
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31  Tentang Perikanan 

(2004), perikanan merupakan semua kegiatan yang berkaitan dengan ikan, 

termasuk memproduksi ikan, baik melalui penangkapan (perikanan tangkap) 

maupun budidaya (perikanan budidaya atau akuakultur) atau pengelolaan dan 

pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, 

pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem 

bisnis perikanan dan atau mengolahnya untuk memenuhi kebutuhan manusia. 

Menurut Dahuri, et al., (1996), potensi sumberdaya hayati (ikan) merupakan 

bagian dari sumberdaya alam yang sebagai penghasil devisa Negara. Mengingat 

perikanan Indonesia terdiri dari beberapa jenis dan ragam spesies maka 

pengembangan yang mengacu pada peningkatan produksi (perikanan tangkap) 

mempunyai peluang yang sangat besar untuk dikembangkan. Dalam 

mengeksploitasi suatu sumberdaya perikanan untuk suatu tujuan keuntungan 

(terutama peningkatan kesejahteraan nelayan) yang pertama-tama harus diketahui 

adalah seberapa besar sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang mendiami 

perairan tersebut. Upaya lainnya mengetahui jenis (ragam) sumberdaya serta di 

mana dan kapan penangkapan harus dilakukan, sehingga secara biologi dan 

ekonomi dapat menguntungkan secara bersama.   

 Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 

PER.06/MEN/2008 Tentang Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela. Pukat 
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hela adalah semua jenis alat penangkapan ikan berbentuk jaring berkantong, 

berbadan dan bersayap yang dilengkapi dengan otter board yang berfungsi untuk 

membuka mulut jaring yang dioperasikan dengan cara dihela menggunakan satu 

kapal yang bergerak sedangkan kapal pukat hela adalah kapal penangkap ikan yang 

menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela. 

 Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI 01-7233-2006) definisi Pukat Hela 

adalah alat penangkap ikan berbentuk kantong yang terbuat dari jaring dan terdiri 

dari 2 (dua) bagian sayap pukat, bagian square dan bagian badan serta bagian 

kantong pukat. Klasifikasi pukat hela dibagi menjadi pukat hela permukaan, pukat 

hela pertengahan (mid water trawls) dan pukat hela dasar (bottom trawls). 

Spesifikasi pukat hela terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut : Sayap/kaki pukat 

(wing) bagian pukat yang terletak di ujung depan dari pukat hela arad, medan jaring 

atas (square), badan pukat (body), kantong jaring (cod end), panjang total 

jaring,Keliling mulut jaring (circumference of the net mouth), papan rentang (otter 

board), tali ris atas (head rope), tali ris bawah (ground rope), tali selambar (warp 

rope), panel jaring (seam), sayap pukat terdiri dari sayap atas (upper wing) dan 

sayap bawah (lower wing)  (Mukhtar, 2010). 

 Metode dan teknik pengoperasian pukat hela dengan kelengkapan alat 

pembuka mulut jaring, dioperasikan menyelusuri dasar perairan yang dihela di 

belakang perahu/kapal yang sedang berjalan dengan kecepatan hela sekitar 1-2 

knot selama 1-2 jam operasi. Kelengkapan pukat hela yang berupa papan rentang 

(otter board) digunakan sebagai alat pembuka mulut pukat. Oleh karena itu 

kecepatan kapal dalam menarik alat tangkap pada umumnya adalah lebih besar dari 

kecepatan renang rata-rata ikan yang tertangkap. Disamping itu bentuk alat tangkap 

pukat hela dirancang secara khusus sehingga memiliki sayap yang menggiring 
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target tangkapan ke arah mulut jaring atau mencegah ikan lari kearah samping (sisi 

kiri dan kanan alat tangkap). Tahapan penangkapan ikan terdiri dari penurunan 

pukat hela (shooting), penghelaan pukat hela (towing) dan pengangkatan pukat hela 

(hauling) (Nelwan, 2004). 

Faktor-faktor keberhasilan pengoperasian pukat hela adalah penentukan  

lokasi penangkapan yang banyak ikan  dengan menggunakan alat bantu fish finder, 

echosounder  maka lokasi penangkapan ikan dapat dituju dengan pasti, penentuan 

posisi kapal dengan menggunakan global positioning system (GPS), sextant, 

kompas, alat tangkap dalam keadaan baik atau tidak rusak dan panjang warp sesuai 

dengan sifat dasar perairan, kecepatan tarik, hasil tangkapan sesuai dengan tujuan 

penangkapan dan keadaan perairan yang tenang. 

Upaya untuk meningkatkan pendapatan nelayan adalah sebagai berikut 

sebelum melakukan penangkapan ikan, terlebih dahulu perlu mengetahui 

keberadaan ikan yang bersangkutan agar operasi penangkapan ikan dapat berjalan 

efisien, sehingga menghemat waktu, tempat dan biaya penangkapan. Disamping itu 

perlu teknologi tambahan dalam mendukung proses penangkapan ikan diantaranya 

penggunaan alat bantu penangkapan seperti fish finder, echosounder, modifikasi 

alat tangkap serta sumberdaya manusia yang berpengalaman dalam bidang 

penangkapan. 

 
1.2 Perumusan Masalah  

Alat tangkap yang berada di Desa Kedawang antara lain yaitu pukat hela 

yang merupakan alat penangkapan ikan yang aktif, artinya alat tangkap yang dalam 

penggunaannya digerakkan secara aktif oleh penangkap. Jumlah pendapatan 

nelayanan pukat hela yang berbeda tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor 
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yaitu sumberdaya manusia, modal usaha dan teknologi alat tangkap.  Sampai saat 

ini dari faktor-faktor tersebut belum diketahui faktor mana yang paling berpengaruh 

pada pendapatan nelayan pukat hela. Untuk mengetahuinya perlu dilakukan 

penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan di Desa 

Kedawang. 

 
1.3 Tujuan 

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengaplikasikan ilmu yang 

diperoleh di bangku kuliah dengan kerja di lapang, menambah pengetahuan 

mengenai Analisis Faktor-faktor Pendapatan Nelayan Pukat Hela di Desa 

Kedawang. 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

1. Mengetahui  berapa besar tingkat pendapatan nelayan pukat hela di Desa 

Kedawang. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan nelayan 

pukat hela di Desa Kedawang. 

1.4 Kegunaan 

Bagi Mahasiswa. 

- Dapat digunakan sebagai dasar informasi guna penelitian selanjutnya. 

Bagi Instansi Terkait 

- Memberikan informasi tentang perikanan pukat hela terkait pendapatan 

nelayan serta faktor-faktor keberhasilan pengoperasiannya. 

Bagi Nelayan  
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- Sebagai bahan informasi mengenai Analisis Faktor-faktor Pendapatan 

Nelayan Pukat Hela di Desa Kedawang, Kabupaten Pasuruan. 

1.5 Tempat dan Waktu 

Penelitian ini di laksanakan di Desa Kedawang Kecamatan Nguling, 

Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, yang berlangsung pada bulan Maret-

April  2014.  

 


