan 2 cm, jaring yang terbuat dari Polyethylene
(PE) multifilament, rantai besi, poros besi tempat kayu, gigi garok dari baja atau
besi bekhel yang berjumlah 20-50 dan kayu tempat memasang gigi garok dan
tempat pemberat.

Gambar 5.13 Alat tangkap garok/pengumpul kerang
Ciri khas garok adalah keberadaan deretan gigi atau jeruji besi pada sisi
bawah bagian mulutnya. Pada awalnya pemasangan gigi garok dilakukan secara
permanen, sehingga fungsinya hanya sebagai pengeruk kerang yang berada di
bawah permukaan dasar perairan hingga kedalaman tertentu. Pada perkembangan
selanjutnya, pemasangan gigi garok tidak secara permanen, tetapi dipasang
bantalan kayu yang dilengkapi dengan tali karet. Fungsi gigi garok tidak lagi
hanya sebagai penggaruk, tetapi juga sebagai pelontar kerang yang tergaruk ke
arah kantong. Hasil tangkapan garok umumnya berupa organisme demersal, baik
organisme yang hidup dengan membenamkan diri di dasar perairan maupun
organisma yang bergerak lambat di atas permukaan dasar perairan. Jenisnya
adalah kelompok kerangkerangan, udang-udangan, kepiting, rajungan dan ikan
dasar. Kelompok organisme yang selalu tertangkap dalam jumlah besar adalah
kerangkerangan yang merupakan target utama operasi penangkapan dengan garok.
Dua jenis kerang yang selalu diupayakan untuk tertangkap adalah kerang darah
(Anadara granosa) yang bernilai ekonomi tinggi dan kerang bulu (Anadara
antiquata). Jenis-jenis biota yang tertangkap alat tangkap garok adalah
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kelompok makrozoobenthos yaitu jenis moluska, crustacea, bintang laut, ikan,
dan lain-lain. Jenis kerang-kerangan paling banyak didapatkan daripada jenis
jenis lainnya, karena secara umum alat tangkap garok ini digunakan untuk
menangkap kerang-kerangan terutama kerang yang memiliki nilai
ekonomis tinggi.

Gambar 5.14 Unit penangkapan alat tangkap garok
Kapal yang mengoperasikan alat tangkap garok di Kabupaten Tangerang
terbuat dari kayu ukuran sekitar 5-8 GT dengan tenaga penggerak mesin inboard
23 PK. Alat ini dioperasikan oleh 2-3 nelayan dengan mesh size kantong berkisar
1,5 inci. Lama pengoperasian alat ini bersifat one day fishing dimana nelayan
Kabupaten Tangerang biasanya berangkat pagi sekitar pukul 05.00 subuh dan
kembali sekitar pukul 12.00 siang. Biaya operasional setiap melakukan operasi
penangkapan berkisar 400.000 – 500.000 rupiah. Biaya ini sudah termasuk biaya
makanan/minuman, bensin/solar. Pengelolaan alat tangkap garok harus lebih
diperhatikan lagi agar tidak terjadi kerusakan lingkungan lebih fatal dengan
cara melakukan modifikasi alat tangkap atau dengan mengurangi aktivitas
penangkapan yang dilakukan nelayan.
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5.2. Evaluasi Alat Tangkap Ikan yang Ramah Lingkungan di Kabupaten
Tangerang
Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa alat tangkap yang paling
banyak digunakan nelayan di Kabupaten Tangerang adalah alat tangkap jaring
insang (gillnet), pukat tarik, garok, bagan, pancing dan perangkap (bubu). Dalam
upaya mengetahui tingkat keramahan lingkungan alat tangkap yang digunakan di
Kabupaten Tangerang, maka dipilih responden sebanyak 10 orang per alat
tangkap untuk mengisi angket yang telah disediakan dan diharapkan dapat
mewakili jawaban dari para nelayan.
Tabel 5.1 Nilai skor masing-masing alat penangkap ikan yang ramah lingkungan
di Kabupaten Tangerang
No

Kriteria

1
2
3
4
5

Mempunyai selektifitas yang tinggi
Tidak merusak habitat
Menghasilkan ikan berkualitas tinggi
Tidak membahayakan nelayan
Produksi tidak membahayakan konsumen
By-catch rendah (hasil tangkap sampingan
rendah)
Dampak ke biodiversity
Tidak membahayakan ikan-ikan yang
dilindungi
Diterima secara sosial
Keterangan:
Jaring Rampus
Bubu
Pancing Ulur
Cantrang
Bagan
Garok

6
7
8
9
1
2
3
4
5
6

1
3
2.7
3
2.6
3.5

Jenis Alat Tangkap
2
3
4
5
3.3 2.9 1.4 2.4
2.2 3.3 1.3 2.8
3.3 3.4 2 2.6
2.8 3.9 3.1 3.5
3.3 4 2.5 3.2

