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PERFORMA PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) SELILI SEBAGAI 
GAMBARAN PENDATAAN IKAN PERAIRAN DARATAN DI WILAYAH MAHAKAM 

 
Aisyah dan Chairulwan Umar 

 
Pusat Riset Perikanan, Jl. Pasir Putih II Ancol Timur Jakarta Utara 14430 

 icha_saraimanette@yahoo.com 

ABSTRAK 

PPI Selili sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan yang berbasis di samarinda, merupakan tempat 
pendaratan bagi ikan-ikan yang berasal dari wilayah hulu, tengah dan hilir Mahakam. Paper 
bertujuan untuk menganalisis system pendataan pada PPI Selili agar memenuhi prinsip kehati-
hatian bagi stakeholder dalam penggunaan data tersebut. Penelitian dilaksanakan di wilayah 
Mahakam, selama periode Januari hingga Desember 2016. Data primer yang dikumpukan 
merupakan rekap data khusus jenis ikan perairan umum daratan (PUD) yang tercatat di PPI Selili. 
Analisis data dilakukan secara bertahap sesuai pengelompokan berdasarkan lokasi, meliputi ikan 
dari wilayah hulu, tengah dan hilir. Hasil menunjukan bahwa produksi ikan mengalami fluktuasi baik 
jumlah maupun jenis. Berdasarkan data diketahui bahwa ikan PUD berkontribusi sekitar 35% 
selebihnya didominasi ikan laut sebanyak 65%. Kajian mengenai hasil tangkapan ikan terutama di 
PUD menunjukan penurunan, namun produksi ikan di PPI Selili menunjukan trend sebaliknya. 
Pencatatan ukuran jenis ikan tertentu digabung ke dalam jenis ikan lainnya, kekhususan jenis 
tertentu digabung ke dalam jenis yang umum dijumpai, serta hanya ukuran tertentu dari suatu jenis 
ikan yang masuk ke PPI. Secara umum, dari system pendataan dapat dikatakan bahwa secara spasial 
PPI Selili dapat mewakili informasi perikanan PUD di wilayah Mahakam, namun diperlukan 
klarifikasi lapangan terutama terhadap jenis dan ukuran ikan tertentu yang didaratkan di lokasi ini. 

Kata kunci: pelabuhan pendaratan ikan, PPI Selili, perairan umum daratan, pendataan, Mahakam 

 

VARIASI HIDRO-KLIMATIK MUSIMAN KAITANNYA DENGAN TANGKAPAN 
IKAN PER UNIT UPAYA (CPUE) DI WADUK MALAHAYU  

 
Aisyah, Setiya Triharyuni, Zulkarnaen Fahmi 

Pusat Riset Perikanan 
 icha_saraimanette@yahoo.com 

 
ABSTRAK 

Waduk Malahayu merupakan waduk di dataran tinggi di Kabupaten Brebes, yang berfungsi 
multiguna yaitu sebagai pengendali banjir, irigasi dan perikanan. Paper bertujuan untuk mengkaji 
dampak dari adanya variasi hidro-klimatik musiman terhadap hasil tangkapan ikan per unit upaya 
(Catch per Unit Effort, CPUE) di Waduk Malahayu. Analisis dilakukan pada data curah hujan, tinggi 
muka air, hasil tangkapan dan upaya penangkapan dari tahun 2008 sampai dengan 2013. Hasil 
menunjukan bahwa tidak ada korelasi antara curah hujan dengan tinggi muka air (p=0,612). 
Sebaliknya, tinggi muka air menunjukan hubungan negatif namun signifikan terhadap CPUE 
(p=0,000). Perubahan musiman iklim berdampak pada kondisi hidrologi yang sekaligus 
berpengaruh terhadap upaya penangkapan. Diperlukan pemahaman terhadap sistem regulsi air 
waduk untuk mengoptimalkan pemanenan ikan di Waduk Malahayu. 

