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BAB II

TINJAUN PUSTAKA

2.1 Kebijakan PERMEN-KP/NOMOR 2/2015

Berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 Telah menetapkan

salah satu misi yang terkait dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),

yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju,

Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan menumbuhkan wawasan

bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya

manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk

mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun

ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber

kekayaan laut secara berkelanjutan.

Upaya dalam mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan melalui proses yang

bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Salah satu langkah strategis

yang telah diambil pemerintah dalam hal ini diwakili oleh kementrian kelautan

dan perikanan adalah dengan mengeluarkan kebijakan PERMEN-KP Nomor 2

tahun 2015 dengan pertimbangan bahwa penggunaan alat penangkapan ikan

pukat hela (Trawls) dan pukat tarik (Seine Nets) telah mengakibatkan menurunnya

sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan. Hal

tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang sebagian

dirubah sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang

Perikanan Pasal 9 yang menjelasankan bahwa dilarang memiliki, menguasai,
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membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu

penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya

ikan termasuk diantaranya jaring trawl atau pukat harimau, dan/atau compressor

(Anonim, 2015).

2.2 Dampak Implementasai Kebijakan

Menurut Van Horn (2006) dalam Thia (2015) Implementasi merupakan

tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat, kelompok-kelompok

pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah

digariskan dalam keputusan kebijakan. Hakikat Utama implementasi kebijakan

adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah sesuatu program

dinyatakan berlaku atau dirumuskan, pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha

untuk mengelola secara administritif dan menimbulkan dampak nyata pada

masyarakat atau kejadian-kejadian (Thia, 2015). Dampak kebijakan dapat dilihat

dari ada atau tidaknya perubahan sikap dari masyarakat setelah kebijakan tersebut

diimplementasikan atau dapat juga dilihat dari perubahan kondisi masyarakat

(Janu Muhammad dkk., 2015)

2.3 Nelayan

Menurut Anonim (2008) dalam Nurmasita (2011) Pengertian nelayan

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang

perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, adalah

orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Berdasarkan

waktu yang dipergunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan,

nelayan dapat diklasifikasikan menjadi:
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1) Nelayan penuh, yaitu nelayan yang seluruh waktu kerjanya digunakan untuk

melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan.

2) Nelayan sambilan utama, yaitu nelayan yang sebagian besar waktu kerjanya

digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan. Selain nelayan

sebagai pekerjaan utama, pada kategori ini nelayan tersebut juga mempunyai

pekerjaan lain.

3) Nelayan sambilan tambahan, yaitu nelayan yang sebagian kecil waktu kerjanya

digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan, sedangkan

sebagian besar waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan lain.

Secara geografis masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh,

dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah

darat dan laut. Sebagai suatu sistem, masyarakat nelayan terdiri atas kategori-

kategori sosial yang membentuk kesatuan sosial. Sebagian besar masyarakat

pesisir, baik langsung maupun tidak langsung, menggantungkan kelangsungan

hidupnya dari mengelola potensi sumberdaya perikanan. Mereka menjadi

komponen utama dalam masyarakat (Kusnadi, 2009).

2.4 Alat Tangkap Ikan

Alat tangkap ialah istilah yang digunakan sebagai terjemahan langsung dari

Fishing Gear, yaitu peralatan yang secara langsung digunakan dalam operasi

penangkapan ikan. Pada klasifikasi tingkat pertama, alat tangkap bisa dibedakan

menjadi 3 (tiga) kategori, ialah: pancing, jaring, dan alat lain, selain dari kedua

tipe tersebut (Wiadnya, 2016)
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Gambar 1. Klasifikasi alat tangkap (fishing gear) yang umum di Indonesia
(sintetis dari FAO, 1999 dan ketentuan statistik perikanan, 1975 dalam

Wiadnya, 2016)
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2.5 Pukat Tarik (Seine Nets)

Pukat tarik merupakan alat penangkapan ikan berkantong tanpa alat pembuka

mulut jaring, yang pengoperasiannya dengan cara melingkari gerombolan ikan

dan menariknya ke kapal atau ke pantai melalui kedua bagian sayap dan tali

selambar, desain dan konstruksi pukat tarik disesuaikan dengan target ikan

tangkapan yang dikehendaki sehingga terdapat berbagai bentuk dan ukuran pukat

tarik serta sarana apung maupun alat bantu penangkapan ikan yang digunakan.

Secara teknis pukat tarik terdiri dari: a. Pukat tarik pantai (Beach Seines); b. Pukat

tarik berkapal (Boat Or Vessel Seines) meliputi: 1. Dogol (Danish Seines); 2.

Scottish seines; 3. Pair Seines; 4. Payang (Anonim, 2015)

2.5.1 Payang (Pelagic Denish seine)

Menurut Subani dan Barus (1989) dalam dodik (2008) .Payang merupakan

alat penangkap ikan yang terdiri atas bagian kantong, dua buah sayap dibagian kiri

dan kanan, serta tali ris, pada payang tali ris atas lebih panjang dari tali ris bawah

dengan maksud agar ikan dapat masuk ke dalam kantong jaring dengan mudah

dan mencegah lolosnya ikan ke arah vertical bawah, hal ini karena payang

umumnya digunakan untuk menangkap jenis ikan pelagis yang biasanya hidup di

bagian lapisan atas air dan mempunyai sifat cenderung lari ke lapisan bawah

permukaan perairan apabila telah terkurung jaring. Menurut Nomura dan

Yamazaki (1977) dalam dodik (2008) payang termasuk dalam kelas Surrounding

Nets, sasaran utamanya adalah menangkap ikan pelagis yang dalam operasinya

membatasi gerak renang ikan, sehingga terkurung oleh sayap dan selanjutnya ikan

masuk kedalam kantong.
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payang dioperasikan dengan cara melingkari gerombolan ikan yang berada di

permukaan perairan menggunakan tali selambar, penurunan jaring dilaksanakan

pada sisi kiri buritan kapal dengan gerakan maju kapal membentuk lingkaran

pelayaran atau melingkari gerombolan ikan sesuai dengan panjang tali selambar,

yaitu 50-100 meter dengan kecepatan kapal 1-1,5 knot. Penarikan dan

pengangkatan jaring (Hauling) dilakukan dari buritan kapal tanpa menggunakan

mesin bantu penangkapan ikan (Anonim, 2005 dalam Nurmasita 2011).