6
1.2
1.4
1.8
3
2.9

2.5

3.3

3.2

1.7

2.1

1.5

2.8

2.8

3.4

1.6

2.2

1.5

2.9

2.5

3.6

1.7

2.2

1.8

3.6

3.4

3.4

2.7

3.4

2.8

Hasil skoring yang dilakukan terhadap jenis-jenis alat penangkapan ikan
yang ada, diperoleh kondisi tingkat keramahan lingkungan masing-masing alat
tangkap. Berdasarkan tingkat keramahan lingkungan masing-masing alat tangkap,
diklasifikasikan seperti terlihat pada Tabel 5.1. Habitat merupakan kunci utama
keberlanjutan sumberdaya perikanan. Apabila habitat berubah/rusak, maka
sebagaian besar ikan dan invertebrata lainnya akan menghilang dan akan
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digantikan oleh komunitas lain yang didominasi karang dari marga Fungia, bulu
babi dari marga diadema dan berbagai jenis teripang. Pemulihan karang dari
kehancuran memerlukan waktu yang relatif lama. Oleh karena itu alat penangkap
ikan yang menyebabkan kerusakan terumbu karang dikategorikan sebagai alat
penangkap ikan yang merusak lingkungan. Hampir sebagain besar alat tangkap
yang dioperasikan oleh nelayan di wilayah Kabupaten Tangerang masih tergolong
dalam alat tangkap yang kurang ramah lingkungan sehingga diperlukan perhatian
dari semua pihak agar tercipta perikanan tangkap yang berkelanjutan demi
kelestarian ekosistem sumberdaya perairan.
Jaring rampus di Kabupaten Tangerang termasuk dalam kategori kurang
ramah lingkungan terutama dalam selektivitas, merusak lingkungan, keamanan
bagi nelayan operator dan dampak biodevirsity. Jaring rampus yang dioperasikan
di oleh nelayan sebagian besar di permukaan tapi terkadang operasi penangkapan
dilakukan hingga dasar perairan dalam keadaan menetap selama sekitar 12 jam,
sehingga ikan yang ditangkap lebih awal akan mengalami penurunan mutu yang
juga dapat berakibat buruk terhadap konsumen. Pada saat penarikan jaring,
apabila jaring tersangkut pada karang, jelas akan merusak karang, serta nelayan
berusaha melepaskannya dengan cara menyelam yang sangat berbahaya bagi
keselamatan nelayan itu sendiri. Selain tidak selektif, dalam pengoperasiannya
kadang-kadang merusak karang (diambil atau diinjak) dan sebagian nelayan
menyelam kadang menggunakan kompresor, yang membahayakan keselamatan
nelayan. Namum, menurut nelayan jaring rampus, mereka sudah terbiasa dengan
keadaan seperti ini dan mereka sudah mempu mengatasi. Pengalaman yang
mereka dapat selama ini membuat mereka seperti sudah menyatu dengan perairan
dimana mereka melakukan operasi penangkapan ikan. Hasil wawancara
menggambarkan bahwa pengoperasian jaring rampus ini menghasilkan tangkapan
sampingan yang cukup beragam. Hal ini disebabkan perilaku nelayan yang
terkadang mengganti mesh size jaring lebih kecil dari mesh size untuk menangkap
ikan yang menjadi target utama. Sehingga ikan yang berukuran kecil, baik dari
jenis yang sama dengan target utama maupun jenis ikan lain dapat tertangkap.
Bubu yang dioperasikan oleh nelayan di Kabupaten Tangerang termasuk
dalam alat tangkap yang kurang ramah lingkungan. Kriteria penangkapan yang
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ramah lingkungan mengenai habitat yang dirusak saat operasi penangkapan
menjadikan alat ini tergolong masih kurang ramah lingkungan. Kriteria yang sama
juga dapat dilihat pada alat tangkap jaring angkat/bagan di perairan Kabupaten
Tangerang. Alat tangkap bagan yang dioperasikan nelayan memiliki selektifitas
yang rendah. Dengan mesh size jaring yang digunakan, semua ikan yang berada di
bawah bagan saat operasi penangkapan akan terangkat. Hasil tangkapan
sampingan lebih banyak jika dibandingkan dengan jenis ikan yang menjadi target
penangkapan.

Tabel 5.2 Penggolongan jenis alat penangkap ikan berdasarkan kelas kategori
ramah lingkungan
No

Jenis Alat Tangkap

Skor

Kriteria

1

Jaring Insang/Gillnet/Rampus

26,6

Kurang ramah lingkungan

2

Perangkap/Trap/Bubu

26,9

Kurang ramah lingkungan

3

Pancing Ulur

31,1

Ramah lingkungan

4

Pukat Tarik/Cantrang

18,0

Tidak ramah lingkungan

5

Jaring Angkat/Bagan

24,4

Kurang ramah lingkungan

6

Alat pengumpul kerang/Garok

17,9

Tidak ramah lingkungan

Nilai masing-masing kriteria alat tangkap ramah lingkungan tidak terlalu
berbeda jauh. Pada alat tangkap pancing ulur memiliki nilai tertinggi untuk
kriteria alat tangkap ramah lingkungan dan garok dan cantrang memiliki skor
terendah untuk kriteria alat tangkap ramah lingkungan. Alat tangkap pengumpul
kerang atau garok merupakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan jika
dilihat dari berbagai aspek keramahan lingkungan. Teknik pengoperasian alat ini
dan hasil tangkapan yang diperoleh menjadikan sumber daya ikan akan rusak.
Semua jenis bioata yang ada di wilayah sapuan alat ini akan tertangkap dan
tentunya sangat berdampak buruk terhadap ekosistem perairan. Hal yang sama
juga dapat dilihat pada alat tangkap cantrang atau pukat tarik. Alat tangkap ini
hampir sama dengan alat tangkap trawl jika dilihat dari cara pengoperasian,
namum dalam skala kecil.
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Alat tangkap pancing ulur merupakan alat tangkap yang termasuk ramah
lingkungan di perairan Kabupaten Tangerang. Alat tangkap ini dioperasikan untuk
menangkap ikan pelagis kecil dan ikan dasar dasar. Adanya ukuran mata pancing
mampu memberikan selektifitas terhadap jenis, ukuran ikan yang menjadi target
pebangkapan. Pengoperasian alat tangkap ini juga tidak berbahaya bagi nelayan,
namum para nelayan di Kabupaten Tangerang secara keseluruhan mengeluh
terhadap harga ikan hasil tangkapan. Terkadang pendapatan mereka lebih kecil
jika dibandingkan dengan alat tangkap lainnya.
Perairan di sekitar Kabupaten Tangerang belum pada posisi penurunan
jejaring makanan (food web down) namun salah satu cirinya sudah mulai terlihat
yaitu dengan banyaknya hasil tangkapan ikan kecil, jika kegiatan penangkapan
seperti sekarang ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama tanpa ada
mekanisme pengelolaan dengan sistem buka-tutup suatu wilayah pengelolaan atau
pengaturan alat tangkap maka dapat dikhawatirkan akan berdampak terhadap
kelestarian sumberdaya ikan, meningkatkan jumlah pengangguran dan akan
semakin berkurangnya pendapatan nelayan yang ada di Kabupaten Tangerang.
5.3. Rencana Strategi Pengembangan Alat Tangkap yang Ramah Lingkungan di
Kabupaten Tangerang
Sebagian besar masyarakat pesisir, menjadikan perikanan sebagai tulang
punggung (back tone) dari pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir dan sumber
penghasilan masyarakat serta sebagai aset bangsa yang penting. Oleh karena itu,
ketersediaan dan keseimbangan (sustainability) dari sumberdaya alam ini menjadi
sangat krusial bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan akan sangat
targantung dari pengelolaan yang baik setiap stakeholder yakni masyarakat dan
pemerintah. Peningkatkan pendapatan nelayan dapat dilakukan dengan cara
peningkatan produksi hasil tangkapannya. Salah satu cara adalah dengan
mengusahakan unit penangkapan yang produktif dimana hasil tangkapan yang
banyak dengan nilai jual yang tinggi. Selain itu, unit penangkapan tersebut
haruslah bersifat ekonomis, efisien dan menggunakan teknologi yang sesuai
dengan kondisi setempat serta tidak merusak kelestarian sumberdaya perikanan.
Hasil analisis bioekonomi yang pernah dilakukan oleh peneliti dari pihak
akademik maupun pemerintah Kabupaten Tangerang tentang keadaan perairan
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maupun potensi perikanan di Kabupaten Tangerang menunjukkan hasil yang
masih baik. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi perikanan tangkap di perairan
Kabupaten Tangerang belum overfishing, baik secara biologi dan ekonomi dan
tingkat upaya penangkapan. Potensi perikanan tangkap yang tinggi tersebut,
diharapkan bisa dikembangkan sehingga menjadi sumber ekonomi penting bagi
nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan Kabupaten
Tangerang. Undang-undang perikanan No.45 tahun 2009 menjadi kekuatan yang
besar dari segi hukum untuk menjamin pengembangan alat tangkap yang ramah
lingkungan di perairan Kabupaten Tangerang.
Kegiatan perikanan tangkap di Kabupaten Tangerang berjalan kurang
optimal dan terhambat karena belum ada pelabuhan perikanan skala besar atau
pelabuhan skala nusantara. Dampak utama yang terjadi nelayan tidak dapat
mendaratkan hasil tangkapan untuk dilelang dan dipasarkan dengan optimal,
sehingga nelayan terpaksa menjual hasil tangkapan kepada seorang tengkulak
yang memonopoli pemasaran hasil tangkapan di wilayah Kabupaten Tangerang
dengan harga rendah dan sangat merugikan nelayan setempat. Walaupun sudah
terdapat beberapa tempat pelelangan ikan dan pusat pendaratan ikan skala kecil,
harga ikan yang ditangkap masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan
nelayan di Kabupaten Tangerang.
Usaha penangkapan ikan oleh nelayan di Kabupaten Tangerang umumnya
dikelola secara tradisional oleh perorangan, keluarga, dan beberapa nelayan
membentuk kelompok nelayan. Nelayan lokal kurang mendapat pembinaan untuk
membentuk kelompok nelayan yang solid, menajemen keuangan, dan armada
penangkapan yang belum memadai menjadikan nelayan lokal Kabupaten
Tangerang sulit untuk mengembangkan usahanya. Selain usaha perikanan tangkap
komersial, usaha perikanan tangkap yang dilakukan nelayan Kabupaten
Tangerang umumnya bersifat tradisional dan subsisten dengan modal usaha
sangat minim serta penggunaan jenis alat tangkap, teknologi dan alat transportasi
masih sangat sederhana. Hasil tangkapan sebagian besar dipasarkan untuk
memenuhi kebutuhan lokal atau daerah kabupaten saja dan hanya sedikit yang
dijual atau dipasarkan ke luar wilayah Kabupaten Tangerang.
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Penangkapan ikan yang merusak dan tidak ramah lingkungan (destructive
fishing), dengan menggunakan bom ikan dan racun potas oleh oknum nelayan
yang tidak bertanggung jawab yang sangat merusak terumbu karang dan SDI
tidak ditemukan di perairan Kabupaten Tangerang. Menurut Nikijuluw (2002)
upaya pengendalian dan pengawasan terhadap SDI menjadi sulit karena sifatnya
yang bergerak luas di laut. Kesulitan pengendalian dan pengawasan tersebut
menimbulkan kebebasan pemanfaatan oleh siapa saja yang ingin masuk ke dalam
industri perikanan tangkap. Kurangnya pengawasan terhadap aktivitas penangkan
ikan telah meningkatkan degradasi karang terumbu, daerah penangkapan yang
semakin jauh. Praktek penangkapan ikan yang merusak dan tidak ramah
lingkungan, seperti penggarukan dasar perairan banyak ditemukan di berbagai
wilayah di sekitar Kabupaten Tangerang seperti dengan alat penangkapan garok
dan cantrang.
5.4. Identifikasi Internal Factor Analysis Summary (IFAS) dan Eksternal
Factor Analysis Summary (EFAS)
Usaha perikanan tangkap di Kabupaten Tangerang masih dalam tahap
pengembangan.