Kata kunci: Hidro-klimatik, musiman, CPUE, Waduk Malahayu 
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KERAGAAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 
DI BEBERAPA DANAU LINDUNG KABUPATEN KAPUAS HULU 

 
 Amula Nurfiarini dan Sri Endah Purnamaningtyas 

Balai Riset Pemulihan Sumberdaya Ikan 
: amula_brkp@yahoo.com  

 
ABSTRAK 

Kabupaten Kapuas hulu, memiliki potensi perairan umum daratan berupa perairan sungai sebanyak 
202 buah dan danau rawa banjian mencapai  147 buah dengan biodiversitas ikan mencapai 287 jenis. 
Diantara potensi tersebut sebanyak 23 buah (15,64%) danau sudah ditetapkan sebagai danau 
lindung  dan dikelola  melalui sistem kearifan lokal.  Penelitian bertujuan untuk mengetahui keragaan 
pemanfaatan sumberdaya perikanan di Danau Lindung Kabupaten Kapuas Hulu.  Penelitian 
dilaksanakan selama tahun 2016 pada beberapa Danau Lindung, menggunakan metode observasi 
dan wawancara.  Data yang dikumpulkan meliputi karakteristik pemanfaatan sumberdaya 
perikanan, pola pembagian waktu kerja, sistem penegakan aturan pemanfaatan.  Beberapa alat 
analisis yang digunakan  antara lain Catch per Unit Effort (CPUE), analisis selektifitas dan efektifitas 
alat tangkap, serta Analisis Hari Kerja Efektif (HKE).  Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
karakteristik pemanfaatan sumberdaya perikanan dicirikan oleh sektor penangkapan yang 
diupayakan di zona pemanfaatan terbatas.  Jumlah jenis alat mencapai 15 jenis didominasi oleh bubu, 
gillnet, dan jala dengan nilai CPUE antara 0,028-16,67 kg/unit/jam.  Jala dan Gillnet merupakan alat 
yang efektif dan selektif.  Aktifitas pemanfaatannya dikelola menggunakan aturan lokal 
menggunakan 3 sistem pengelolaan yakni pengaturan penangkapan, zonasi, dan panen raya. Pola 
pembagian waktu kerja secara berimbang antara aktifitas darat dan air dengan besaran HKE masing 
masing pada kisaran 0,71-1,42 HKE (darat musim pasang); 1,42 HKE (Darat musim surut); 0,86-1,14 
(air musim pasang) dan 0,57 HKE (air musim surut). Penegakan hukum diatur dalam sistem hukum 
lokal yang dilegalkan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes). 

Kata Kunci:  Danau Lindung, Kapuas Hulu, Pemanfaatan, Sumberdaya 

 
POTENSI HASIL TANGKAPAN DAN KELIMPAHAN SUMBER DAYA IKAN DI 

PENDARATAN KARANGSONG INDRAMAYU 
 

Diana Hernawati, Diki M. Chaidir, Vita Meylani 

Universitas Siliwangi, Tasikmalaya 
 

ABSTRAK 
 

Indonesia dengan tingkat keanekaragaman jenis ikannya merupakan sumberdaya potensial yang 
mempunyai nilai produktivitas yang tinggi. Kemampuan produksi sumberdaya ikan menentukan 
ketersediaan stok untuk perikanan. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui potensi hasil 
tangkapan dan kelimpahan sumber daya ikan di pendaratan Karangsong Indramayu. Metode 
pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan data hasil tangkapan dari bulan September 
sampai dengan Nopember pada tahun 2016 dan 2017. Sementara pengamatan langsung dlakukan di 
TPI Karangsong Indramayu. Hasil penelitian menunjukan jumlah jenis ikan yang tertangkap jaring 
nylon sebanyak 12 jenis, pancing sebanyak 4 jenis dan rampus sebanyak 12 jenis. Komposisi jenis 
ikan hasil tangkapan menunjukan jenis ikan tongkol lebih dominan tertangkap dengan jaring nylon 
dan rampus sedangkan penangkapan dengan pancing didominasi oleh ikan hiu. Berdasarkan rata-
rata hasil penangkapan secara keseluruhan untuk Tahun 2016 sebesar 15.622.736 kg dan Tahun 
2017 sebesar 17.977.502 kg. Rata-rata ini menunjukkan produktivitas penangkapan ikan cenderung 
terus bertambah  seiring dengan sumber daya ikan yang berlimpah. Penelitian ini juga sebagai 
informasi awal untuk keberlanjutan pengelolaan penangkapan ikan di perairan Karangsong 
Indramayu. 
 