Gambar 2. Payang (Anonim, 2015)

2.5.2 Dogol (Demersal Denish seine)

Menurut Subani dan Barus (1989) dalam Melina dkk., (2014)  dogol adalah

alat penangkapan ikan yang terbuat dari bahan jaring yang dibentuk berkantong

untuk menampung hasil tangkapan dengan konstruksi tali selambar dan sayap

yang panjang, bentuknya hampir menyerupai payang namun ukurannya lebih

kecil, alat ini termasuk dalam kelompok alat penangkapan ikan jenis pukat
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kantong. Pengoprasian dogol dilakukan di perairan dengan dasar perairan berupa

pasir, lumpur atau campuran keduanya (Sudirman, 2008 dalam Melina dkk.,

2014). Sayap dogol memiliki ukuran mata jaring yang lebih besar dari bagian lain

pada dogol, sayap pada dogol berfungsi sebagai dinding penghadang atau sebagai

penggiring dan pengejut ikan (Monintja 1989 dalam Nurmasita 2011)

Dogol dan payang pada  dasarnya merupakan alat tangkap cantrang yang

memiliki nama lain, dogol kecil merupakan nama lain dari cantrang yang

berukuran kecil yang di operasikan dengan trip one day fishing, dogol besar

merupakan cantrang dengan operasi mingguan sedangkan payang beroprasi antara

2 minggu atau lebih (Noveldesra, 2010).

Gambar 3. Dogol (Anonim, 2015)

Menurut Bambang (2006) dalam Achmad (2010) konstruksi alat  tangkap

dogol secara umum terdiri atas kantong, sayap, badan, dan mulut, adapun bagian-

bagiannya adalah sebagai berikut:
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1. Kantong (Cod end)

Merupakan bagaian jaring tempat terkumpulnya hasil tangkapan. Pada ujung

kantong diikat dengan tali untuk menjaga agar hasil tangkapan tidak mudah

lolos (terlepas).

2. Badan (Body)

Merupakan bagian jaring terbesar, terletak antara sayap dan kantong.  Bagian

ini berfungsi untuk menghubungkan bagian sayap dan kantong untuk

menampung jenis ikan dasar dan udang sebelum masuk ke dalam kantong.

Badan tediri atas bagian-bagian kecil jaring dengan ukuran mata jaringnya

berbeda-beda.

3. Sayap (Wing)

Merupakan bagian jaring yang merupakan sambungan atau perpanjangan

badan sampai tali salambar. Bagian ini juga sering disebut jaring pengarah.

Sayap terdiri dari sayap kanan dan sayap kiri, masing-masing memiliki sayap

atas (Upper Wing) dan sayap bawah (Lower Wing).  Kedua sayap membentuk

mulut jaring yang terdiri dari mulut atas (Head Line) yang diikatkan tali ris

atas (Head Rope) sebagai tempat pelampung dan mulut bawah (Ground Line)

yang diikatkan tali ris bawah (Ground Rope) yang diberi pemberat. Fungsi

sayap adalah untuk menghadang dan mengarahkan ikan agar masuk ke dalam

kantong.

4. Mulut (Mouth)

Alat dogol memiliki bibir atas dan bibir bawah yang berkedudukan sama.

Pada mulut jaring terdapat:
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A. Pemberat (Sinker)

Dipasang pada tali ris bagian bawah dengan tujuan agar bagian-bagian

jaring yang dipasangi pemberat ini cepat tenggelam dan tetap berada pada

posisinya (dasar perairan) meskipun mendapat pengaruh dari arus.

B. Tali Ris Atas (Head Rope)

Berfungsi sebagai tempat mengikatkan bagian sayap jaring, badan jaring

(bagian bibir atas) dan pelampung.

C. Tali Ris Bawah (Ground Rope)

berfungsi sebagai tempat mengikatkan bagian sayap jaring, bagian badan

jaring (bagian bibir bawah) jaring dan pemberat.

D. Tali Penarik (Warp)

Tali ini berfungsi untuk menarik jaring selama di operasikan.

E. Pelampung (Float)

Tujuan umum penggunan pelampung adalah untuk memberikan daya

apung pada alat tangkap dogol yang dipasang pada bagian tali ris atas

(bibir atas jaring) sehingga mulut jaring dapat terbuka.

Gambar 4. Konstruksi Dogol (Melina dkk., 2014)
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2.6 Kapal Perikanan

Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan

untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan,

pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan,

dan penelitian/eksplorasi perikanan (Anonim,2004)

2.7 Alat Bntu Penangkapan

Menurut Bambang (2006) dalam Achmad (2010) alat bantu yang umum

diunakan dalam pengoperasian alat tangkap dogol adalah sebagai berikut:

1. GPS (Global Positioning System):

Digunakan untuk mangetahui tempat atau titik-titik daerah pengoperasian

dogol yang telah ataupun akan dilakukan, selain itu, GPS juga digunakan

untuk mengatahui arah pulang ke darat.

2. Gardan

Digunakan untuk menarik jaring dan menggulung tali selambar.

3. Troller

Merupakan 2 pasang besi yang dipasang sebagai jagaan agar tali selambar

tetap pada jalurnya.