Langkah

untuk

melihat

dan

memprediksi

bagaimana

pengembangan usaha yang terjadi di sektor perikanan tangkap, maka diperlukan
alat untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang terkait dengan perikanan tangkap
antara lain alat tangkap yang ramah lingkungan baik faktor internal maupun
eksternal. Alat tersebut adalah analisis SWOT yang dapat mengkaji faktor-faktor
tersebut. Faktor internal yang dimaksud merupakan faktor yang mempengaruhi
secara langsung perikanan tangkap. Faktor internal terdiri dari kekuatan dan
kelemahan. Faktor eksternal merupakan faktor dari lingkungan yang turut
mempengaruhi berkembangnya perikanan tangkap yang ramah lingkungan di
Kabupaten Tangerang. Faktor eksternal terdiri dari peluang dan ancaman.
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 Faktor Internal
Faktor internal berupa kekuatan yang mempengaruhi penggunaan alat
tangkap yang ramah lingkungan di Kabupaten Tangerang, antara lain:
1) Sumberdaya ikan yang mencukupi
Sumberdaya perikanan di Kabupaten Tangerang memiliki potensi yang
sangat besar. Pada tahun 2017 produksi perikanan laut di Kabupaten Tangerang
sebesar 20.506,8 ton, dengan nilai produksi sebesar Rp. 494.275.770.000. Hasil
tangkapan nelayan seperti ikan-ikan pelagis kecil, ikan demersal dan ikan karang,
udang, cumi- cumi dan rajungan. Potensi produksi perikanan yang besar ini dapat
bermanfaat sebagai sumber pendapatan daerah.
2) BBM Subsidi Pemerintah
Pengadaan bahan bakar bersubsidi untuk keperluan nelayan yang diberikan
nelayan menjadikan biaya operasional nelayan sedikit berkurang. Hal ini tentunya
berbeda jika nelayan menggunakan bahan bakar yang tidak bersubsidi. Nelayan
akan kesulitan memperoleh modal karena sebagian besar pengeluaran nelayan
terdapat pada pembelian bahan bakar untuk keperluan operasi penangkapan ikan.
Diharapkan dengan adanya subsidi ini, nelayan memperoleh peningkatan
pendapatan sehingga kesejahteraan mereka semakin meningkat.
3) Alat dan Bahan Mudah Diperoleh
Alat tangkap dan bahan pembuatan alat penangkapan merupakan komponen
yang sangat penting dalam unit penangkapan ikan. Letak geografis Kabupaten
Tangerang yang dekat dengan ibukota sebagai penyedia bahan dan alat yang jauh
lebih murah menjadikan komponen ini sebagai suatu kekuatan yang harus
dimanfaatkan oleh nelayan. Biasanya nelayan di Kabupaten Tangerang membuat
unit penangkapan ikan dengan sendiri sehingga mampu menghemat biaya dan
tentunya bisa membuat unit penangkapan yang sesuai dengan kondisi nelayan
sendiri.
4) UU Perikanan No.45 Tahun 2009
Menurut UU No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan pasal 4 ayat (5) bahwa
penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan yang tidak dalam
keadaan dibudidayakan dengan atau tanpa cara apapun, termasuk kegiatan
menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan,
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menangani, mengolah dan atau mengawetkan. Dengan ini, nelayan memperoleh
kekuatan hukum untuk menjalankan pekerjaan mereka sebagai nelayan. Selain
menangkap ikan, tentunya pengolahan hasil tangkapan juga mempunyai nilai
ekonomis yang besar.
5) Keinginan melaut cukup besar
Motivasi untuk memenuhi biaya kebutuhan sehari-hari keluarga adalah
sebagai modal besar nelayan, sehingga motivasi untuk melaut kuat meskipun
kondisi alam kurang baik. Jiwa melaut yang tertanam dalam diri nelayan di
Kabupaten Tangerang membuat sebuah kekuatan yang sangat sulit dihentikan.
Mereka sudah terbiasa dan seperti sudah menyatu dengan alam dimana mereka
mencari kehidupan untuk keluarga.
6) Banyak tersedia tenaga kerja
Kesempatan kerja dan jumlah sumbedaya manusia di sektor perikanan
tangkap di Kabupaten Tangerang cukup tersedia walaupun belum secara
maksimal. Hal ini dapat dilihat berdasarkan indikator tenaga kerja yang
menjelaskan bahwa tenaga perikanan tangkap Kabupaten Tangerang bersifat non
basis. Hal ini terjadi karena dampak adanya pemisahan diri wilayah Banten dari
Provinsi Jawa Barat sehingga membentuk provinsi sendiri sehingga dibutuhkan
tenaga kerja di berbagai sektor khususnya sektor perikanan tangkap.
7) Dukungan pemerintah pada sektor perikanan dan kelautan
Program penyuluhan kepada nelayan biasanya dilakukan oleh Dinas
Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tangerang. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap
tahunnya di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kronjo, Cituis, dan Tanjung Pasir
sebagai sentra perikanan tangkap. Pemerintah daerah selalu berusaha memberikan
terobosan