Kata kunci: kelimpahan, Karangsong, potensi hasil, sumber daya ikan 

PSP-03 

PSP-04 



 Seminar Nasional Ikan X & Kongres MII V 
 

Pusat Penelitian Biologi – LIPI, 8 – 9 Mei 2018          77 
 

KEGIATAN PERIKANAN TANGKAP DENGAN WARIN DI DANAU SENTARUM, 
KALIMANTAN BARAT 

 
Gadis Sri Haryani, Octavianto Samir, Lukman, dan Hidayat 

Pusat Penelitian Limnologi-LIPI 
 gadis@limnologi.lipi.go.id 

ABSTRAK 

Danau Sentarum yang terletak di Kabupaten Kapuas Hulu merupakan danau yang kaya akan 
sumberdaya ikannya. Masyarakat sekitar memanfaatkan ikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi 
harian maupun komersial. Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu menyatakan salah satu alat 
tangkap yang dominan digunakan adalah warin (2708 buah). Penelitian dilakukan untuk mengetahui 
kemampuan dan dampak penggunaan warin terhadap keberlanjutan perikanan di kawasan danau 
Sentarum, menggunakan metode survey dan wawancara terhadap nelayan pada Maret dan Juli tahun 
2017. Nelayan menyatakan jumlah tangkapan ikan menurun dari tahun sebelumnya. Umumnya 
warin yang digunakan berukuran panjang antara 11–20 m, lebar 2–4 m, ukuran mata jaring 0,1 inci, 
dioperasikan baik pada musim hujan maupun musim kemarau. Jenis ikan yang tertangkap dengan 
warin diantaranya: lais (Kryptopterus biccirhiss), patik (Mystus nemurus), engkruyuk (Ellopostoma 
megalomycter), seluang (Rasbora spp.), bauk (Labiobarbus sp.), ritak (Rasbora pauciperforata), 
nuayang tebal (Pseudeutropius brachypopterus), nuayang tipis (Pseudeutropius moolenburghae), 
sepat (Trichogaster leeri), gabus (Channa striata), biawan (Helostoma temminckii). Jumlah hasil 
tangkap pada umumnya antara 10–20 kg, namun ada yang mendapatkan lebih dari 50 kg. Hasil 
tangkapan ikan terbanyak diperoleh pada musim kemarau antara bulan Juni–Agustus. Ikan yang 
ditangkap berukuran panjang antara 0,5 – 7 cm. Ikan hasil tangkapan umumnya dijual kepada 
pedagang lokal dan pihak luar, serta untuk dimanfaatkan sebagai pakan ikan toman. 
 
 

KERAGAAN PROGRAM KAPAL BANTUAN PERIKANAN 30 GT 
 

Mira dan Armen Zulham 

Peneliti Pada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan  
miraclenia@yahoo.com 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi permasalahan sehingga program kapal bantuan Inka Mina 
baik yang diserahkan pada tahun 2010 maupun pada tahun 2011 banyak yang tidak beroperasi pada 
tahun 2012, selain itu juga dianalisis assassesment untuk mengatasi permasalahan ini. Metode analisis 
data yang digunakan adalah analisis korelasi dan analisis regresi guna melihat apakah variabel-varibale 
yang ditetapkan oleh DJPT (Dirjen Perikanan Tangkap) dalam pemberian bantuan berkorelasi dan nyata 
secara statistik. Dari hasil analisis korelasi dapat disimpulkan ada korelasi yang kuat (di atas 0,5) antara 
jumlah pemberian bantuan dengan faktor yang mempengaruhinya seperti yang ditetapkan DJPT, seperti 
potensi perikanan pada setiap daerah jumlah nelayan, jumlah produksi, jumlah kapal, dan jumlah KUB 
(Kelompok Usaha Bersama).Hasil analisis regresi yang ditunjukan oleh nilai koofisien determinasi yang 
mengindikasikan 0,9456 dan  adjusted R square sebesar 0,864 yang artinya jumlah kapal bantuan yang 
diberikan pada suatu lokasi sudah memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan Juknis. Namun korelasi yang 
kuat belum tentu menentukan keberhasilan program ini. Produktivitas kapal bantuan Inka Mina masih 
rendah dengan indikasi nilai indek hari operasi kapal yang hanya berkisar antara 0,02 – 0,21 dan ini 
berdampak pada R/C yang kurang dari 2.Hal ini ini disebabkan ada faktor lainnya yang belum 
dipertimbangkan (faktor kualitatif) oleh DJPT, seperti budaya one day fishing pada masyarakat pesisir, 
kebiasaan masyarakat (alat tangkap dan ukuran kapal), transfer knowledge, dan faktor lainnya. 
Assasessment untuk permasalahan ini adalah, DJPT harus memasukan unsur kebiasan masyarakat (alat 
tangkap, ukuran kapal, dan lama trip). 
 
