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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Teknologi penangkapan ikan yang saat ini sedang gencar dianjurkan adalah 

teknologi penangkapan ikan yang bertanggung jawab. CCRF (Code of Responsible 

Fisheries) dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegitan perikanan secara 

bertanggungjawab. Pedoman ini memberi kelengkapann bagi upaya nasional dan 

internasional untuk menjamin pemanfaatan sumberdaya laut yang lestari dan 

berkelanjutan. Penggunaan dan penerapan teknologi penangkapan ikan yang 

bertanggung jawab merupakan suatu keharusan sebab kegiatan penangkapan ikan yang 

tidak terkendali akan mengancam kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan 

perairan (Sumardi, 2014) 

  Pembangunan ekonomi perikanan dan kelautan dewasa ini mulai terlihat titik 

terang dalam kemajuannya, yang mana pada kabinet pemerintahan sekarang telah 

dibentuk suatu institusi (Kementrian Kelautan dan Perikanan/KKP) yang secara khusus 

menangani sektor perikanan dan kelautan yang diharapkan dapat menjadi katalisator 

dan dinamisator berkembangnya sektor ini. Produktifitas nelayan yang masih rendah 

ini pada umumnya diakibatkan oleh rendahnya keterampilan dan pengetahuan serta 

penggunaan alat penangkapan maupun perahu yang masih sederhana sehingga 

efektifitas dan efisiensi alat tagkap dan perahu belum optimal (Kementrian Kelautan 

dan Perikanan/KKP Kabupaten Sikka, 2009). 
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Purse seine atau pukat cincin merupakan salah satu alat penangkapan yang 

digunakan untuk menangkap lebih dari satu jenis ikan dan alat tangkap ini beroperasi 

untuk menangkap ikan jenis pelagis yang bergerombol. Purse seine biasanya disebut 

jaring kantong karena bentuk jaring tersebut waktu dioperasikan menyerupai kantong. 

Purse seine kadang-kadang juga disebut jaring kolor karena pada bagian bawah jaring 

(tali ris bawah) dilengkapi dengan tali kolor tersebut. Alat tangkap ini juga hingga saat 

ini  masih digunakan oleh nelayan di Indonesia, salah satunya adalah nelayan di Dusun 

Wuring, Nusa Tenggara Timur. 

 Penduduk dusun Wuring merupakan daerah dengan mayoritas penduduk yang 

berasal dari Bajo Sulawesi yang menetap di Wuring. Nelayan Bajo di Wuring 

merupakan kelompok nelayan yang cukup diandalkan dalam pemenuhan kebutuhan 

ikan di Kabupaten Sikka khususnya, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada umumnya 

(Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sikka, 2009).  

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis bermaksud melanjutkan 

penelitian mengenai analisa kelayakan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan 

alat tangkap purse seine secara umum, yang mana penelitian sebelumnya hanya 

membahas tentang analisis usaha penangkapa ikan selar menggunakan pursen di dusun 

Wuring, kelurahan Wolomarang, Kabupaten Sikka, Profinsi Nusa Tenggara Timur.

  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, didapatkan rumusan masalah sebagai 

berikut : 
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Bagaimana kelayakan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap 

purse seine di dusun wuring, Kelurahan Wolomarang, Kabupaten Sikka, Profinsi 

Nusa Tenggara Timur ? 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

Mengetahui analisa kelayakan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan 

alat tangkap purse seine di dusun wuring, Kelurahan Wolomarang, Kabupaten 

Sikka, Profinsi Nusa Tenggara Timur 

1.4 Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

Dapat membantu menganalisa kelayakan usaha penangkapan ikan dengan 

menggunakan alat tangkap purse seine di dusun wuring, Kelurahan 

Wolomarang, Kabupaten Sikka, Profinsi Nusa Tenggara Timur 

 