dan

kajian

untuk

membangkitkan

perekonomian

khususnya

perekonomian di bidang perikanan.
8) Posisi geografis yang strategis
Kabupaten Tangerang memiliki potensi sumberdaya perikanan yang cukup
besar, terlihat dari letaknya yaitu terdapat di perairan Laut Jawa, Selat Malaka dan
bahkan sampai ke Samudera Hindia. Perairan Teluk Banten memiliki potensi ikan
pelagis kecil yang cukup besar. Hal ini juga terlihat dari pemasaran yang
menunjukkan bahwa produk perikanan Kabupaten Tangerang tidak hanya dapat
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memenuhi permintaan konsumen di wilayah Kabupaten Tangerang itu sendiri
namun juga dapat memenuhi permintaan konsumen di luar wilayah Provinsi
Banten khususnya pemasaran ke DKI Jakarta bahkan produk perikanan dapat di
ekspor.
9) Jangkauan alat tangkap luas dalam menangkap ikan
Wilayah perairan laut Kabupaten Tangerang merupakan fishing ground bagi
sebagian sumberdaya ikan, baik pelagis maupun demersal. Lokasi penangkapan
nelayan di Kabupaten Tangerang yaitu disekitar perairan utara Tangerang, Laut
Jawa dan Selat Malaka bahkan sampai ke Samudera Hindia.