Kata kunci: produktivitas, kelompok, Regresi, Korelasi 
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FUNGSI PELABUHAN PERIKANAN DALAM KEGIATAN USAHA PERIKANAN 
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1Alumni Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang 

2Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang 
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ABSTRAK 

Pelabuhan Perikanan memiliki peranan penting, karena merupakan salah satu penyedia fasilitas 
terlengkap yang diharapkan dapat mendukung kegiatan usaha di sektor perikanan. Berlakunya Undang-
Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan menyebutkan arti dari sebuah pelabuhan perikanan. Pelabuhan Perikanan diklasifikasikan 
menjadi 4, Pelabuhan perikanan tipe A (samudera), Pelabuhan perikanan tipe B (nusantara), Pelabuhan 
perikanan tipe C (pantai), Pelabuhan perikanan tipe D (pangkalan pendaratan ikan). Metode yuridis 
empiris digunakan untuk menemukan kendala atau hambatan yang terjadi dilapangan dan menelaahnya 
melaui peraturan perundang-undangan agar fungsi Pelabuhan Perikanan dapat memberikan pelayanan 
maksimal kepada pelaku usaha perikanan. Pelaksanaan fungsi pemerintahan maupun fungsi pengusahaan 
mengalami hambatan atau kendala yang berasal dari para pelaku usaha perikanan seperti kurangnya 
sadar hukum akan pentingnya surat kelengkapan berlayar maupun kurang optimalnya pemanfaatan 
fasilitas perikanan di Pelabuhan Perikanan. Keberhasilan kegiatan perikanan di Pelabuhan Perikanan dari 
praproduksi sampai pemasaran hasil usaha perikanan dapat dicapai antara lain dengan cara 
meningkatkan fasilitas yang diperlukan oleh pelabuhan perikanan, meningkatkan hasil tangkapan, 
peningkatan mutu hasil tangkapan, pengolahan hasil perikanan dan lain-lain yang dapat meningkatkan 
nilai tambah. 
 
Kata kunci: Fasilitas Pelabuhan, Pelabuhan Perikanan, Usaha Perikanan. 
 
 

ESTIMASI NILAI POTENSI STOK SUMBERDAYA IKAN KARANG 
DI PERAIRAN SUMATERA BARAT 

 
Puput Fitri Rachmawati1, Reny Puspasari1, dan 

Andrias Steward Samusamu1 

Peneliti pada Pusat Riset Perikanan 
Gedung Balitbang KP II, Jl. Pasir Putih II, Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia 

 puputfr@yahoo.com 

ABSTRAK 

Perikanan pesisir Sumatera Barat didominasi oleh sumberdaya ikan karang yang ditangkap menggunakan 
pancing ulur. Pada tahun 2012, populasi ikan karang di wilayah tersebut sebesar 5778 ton dengan jumlah 
unit alat tangkap pancing ulur sebanyak 4221 unit. Penelitian ini bertujuan menentukan model estimasi 
stok sumber daya ikan karang terbaik berdasarkan tujuh model yaitu Schaefer, Gulland, Pella & 
Tomlinson, Fox, Walter & Hilborn, Schnute, dan Clarke-Yoshimoto-Pooley (CYP). Data yang dianalisis 
adalah data produksi ikan karang yang tertangkap menggunakan pancing ulur di perairan Sumatera Barat 
selama periode 1996-2012. Keakuratan model dianalisis dengan membandingkan tanda regresi, uji F, uji 
t, dan nilai determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Schaefer adalah model yang paling sesuai 
dengan hasil lestari maksimum (MSY) sebesar 5445 ton dengan upaya optimum (Fopt) sebesar 3301 
unit/tahun. Nilai estimasi pertumbuhan intrinsik (r) adalah 2.8, koefisien catchability (q) adalah 4 x 10-4 
dan daya dukung lingkungan (K) adalah 7713 ton. Berdasarkan perbandingan nilai produksi dan MSY, 
diduga sumber daya ikan karang di perairan Sumatera Barat berada pada status over-ekspoloitasi 
sehingga perlu dikelola dengan baik untuk memastikan keberlanjutan sumber daya tersebut, salah 
satunya adalah dengan cara mengurangi upaya penangkapan ikan sesuai dengan Fopt atau mengurangi 
total tangkapan di bawah MSY. 
 
