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Abstract. This research was conducted on the east coast of Kotabaru District, South Kalimantan on October  to November 2011 using survey 
methods and literatures review. Primary data obtained by direct observation at research location and performing direct interview with various 
parties; like fishermen, ship owner, TPI officials and other stakeholders in Kotabaru. The result of direct interview obtained that fishing gear to 
Tembang Fish (including Lemuru) are lift net and mini purse seine. Based on Standardization Efforts formula the most effective fishing gear 
for catching Lemuru in Kotabaru District is Purse Seine. Socialization needed to fishers that the recommended tool for catching lemuru in 
Kotabaru District is the purse seine with fishing fleet size 3 GT – 10 GT. 
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Abstrak. Penelitian ini dilaksanakan di Pantai Timur Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan pada bulan Oktober – 
November 2011 dengan menggunakan metode survei dan studi pustaka.  Pengambilan data primer dilakukan melalui 
pengamatan langsung di lokasi penelitian dan wawancara terhadap nelayan, pemilik kapal, petugas TPI serta narasumber 
lain yang merupakan tokoh-tokoh masyarakat (stakeholders). Hasil wawancara di lapangan diperoleh informasi bahwa alat 
tangkap ikan tembang (termasuk lemuru) di Kotabaru adalah bagan tancap dan mini purse seine. Berdasarkan rumus 
Standarisasi Upaya, alat tangkap yang paling efektif untuk menangkap lemuru di Kotabaru adalah purse seine. Diperlukan 
sosialisasi kepada nelayan bahwa alat yang direkomendasikan untuk penangkapan lemuru di Kabupaten Kotabaru adalah 
purse seine dengan armada penangkapan berukuran 3 GT – 10 GT.  
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Pendahuluan 
Distribusi ikan lemuru berada di seluruh perairan Indonesia dengan kontribusi terbesar berada di Selat Bali, yaitu 

di sekitar Muncar dekat Banyuwangi (Jatim) dan Pangambengan di pantai Bali. Musim ikan Lemuru adalah pada saat 
musim barat karena persentase ikan Lemuru yang tertangkap lebih tinggi pada bulan musim barat, sehingga hasil tangkap 
pada bulan musim timur hasil tangkapnya relatif lebih sedikit dari pada bulan-bulan musim barat. Produksi ikan Lemuru 
umumnya mulai naik pada bulan Oktober dan puncaknya adalah bulan Desember dan Januari selanjutnya pada bulan 
Februari mengalami penurunan kembali. 

Perairan pantai Kabupaten Kotabaru termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713, yaitu Wilayah 
Pengelolaan Perikanan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali (Permen KP 01/2009). Menurut Komisi 
Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (dalam Pratomo, 2010), estimasi potensi sumberdaya ikan pelagis kecil di WPP 
713 adalah 605.4 ribu ton/tahun. Selanjutnya dijelaskan bahwa sumberdaya ikan pelagis kecil (termasuk ikan lemuru) di 
WPP ini berada dalam status moderate, artinya masih memiliki peluang untuk pengembangan penangkapannya. Pada Tahun 
2008 tercatat lebih kurang 8.738 unit alat tangkap yang terdiri dari 18 jenis beroperasi di perairan Kotabaru. Produksi 
tertinggi terjadi pada tahun 2004 sebesar 11.529 ton (Departemen Kelautan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, 2009). 
Alat tangkap yang umum digunakan di perairan timur Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan antara lain bagan perahu, 
bagan tancap, jala tebar, jaring insang hanyut, jaring insang lingkar, jaring tiga lapis, perangkap lainnya dan purse seine. 

Namun sejauh ini belum diketahui jenis alat tangkap yang paling efektif untuk ikan lemuru.. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui alat tangkap yang paling efektif untuk menangkap ikan lemuru di perairan Kotabaru, 
Kalimantan Selatan.  
 

Bahan dan Metode  
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober – November 2011 di perairan pantai Timur Kabupaten 

Kotabaru, Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan metode survei dan studi pustaka. Survei lapangan dilakukan 
melalui pengamatan langsung terhadap alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan di pantai timur Kabupaten 
Kotabaru, Kalimantan Selatan dan mengamati kondisi serta mengumpulkan informasi diantaranya meliputi jumlah 
armada kapal penangkapan ikan yang beroperasi, perkembangan alat tangkap, dan produksi penangkapan ikan lemuru di 
pantai timur Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan menurut jenis alat tangkapnya. Studi pustaka dilakukan sebagai 
pelengkap dan penunjang penelitian. 
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