Kelemahan-kelemahan yang berasal dari faktor internal penerapan alat tangkap
yang ramah lingkungan antara lain:
1) Belum ada pelabuhan perikanan
Kelemahan industri perikanan di Tangerang Selatan adalah belum adanya
bangunan pelabuhan perikanan yang memiliki fasilitas yang baik. Fasilitas PPI
ataupun Dermaga TPI yang ada sangat minim antara lain tidak adanya persediaan
air bersih, tempat pencucian ikan, bangunan TPI yang sudah tua dan juga kondisi
TPI sangat kotor dan terlalu kecil. Sarana dermaga untuk bersandarnya kapal atau
perahu yang selesai melaut juga hanya ada satu buah. Hal ini dapat menyebabkan
kapal atau perahu harus antri terlebih dahulu jika ingin bersandar. Selama ini,
perahu nelayan lebih memanfaatkan sungai sebagai tempat bersandar kapal.
2) Pengelolaan usaha masih tradisional
Sistem perikanan tangkap di Kabupaten Tangerang masih tergolong
tradisional. Pihak-pihak yang terlibat dalam usaha perikanan tangkap belum
mampu mengembangkan usaha perikanan dari tahun ke tahun. Perkembangan
usaha perikanan masih tergolong berjalan di tempat. Hal ini terlihat dari segi
pendaratan hasil tangkapan, penanganan dan pemasaran.
3) Kurangnya pengawasan dan penyidikan terhadap pelaku pelanggar
Penggunaan alat tangkap yang sudah dilarang oleh pemerintah pusat
maupun daerah masih tidak dihiraukan oleh nelayan. Penangkapan ikan dengan
alat tersebut masih berlanjut walaupun nelayan dan pihak pemerintah sudah
mengetahui dampak dari penggunaan alat tersebut.
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4) Kurangnya sentuhan teknologi
Tempat pendaratan, alat bantu penangkapan dan unit penangkapan yang
digunakan oleh nelayan di Kabupaten Tangerang belum memanfaatkan sentuhan
teknologi. Penggunaan alat bantu pengumpul ikan yaitu rumpon dan penggunaan
fish finder masih jarang dilakukan oleh nelayan. Hal ini yang perlu
disosialisasikan kepada nelayan sehingga operasi penangkapan lebih efisien dari
segi waktu dan biaya.
5) Kurangnya modal yang dimiliki
Salah satu kendala yang lazim dialami oleh nelayan di Kabupaten
Tangerang adalah kurangnya pasokan modal dalam menjalankan usaha perikanan
tangkap khususnya untuk nelayan dengan unit penangkapan yang sederhana.
Operasi penangkapan ikan yang tidak pasti akan keuntungan hasil tangkapan
menjadi alasan beberapa pemilik modal maupun lembaga pinjaman.
6) Kualitas SDM perikanan yang rendah
Keterampilan nelayan di Kabupaten Tangerang hanya sebatas menangkap
ikan dengan menggunakan alat- alat tangkap sederhana, tidak dalam hal mengolah
ikan hasil tangkapan hingga menghasilkan produk yang lebih bernilai tinggi.
Pelatihan untuk menambah nilai jual perikanan tangkap jarang dilaksanakan.
7) Mutu hasil tangkapan rendah
Penanganan hasil tangkapan di atas kapal saat hasil tangkapan diambil
menjadi faktor penentu kualitas hasil tangkapan. Nelayan di Kabupaten
Tangerang biasanya hanya membawa balok es secukupnya. Hal ini juga
disebabkan oleh masalah modal saat melakukan operasi penangkapan. Selain
penanganan di atas kapal, cara nelayan mengambil ikan dari alat tangkap juga
mempengaruhi kualitas hasil tangkapan.
8) Ukuran kapal dan mesin yang belum standar semua
Kapal yang digunakan oleh sebagian besar nelayan di Kabupaten Tangerang
merupakan kapal motor berukuran <5 GT. Jenis armada lain yang digunakan
selain kapal motor yaitu perahu mesin tempel dan perahu tanpa mesin.
Terbatasnya ukuran kapal menyebabkan nelayan yang dapat melakukan operasi
penangkapan ikan berkisar hanya 3-4 orang per kapal, dan jarak tempuh melaut
tidak dapat jauh.
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9) Harga ikan tidak stabil
Ketidakstabilan ekonomi biasanya berpengaruh terhadap harga hasil
tangkapan ikan. Oleh sebab itu, nelayan di Kabupaten Tangerang biasanya
menangkap semua jenis ikan yang bisa ditangkap tanpa melihat dampak
lingkungan yang dihasilkan. Harga ikan yang tidak stabil mengakibatkan mereka
membawa semua hasil tangkapan dengan asumsi bahwa semua ikan pasti laku
terjual walaupun harga murah sehingga mereka dapat menekan kerugian yang
diperoleh.
 Faktor eksternal
Faktor eksternal terdiri dari peluang dan ancaman, dimana peluang peluang
yang mempengaruhi pengembangan usaha di Kabupaten Tangerang antara lain:
1) Otonomi daerah
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yaitu daerah
Kabupaten berhak atas wilayah 4 mil laut (1/3 dari wilayah propinsi) memberikan
kewenangan lebih luas kepada Pmerintah Kabupaten Tangerang, khususnya
memanfaatkan sumberdaya hayati laut (ikan dan biota laut lainnya).
2) Potensi SDI yang belum dimanfaatkan secara optimal
Potensi sumber daya ikan di wilayah perairan Kabupaten Tangerang
sangatlah besar. Namun, potensi ini belum dimanfaatkan dengan maksimal akibat
infrastruktur yang masih kurang, permasalahan biaya operasional penangkapan
yang tinggi hingga armada kapal yang kurang besar dan juga permasalahan iklim
serta cuaca yang mengganggu nelayan dalam aktivitas penangkapan ikan.
3) Adanya peluang pasar yang cerah
Potensi konsumen untuk membeli hasil tangkapan dari laut Kabupaten
Tangerang cukup besar. Konsumen banyak yang berasal dari luar wilayah
Kabupaten Tangerang. Hal ini dapat dilihat dari setiap hasil pelelangan di TPI
yang habis terjual kepada pedagang lokal maupun dari luar. Konsumen dan pasar
yang berasal dari ibukota menjadikan peluang pasar di Kabupaten Tangerang
sangat besar.
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4) Adanya pembangunan pesisir pantai ke arah yang positif
Kegiatan penangkapan di Kabupaten Tangerang memiliki peluang untuk
dapat terus berkembang dengan adanya peluang pembangunan pelabuhan dan
fasilitas penunjang lainnya. Pengembangan pesisir Kabupaten Tangerang
sangatlah mendasar dengan garis pantai yang ada di sepanjang utara.
5) Adanya peluang kesempatan kerja di bidang perikanan
Nelayan di Kabupaten Tangerang biasanya menjual seluruh hasil
tangkapannya ke TPI setelah selesai melaut. Nelayan lebih memilih menjual
langsung hasil tangkapan dari pada mengolahnya lagi menjadi produk yang lebih
bernilai tinggi. Hal ini memberikan kesempatan atau peluang untuk membuat
usaha di bidang pengolahan hasil tangkapan, khususnya untuk masyarakat pesisir
yang tidak bekerja sebagai nelayan.
6) Pengembangan pelabuhan perikanan
Adanya rencana pemerintah daerah Kabupaten Tangerang untuk
membangun pelabuhan perikanan kelas B atau pelabuhan perikanan nusantara
menjadikan kegiatan perikanan tangkap cukup menjanjikan. Pembangunan ini
secara langsung maupun tidak langsung akan menggerakkan roda perekonomian
khususnya perekonomian perikanan yang belum termanfaatkan secara optimal di
wilayah perairan Kabupaten Tangerang.
Sedangkan untuk faktor-faktor yang menjadi ancaman bagi usaha perikanan di
Kabupaten Tangerang antara lain:
1) Limbah buangan sampah
Laut di daerah Kabupaten Tangerang belakangan ini terancam dengan
adanya limbah- limbah sampah. Limbah- limbah sampah ini berasal dari
pengunjung atau wisatawan. Limbah ini dapat berdampak terhadap habitat ikan
sehingga dampaknya kepada hasil tangkapan nelayan yang menjadi berkurang.
Selain limbah dari wilayah pesisir, limbah yang berasal dari sungai-sungai yang
bermuara ke pesisir perairan Kabupaten Tangerang juga menjadi ancaman akan
kondisi biota hasil tangkapan.
2) Persaingan pasar dengan daerah lain
Persaingan pasar terkait dengan harga dan kualitas hasil tangkapan. Apabila
daerah Kabupaten Tangerang memiliki harga jual ikan yang mahal karena hasil
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tangkapan yang didaratkan sedikit, maka pedagang dapat beralih ke daerah yang
memiliki harga jual ikan yang lebih rendah. Oleh karena itu diperlukan
peningkatan kualitas hasil tangkapan agar mampu bersaing dengan daerah lain.
3) Harga BBM yang tidak stabil
Biaya terbesar yang diperlukan oleh nelayan Kabupaten Tangerang untuk
melakukan operasi penangkapan ikan adalah untuk membeli bahan bakar mesin
kapal. Kondisi dan ketersediaan bahan bakar terkadang sangat menyulitkan
nelayan untuk melaut. Peranan pemerintah dalam membantu nelayan belum
terlihat hingga saat ini. Permainan harga dan ketersediaan sering dimanfaatkan
oleh pihak lain untuk mengambil keuntungan dari kondisi nelayan tradisional.
4) Kondisi alam yang tidak menentu
Nelayan di Kabupaten Tangerang rata-rata merupakan nelayan utama.
Keinginan untuk melaut nelayan cukup besar, namun terbatas pada cuaca dan
iklim yang akhir-akhir ini tidak menentu akibat global warming yang
mengakibatkan gelombang tinggi dan angin yang bertiup kencang. Sebagain
nelayan pendatang yang berada di Kabupaten Tangerang berasal dari wilayah
Pantura.
5) Kenaikan biaya produksi
Perekonomian yang secara umum belum stabil menjadi kendala terbesar
nelayan untuk melakukan operasi penangkapan. Harga BBM yanga terus naik,
pemotongan subsidi, kenaikan harga bahan pokok, sedikitnya ketersediaan
lembaga peminjaman menjadikan operasi produksi hasil penangkapan semakin
tinggi. Nelayan yang melakukan operasi melaut tidak pernah mendapat jaminan
akan mendapatkan hasil tangkapan yang menguntungkan, padahal biaya operasi
penangkapan tetap mereka keluarkan.
6) Alat tangkap yang merusak lingkungan
Keberadaan alat tangkap yang merusak lingkungan merupakan penyebab
utama kerusakan ekosistem perairan dan sumberdaya ikan. Ancaman yang
diakibatkan penggunaan alat ini sangat besar sehingga diperlukan penyuluhan dan
pembinaan terhadap nelayan. Kerusakan lingkungan perairan secara otomatis akan
mengurangi jumlah ikan yang ada di pesisir Kabupaten Tangerang.
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Tabel 5.3 Nilai faktor strategis internal perikanan tangkap yang ramah
lingkungan
No