Kata kunci: Model produksi, stok, ikan karang, Sumatera Barat 
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JEJAK KARBON PERIKANAN HUHATE INDONESIA DAN PENGARUH ASPEK 
TEKNIS DAN OPERASI KAPAL 

 
Suryanto dan Sandi Wibowo 

Pusat Riset Perikanan, BRSDM Kelautan dan Perikanan 
 

ABSTRAK 
 
Meningkatnya permintaan pasar dunia terhadap komoditas Tuna Cakalang Tongkol (TCT) 
mendorong semakin intensifnya penggunaan alat tangkap huhate diperairan timur Indonesia. 
Sementara proses sertifikasi Marine Stewardship Council (MSC) sedang berjalan, isu jejak karbon 
produk perikanan sebagai reaksi atas dampak pemanasan global banyak diangkat. Padahal jejak 
karbon perikanan yang selektif dan memiliki dampak sosial ekonomi yang tinggi ini belum tersedia. 
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengestimasi jejak karbon kegiatan penangkapan (cradle to gate) 
armada huhate di Sorong, Bitung, Kendari, Ambon dan Larantuka. Penelitian yang dilakukan pada 
Juni-Desember 2015 ini mengacu pada British Standard Institute PAS 2050-2:2012. Data diperoleh 
melalui survei kuesioner dan wawancara pada nakhoda dan kepala kamar mesin. Data meliputi jenis 
dan volume konsumsi bahan bakar mesin induk dan mesin bantu; bahan bakar untuk keperluan 
logistik, jumlah es balok yang dibawa serta hasil tangkapan. Hasil penelitian menunjukkan jejak 
karbon terendah terjadi pada armada huhate di Larantuka sebesar 0,53 ton CO2eq/ton ikan. 
Sedangkan jejak karbon didaerah lainnya berkisar antara 0,61-1,22 ton CO2eq/ton ikan. Secara teknis 
studi menunjukan tonase kapal berpengaruh positif dan kuat terhadap hasil tangkapan dan emisi 
kapal. Secara operasional jarak antara pelabuhan ke daerah penangkapan dan jarak antara daerah 
penangkapan ke bagan/ umpan hidup selalu berdampak lawanan baik terhadap hasil tangkapan 
maupun emisi kapal.  
 
Kata kunci: Jejak karbon, huhate, teknis, operasional, aspek  
 

PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI KAWASAN KONSERVASI: 
STUDI KASUS NELAYAN DESA PARANG, TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA 

 
 Susi Sumaryati 

Taman Nasional Karimunjawa, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
 

ABSTRAK 

Secara administratif, Kepulauan Karimunjawa merupakan wilayah kecamatan yang terdiri dari 4 desa 
yaitu Karimunjawa, Kemujan, Parang dan Nyamuk. Disisi lain, perairan di kepulauan tersebut merupakan 
kawasan konservasi bernama Taman Nasional Karimunjawa dengan luas 111.625 Ha. Zonasi merupakan 
ciri khas pengelolaan taman nasional. Taman Nasional Karimunjawa terbagi menjadi sembilan zonasi. 
Zonasi terluas adalah zona tradisional perikanan yang mencapai 90% dari luas kawasan taman nasional. 
Hal tersebut dimaksudkan agar penduduk dapat melakukan aktivitas perikanan yang telah mereka 
lakukan secara turun temurun dengan menggunakan sarana prasarana yang ramah lingkungan. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui pola pemanfaatan sumber daya perikanan oleh nelayan di Desa Parang. 
Metode yang digunakan adalah observasi dan studi pustaka. Konflik yang timbul dianalisa dengan 
menggunakan pendekatan teori permainan. Dari hasil pengamatan diketahui bahwa 85% penduduk Desa 
Parang berprofesi sebagai nelayan. Jenis alat tangkap yang digunakan berupa pancing, bubu, merawe dan 
jaring. Kelompok ikan yang mengalami peningkatan signifikan adalah dari kelompok ikan karang yaitu 
mencapai 45% dari tahun 2014 - 2016. Saat melakukan aktivitas perikanan, nelayan menempuh jarak 
sekitar 100 mil dari Pulau Parang yang berarti nelayan melakukan aktivitas di luar kawasan taman 
nasional. Nelayan berkeinginan mencari area penangkapan untuk mendapatkan hasil yang optimal, 
mendapatkan jenis ikan yang diinginkan. Konflik akan timbul saat nelayan berada pada lokasi yang sama. 
Nelayan Desa Parang lebih memilih beraktivitas di luar kawasan untuk menghindari konflik dengan 
nelayan dari desa lain disekitarnya. 
 
