
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kementrian Kelautan dan Kelautan (2014) menyampaikan bahwa produksi 

perikanan tangkap nasional tahun 2011 mencapai 5,70 juta ton/tahun, salah satu 

daerah pemasok hasil perikanan tertinggi adalah Jawa Timur. Kabupaten 

Banyuwangi merupakan kabupaten paling ujung di Provinsi Jawa Timur yang 

memiliki luas wilayah 5.782,50 km dengan panjang garis pantai 291,5 km. 

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang 

mempunyai potensi perikanan tangkap, Provinsi Jawa Timur termasuk penghasil 

produksi perikanan terbesar dari penangkapan laut di Indonesia dengan hasil 

tangkapan yang didominasi oleh Ikan Lemuru. 

Pelabuhan Perikanan Muncar yang berada di Desa Kedungrejo, Kabupaten 

Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur merupakan pelabuhan perikanan yang 

berbatasan langsung dengan Selat Bali yang menyebabkan Pengelolaan 

Pengembangan Sumberdaya Kelautan Perikanan (P2SKP), Muncar menjadi salah 

satu fishing base dari produksi ikan khususnya Lemuru di Banyuwangi, Jawa 

Timur. Alat tangkap Purse seine merupakan alat tangkap utama dalam menangkap 

Ikan Lemuru (Sardinella lemuru) di Selat Bali. Operasi penangkapan Ikan Lemuru 

dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang sangat pesat. Penangkapan ikan 

mengalami peningkatan yang sangat drastis dan terus menguras sumberdaya yang 

ada. Namun terjadi penurunan jumlah produksi yang sangat drastis dari tahun 2015 

menuju tahun 2016 dimana produksi Purse seine menurun dari 17.679.012 
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kg/tahun menjadi 4.047.967 kg/tahun. Hal ini disebabkan tidak seimbangnya 

sumberdaya yang ada dengan jumlah unit penangkapan Purse seine ‘Gardan’ yang 

terus meningkat dan perubahan iklim global yang berakibat terhadap temperatur 

perairan di Selat Bali. Untuk mengatasi persoalan tersebut, sebenarnya telah 

diterbitkan beberapa opsi manajemen guna menghambat laju degradasi sumberdaya 

lemuru dan industri perikanan Purse seine diantaranya yaitu keputusan bersama 

Gubernur Jawa Timur dan Gubernur Bali. Keputusan dua gubernur ini mengatur 

masalah operasi penangkapan ikan dengan menggunakan Purse seine di Selat Bali, 

menetapkan pembatasan jumlah Purse seine masing-masing.  

Dampak positif dari diberlakukannya peraturan ini adalah jumlah armada 

penangkapan Purse seine yang kembali stabil, yaitu semula berjumlah 349 unit 

pada tahun 2010 menjadi 203 unit pada tahun 2011, sehingga dengan stabilnya 

jumlah armada Purse seine yang ada di Selat Bali diharapkan hasil tangkapan 

nelayan meningkat, karena sumberdaya ikan khususnya Lemuru tidak 

tereksploitasi secara berlebihan. Data produksi P2SKP Muncar Banyuwangi Jawa 

Timur menunjukkan bahwa produksi Purse seine sebesar 4.047.967 kg/tahun pada 

2011 naik menjadi 6.879.032 kg/tahun pada tahun 2012 kemudian sedikit menurun 

pada tahun 2012 sebesar 6.639.494, lalu naik sebesar 7.472.179 pada tahun 2016. 

Adanya peningkatan jumlah produksi, menunjukkan bahwa terdapat peluang besar 

dalam kegiatan penangkapan unit Purse seine ‘Gardan’, untuk itu perlu 

diperhatikan tentang kelestarian sumberdaya laut yang ada di Selat Bali agar tidak 

terjadi lagi eksploitasi sumberdaya ikan khususnya Lemuru secara besar-besaran 

yang menyebabkan overfishing. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana gambaran panjang jaring pada alat Purse seine di Pengelolaan 

Pengembangan Sumberdaya Perikanan (P2SKP) Muncar Banyuwangi ? 

2. Bagaimana gambaran ukuran kapal di Pengelolaan Pengembangan Sumberdaya 

Perikanan (P2SKP) Muncar Banyuwangi ? 

3. Bagaimana produksi ikan di Pengelolaan Pengembangan Sumberdaya Perikanan 

(P2SKP) Muncar Banyuwangi ? 

1.3 Tujuan 

1.  Untuk mengetahui gambaran panjang jaring pada alat Purse seine di 

Pengelolaan Pengembangan Sumberdaya Perikanan (P2SKP) Muncar 

Banyuwangi  

2. Untuk mengetahui gambaran ukuran kapal di Pengelolaan Pengembangan 

Sumberdaya Perikanan (P2SKP) Muncar Banyuwangi  

3. Untuk menganalisis produksi ikan di Pengelolaan Pengembangan Sumberdaya 

Perikanan (P2SKP) Muncar Banyuwangi  

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

kalangan akademisi khususnya mahasiswa, masyarakat umum, para ahli perikanan, 

dan pemerintah terkait dengan pengaruh panjang jaring dan ukuran kapal pada alat 

Purse seine terhadap produksi ikan di Pengelolaan Pengembangan Sumberdaya 

Perikanan (P2SKP) Muncar Banyuwangi. 