Faktor Strategis Internal

Kekuatan
1 Sumberdaya Ikan yang mencukupi
2 BBM Subsidi Pemerintah
3 Alat dan Bahan Mudah Diperoleh
4 UU Perikanan No.45 Tahun 2009
5 Keinginan melaut cukup besar
6 Banyak tersedia tenaga kerja
Dukungan pemerintah pada sektor perikanan
7
dan kelautan
8 Posisi geografis yang strategis
Jangkauan alat tangkap luas dalam menangkap
9
ikan
Kelemahan
1 Belum ada pelabuhan perikanan
2 Pengelolaan usaha masih tradisional
Kurangnya pengawasan terhadap pelaku
3
pelanggar
4 Kurangnya sentuhan teknologi
5 Kurangnya modal yang dimiliki
6 Kualitas SDM perikanan yang rendah
7 Mutu hasil tangkapan rendah
Ukuran kapal dan mesin yang belum standar
8
semua
9 Harga ikan tidak stabil
TOTAL

Bobot

Rating

Nilai
Terbobot

0,081
0,061
0,073
0,020
0,040
0,077

4
2
3
4
3
4

0,324
0,121
0,219
0,081
0,121
0,308

0,020

3

0,061

0,061

3

0,182

0,028

2

0,057

0,081
0,069

4
2

0,324
0,138

0,065

2

0,130

0,061
0,057
0,053
0,049

2
2
1
2

0,121
0,113
0,053
0,097

0,045

2

0,089

0,061
1,000

2

0,121
2,660

Total nilai yang diperoleh pada faktor internal adalah 2,660. Nilai tersebut
berada diatas angka 2,5 yang merupakan nilai rata-rata. Hal ini memberikan
gambaran bahwa keadaan internal di Kabupaten Tangerang dapat mengatasi
berbagai permasalahan yang ada pada usaha perikanan tangkap di daerah tersebut.
Hasil dari faktor internal dapat dilihat pada Tabel 5.3. Total nilai yang diperoleh
pada faktor eksternal sebesar 2,473. Nilai yang diperoleh berada dibawah 2,5
memberikan pengertian bahwa kondisi lingkungan di Kabupaten Tangerang
belum mampu memberikan respon yang positif untuk pengembangan usaha
perikanan tangkap yang ramah lingkungan. Peluang yang ada belum mampu
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dimanfaatkan untuk meminimalisir kelemahan yang ada. Hasil dari perhitungan
menandakan bahwa matriks berada di kuadran II.

Tabel 5.4 Nilai faktor strategis eksternal perikanan tangkap yang ramah
lingkungan
No
Faktor Strategis Eksternal
Bobot Rating Nilai Terbobot
Peluang
1 Otonomi daerah
0,108
3
0,323
Potensi SDI yang belum dimanfaatkan
2
0,108
3
0,323
secara optimal
3 Adanya peluang pasar yang cerah
0,097
4
0,387
Adanya pembangunan pesisir pantai ke
4
0,097
2
0,194
arah yang positif
Adanya peluang kesempatan kerja
5
0,054
2
0,108
di bidang perikanan
6 Pengembangan pelabuhan perikanan
0,108
3
0,323
Ancaman
1 Limbah buangan sampah
0,086
2
0,172
2 Persaingan pasar dengan daerah lain
0,086
2
0,172
3 Harga BBM yang tidak stabil
0,097
1
0,097
4 Kondisi alam yang tidak menentu
0,054
2
0,108
5 Kenaikan biaya produksi
0,054
1
0,054
6 Alat tangkap yang merusak lingkungan
0,054
4
0,215
1,000
2,473
TOTAL
Posisi ini menandakan sistem perikanan tangkap yang ramah lingkungan di
Kabupaten Tangerang masih kuat namun menghadapi tantangan yang besar.
Rekomendasi strategi yang diberikan adalah diversifikasi strategi, artinya
perikanan tangkap yang ramah lingkungan dalam kondisi mantap namun
menghadapi sejumlah tantangan berat sehingga diperkirakan roda perikanan
tangkap yang ramah lingkungan akan mengalami kesulitan untuk terus berputar
bila hanya bertumpu pada strategi sebelumnya. Oleh karenanya, perikanan
tangkap yang ramah lingkungan disarankan untuk segera memperbanyak ragam
strategi taktisnya. Jenis strategi untuk alat tangkap yang ramah lingkungan
diharapkan mampu mengatasi tantangan yang saat ini dihadapi oleh nelayan di
Kabupaten Tangerang.
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Gambar 5.15 Kuadran nilai analisis SWOT
Penangkapan ikan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan terorganisir
dengan baik, daerah penangkapan ikan yang sudah diketahui, pengaturan
pembuatan rumpon dan jumlah unit penangkapan, unit penangkapan ikan yang
dilengkapi teknologi penangkapan, pelatihan terhadap pelaku-pelaku perikanan,
diskusi rutin antar kelompok nelayan dengan pihak pelaku perikanan, peningkatan
kualitas SDM, mengurangi kerusakan lingkungan dan melibatkan pihak
pemerintah pusat dan daerah merupakan pertumbuhan dan pembelajaran.
Banyaknya sasaran strategis yang termasuk dalam pembelajaran dan pertumbuhan
disebabkan karena kondisi keberlanjutan penangkapan ikan yang berkelanjutan di
Kabupaten Tangerang memiliki banyak kelemahan dan ancaman sehingga perlu
diciptakan pertumbuhan dan peningkatan kinerja jangka panjang. Sedangkan
tersedianya lapangan kerja di Kabupaten Tangerang, diversifikasi produk olahan
ikan dan pembuatan cold storage dimasukkan ke dalam sasaran strategis bisnis
internal yang akan mempengaruhi kepuasan pelanggan juga. Indikator sebab
(strategi jangka pendek) merupakan tolok ukur untuk mencapai indikator akibat
(strategi jangka panjang). Indikator akibat merupakan tolok ukur keberhasilan
untuk mencapai sasaran strategis. Strategi penangkapan ikan yang berkelanjutan
di Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada Tabel 5.5. Pada tabel tersebut
memperlihatkan tolok ukur keberhasilan untuk mencapai sasaran strategis.
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Tabel 5.5 Model analisis TOWS/SWOT deskriptif (kualitatif)
Strengths (S)
- Sumberdaya Ikan yang
mencukupi
- BBM
Subsidi
Pemerintah
- Alat dan Bahan Mudah
Diperoleh
- UU Perikanan No.45
Tahun 2009
- Keinginan melaut cukup
besar
- Banyak tersedia tenaga
kerja
- Dukungan
pemerintah
pada sektor perikanan
dan kelautan
- Posisi geografis yang
strategis
- Jangkauan alat tangkap
luas dalam menangkap
ikan