Kata Kunci: sumber daya perikanan, taman nasional, pola pemanfaatan 
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JENIS, VARIASI UKURAN DAN KELIMPAHAN HIU BERDASARKAN TANGKAPAN 
GILLNET DI PERAIRAN UTARA JAWA 

 
Wijopriono 

Pusat Riset Perikanan 
 

ABSTRAK 

Permintaan produk ikan hiu yang terus meningkat pada dekade terakhir ini  telah memacu 
peningkatan eksploitasi sumberdaya ikan hiu di berbagai wilayah perikanan. Meskipun hiu sebagian 
besar merupakan hasil tangkapan sampingan (by-catch) dari usaha perikanan lainnya, tetapi 
produksi yang dihasilkan menunjukkan jumlah yang signifikan. Sebagai predator puncak dalam 
rantai pemakanan, situasi tersebut telah meningkatkan kerentanan hiu karena siklus biologinya. 
Sebagai salah satu upaya pengelolaan, telah dilakukan penelitian dan monitoring hasil tangkapan hiu 
pada 2014-2016 di pusat pendaratan ikan Pekalongan, Jawa Tengah. Data didasarkan atas hasil 
tangkapan gillnet yang merupakan alat tangkap utama perikanan hiu. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa terdapat 6 jenis hiu yang tertangkap yaitu Rhizoprionodon oligolinx, Chiloscyllium 
punctatum, C. Indicum, Carcharhinus  sorrah, C. melanopterus, Sphyrna lewini. Penurunan yang 
signifikan jumlah armada gillnet selama periode 2010-2015, dari 82 kapal turun menjadi 25 
kapal, telah meningkatkan CPUE dari 501,87 kg/kapal/tahun menjadi 2 572,68 kg/kapal/tahun . 
Kelimpahan musiman dan variasi temporal ukuran hiudisajikan dan dibahas dalam tulisan ini.  
 
Kata kunci : Hiu, Jenis, Ukuran, Kelimpahan, Utara Jawa 

 
 

 
INTENSITAS NELAYAN DALAM MEMANFAATKAN SUMBERDAYA IKAN 

PELAGIS DI MALUKU TENGAH 
 

Yesi 

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 
 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan mengetahui intensitas nelayan tradisional dalam memanfaatkan 
sumberdaya perikanan pelagis di Perairan Maluku Tengah.  Intensitas nelayan ditinjau dari 
kepemilikan aset, kemampuan melakukan penangkapan, jenis dan jumlah ikan yang didaratkan 
berdasarkan kelompok armada yang digunakan.  Jenis ikan meliputi ikan pelagis kecil dan ikan 
pelagis besar.  Penelitian dilakukan di Kabupaten Maluku Tengah dengan jumlah responden 98 orang 
pada bulan Oktober 2016.  Metode analisis data yang digunakan deskriptif tabulatif dengan statistik 
sederhana.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa nelayan dengan kategori armada kurang dari 5 GT 
sebanyak 90% menggunakan perahu motor tempel dan 10% menggunakan kapal motor dengan alat 
tangkap dominan pancing.  Nelayan dengan kategori armada 5-10 GT sebanyak 78% menggunakan 
perahu motor tempel dan 22% menggunakan kapal motor dengan alat tangkap purse seine.  Nelayan 
dengan kategori 11-30 GT sebanyak 43% menggunakan perahu motor tempel dan 57% 
menggunakan kapal motor dengan menggunakan purse seine sebagai alat tangkap utama.  Jenis ikan 
pelagis yang dominan tertangkap adalah cakalang, tuna, layang, kembung, selar dan 
tongkol.  Intensitas nelayan melakukan penangkapan ikan pelagis di Maluku tengah sebesar 4,75 ton 
per nelayan per tahun. 

Kata kunci:  Intensitas nelayan, armada penangkapan, ikan pelagis, Maluku Tengah 
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