Weaknesses (W)
- Belum ada pelabuhan
perikanan
- Pengelolaan usaha masih
tradisional
- Kurangnya pengawasan
terhadap
pelaku
pelanggar
- Kurangnya
sentuhan
teknologi
- Kurangnya modal yang
dimiliki
- Kualitas SDM perikanan
yang rendah
- Mutu hasil tangkapan
rendah
- Ukuran kapal dan mesin
yang belum standar
semua
- Harga ikan tidak stabil

Opportunities (O)
- Otonomi daerah memberikan
kewenangan
pengelolaan
lebih luas pada PEMDA
- Potensi SDI yang belum
dimanfaatkan
secara optimal
- Adanya peluang pasar yang
cerah
- Adanya pembangunan pesisir
pantai ke arah yang positif
- Adanya peluang kesempatan
kerja
di bidang perikanan
- Pengembangan
pelabuhan
perikanan

SO Strategies
- Mengoptimalkan
pemanfaatan SDI yang
ada
dalam
rangka
peningkatan
sistem
usaha perikanan
- Penangkapan ikan yang
terorganisir dengan baik
- Pemasaran
hasil
tangkapan cepat
- Tersedianya
lapangan
kerja
di
Kabupaten
Tangerang
- DPI mudah dideteksi
- Pemberian
bantuan
modal dari koperasi
kepada nelayan

WO Strategies
- Pengaturan pembuatan
rumpon dan jumlah unit
penangkapan
- Unit penangkapan ikan
yang
dilengkapi
teknologi penangkapan
- Pembuatan cold storage
di Kabupaten Tangerang
- Pelatihan
terhadap
pelaku-pelaku perikanan
- Pembuatan
pelabuhan
perikanan

Threats (T)
- Limbah buangan sampah
- Persaingan pasar dengan
daerah lain
- Harga BBM yang tidak stabil
- Kondisi alam yang tidak
menentu
- Kenaikan biaya produksi
- Alat tangkap yang merusak
lingkungan

ST Strategies
- Adanya
pengawasan
yang baik dari penegak
hukum
- Perbaikan
akses
transportasi Diversifikasi
produk ikan
- Diskusi
rutin
antar
kelompok
nelayan
dengan pihak pelaku
perikanan
- Meningkatkan aktivitas
gotong
royong
di
kalangan nelayan

WT Strategies
- Peningkatan
kualitas
SDM
- Mengurangi kerusakan
lingkungan
- Melibatkan
pihak
pemerintah pusat dan
daerah
- Penyediaan
informasi
cuaca
di
pelabuhan
perikanan

Internal

Eksternal
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Berdasarkan matriks SWOT, didapatkan beberapa alternatif strategi yang
dapat dipertimbangkan dalam meningkatkan usaha pengembangan perikanan
tangkap yang ramah lingkungan di Kabupaten Tangerang, antara lain:
1. Pemanfaatan potensi ikan dengan tepat harus lebih diutaman oleh nelayan.
Tolok ukur keberhasilan tersebut akan menghasilkan suatu kegiatan
penangkapan

yang

dikelola

dengan

baik

sehingga

menambah

kesejahteraan nelayan.
2. Hasil tangkapan ikan di atas kapal harus ditangani dengan baik. Tolok
ukur keberhasilannya akan menghasilkan mutu yang tinggi dan hasil
tangkapan tersebut akan cepat terjual di pelelangan atau dipasar ikan.
3. Pemberian asuransi kecelakaan di laut dan pemberian sistem upah berupa
gaji bulanan merupakan langkah awal dari peningkatan tenaga kerja di
Kabupaten

Tangerang.

Tolok

ukur

keberhasilan

tersebut

berupa

penyerapan tenaga kerja yang ahli semakin meningkat.
4. Analisis daerah penangkapan ikan dengan citra satelit akan sangat
membantu nelayan. Tolok ukur keberhasilan dari stategi ini adalah operasi
penangkapan ikan akan lebih efisien, efektif dan ekonomis.
5. Pengaturan pembuatan rumpon dan jumlah usaha penangkapan oleh
kelompok nelayan perlu diatasi dengan melakukan sosialisasi ke nelayan.
Tolok ukur keberhasilannya adalah terjaganya kelestarian SDI untuk
dimanfaatkan di masa mendatang.
6. Penyuluhan tentang pentingnya keselamatan jiwa dan lingkungan hidup
lainnya harus dilakukan. Tolok ukur dari keberhasilan tersebut adalah
meningkatkan keselamatan nelayan saat operasi penangkapan dan juga
keselamatan ekologi perairan sehingga tidak merusak ekosisten.
7. Penyuluhan tentang rantai dingin di atas kapal untuk penanganan hasil
tangkapan wajib dilakukan oleh semua nelayan. Tolok ukur dari
keberhasilan tersebut adalah berkurangnya hasil tangkapan yang ditolak
oleh cold storage.
8. Melakukan diskusi dan seminar untuk saling bertukar pikiran antar pelakupelaku perikanan akan menghasilkan suatu kebijakan perikanan yang
terarah dan secara langsung akan meningkatkan kualitas mereka juga.
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9. Adanya badan pengawas dari masyarakat nelayan sendiri. Tolok ukur
keberhasilan ini adalah terwujudnya keamanan dan kenyamanan dalam
kegiatan perikanan .
10. Perbaikan akses jalan menuju lokasi pendaratan ikan menjadi salah satu
prioritas dalam peningkatan ekonomi perikanan. Tolok ukur keberhasilan
tersebut adalah meningkatnya kebutuhan pasar yang terpenuhi dengan
transportasi yang efisien.
11. Mengadakan diskusi untuk mengevaluasi antar kelompok nelayan, dinas
pemerintah dan pemilik kapal perlu dilakukan. Tolok ukur keberhasilan ini
adalah adanya visi dan misi yang sama diantara mereka, sehingga usaha
penangkapan ikan semakin maju dan menguntungkan.
12. Melakukan kegiatan bersama secara rutin diluar kegiatan penangkapan
ikan juga perlu dilakukan. Tolok ukur dari keberhasilan tersebut adalah
terjaganya kerukunan pada masyarakat nelayan dan sekitarnya.
13. Penambahan fasilitas formal dan nonformal usaha penangkapan ikan perlu
untuk menunjang keberhasilan usaha. Tolok ukur keberhasilan strategi ini
adalah meningkatnya pengetahuan nelayan pada usaha dan SDI.
14. Perhitungan tingkat pencemaran lingkungan perairan dan sosialisasi
penangkapan yang ramah lingkungan perlu dilakukan. Tolok ukur
keberhasilannya adalah dapat meminimalisir degradasi lingkungan
sehingga tercipta kelestarian lingkungan.
15. Penyediaan bahan-bahan yang diperlukan dalam melakukan operasi
penangkapan ikan perlu dibantu oleh pihak pemerintah. Tolok ukur
keberhasilan tersebut adalah operasi penangkapan ikan cberjalan dengan
lancar dan nelayan mendapat keuntungan.
16. Pengawasan rutin terhadap alat tangkap yang digunakan oleh nelayan di
Kabupaten Tangerang. Tolok ukur keberhasilan adalah terwujubnya alat
tangkap yang ramah lingkungan di Kabupaten Tangerang sehingga
keberlanjutan perikanan tangkap tetap terjaga.
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BAB VI
RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA
Penelitian “Strategi Pengembangan Alat Tangkap yang Ramah Lingkungan
di Perairan Kabupaten Tangerang” merupakan suatu kajian awal untuk melihat
kondisi ekosistem perikanan yang berada di wilayah pesisir perairan Kabupaten
Tangerang. Kajian ini dilihat dari aspek alat tangkap yang digunakan dengan
memperhatikan elemen-elemen pendukung kegiatan perikanan yang ada di
pelabuhan perikanan maupun pangkalan pendaratan ikan. Hasil identifikasi alat
tangkap yang ramah lingkungan di Kabupaten Tangerang serta strategi
pengembangan yang diusulkan, nantinya akan memberikan pengetahuan kepada
semua masyarakat nelayan terlebih kepada pihak pemerintah akan kondisi
kegiatan perekonomian di sekitar pesisir.
Hasil kajian ini akan diinformasikan kepada umum, khususnya melalui jalur
jurnal ilmiah yang diharapkan mendapat respon dan perhatian khususnya dari
pihak pemerintah daerah maupun pusat. Respon yang diharapkan peneliti adalah
adanya kajian yang lebih mendalam untuk memperbaiki kondisi ekosistem
perairan melalui kegiatan studi kelayakan pembangunan pelabuhan perikanan
yang layak untuk dijadikan pusat pendaratan ikan di Kabupaten Tangerang. Selain
kajian untuk pembangunan pelabuhan perikanan, tentunya diharapkan adanya
kajian mengenai jumlah alat penangkapan ikan dan jumlah armada penangkapan
yang sesuai dengan luasan dan potensi perikanan yang ada di perairan Kabupaten
Tangerang. Melalui kajian ini, diharapkan adanya keberlangsungan usaha
perikanan dalam jangka waktu yang lama sehingga tentunya terus mampu
memberikan kesejahteraan dan kebutuhan akan protein ikan kepada masyarakat.
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BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN
7.1.

Kesimpulan
Suatu kegiatan penangkapan ikan harus memperhatikan aspek kelestarian

sumberdaya yang menjadi tangkapan sasaran utama. Hasil analisis terhadap alat
tangkap di Kabupaten Tangerang diperoleh bahwa alat tangkap garok atau
pengumpul kerang dan cantrang termasuk dalam alat tangkap yang tidak ramah
lingkungan. Alat tangkap ini secara nyata sudah merusak ekosistem dasar perairan
dan juga tentunya berdampak buruk terhadap keberlanjutan penangkapan ikan.
Sumberdaya ikan akan berkurang secara drastis jika alat tangkap garok dan
cantrang masih terus digunakan oleh nelayan di perairan Kabupaten Tangerang.
Sedangkan alat tangkap bubu, jaring rampus dan bagan termasuk alat tangkap
yang masuk dalam kategori kurang ramah lingkungan. Hasil analisis
menghasilkan hanya alat tangkap pancing ulur yang termasuk alat tangkap yang
ramah lingkungan di Kabupaten Tangerang yang dapat dikembangkan dengan
cara memodifikasi jumlah mata pancing sehingga meningkatkan hasil tangkapan.
Potensi sumberdaya perikanan dan kelautan Kabupaten Tangerang (pesisir
dan pantai) cukup besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Beberapa
sumberdaya perikanan neritik telah dieksploitasi secara intensif. Wilayah pantai
dan pesisir potensil untuk dikembangkan sebagai areal budidaya dengan adanya
penghapusan alat tangkap garok dan cantrang. Teknologi penangkapan ikan yang
digunakan masyarakat sebagian besar tidak dan belum ramah lingkungan. Hal ini
terlihat masih dijumpai kegiatan illegal dan unreported fishing di daerah
pendaratan hasil tangkapan.
Penangkapan ikan yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Tangerang
memerlukan strategi yang bersifat diversifikasi alat penangkapan ikan.
Diversifikasi ini dilakukan dengan pengadaan alat penangkapan pengganti alat
tangkap yang tidak ramah lingkungan yakni mengganti alat tangkap garok dan
cantrang di perairan Kabupaten Tangerang. Selain itu, diperlukan sosialisasi dan
musyawarah kepada nelayan mengenai sistem penangkapan ikan yang ramah
lingkungan.
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7.2.

Saran
Hasil penelitian ini merupakan data dasar yang perlu ditindak lanjuti dalam

bentuk aksi nyata di lapangan. Untuk dapat memanfaatkan sumberdaya perikanan
dan kelautan Kabupaten Tangerang secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan
beberapa kajian, antara lain yaitu:
1

Pembangunan pelabuhan perikanan tipe B

2

Penambahan alat tangkap pancing ulur multigear

3

Pembuatan rencana pengelolaan (RPP) perikanan tangkap

Untuk lebih melengkapi data perikanan Kabupaten Tangerang perlu penelitian
tentang potensi kelautan dan perikanan laut.
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LAMPIRAN
Lampiran 1

Pengambilan HT pada alat tangkap jaring rampus/jaring rajungan

Lampiran 2

Pengambilan HT pada alat tangkap jaring rampus/jaring gillnet
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Lampiran 3

Wawancara peneliti dengan nelayan alat tangkap Garok

Lampiran 4

Kondisi proses pelelangan ikan di TPI Cituis
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