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I. PENDAHULUAN 
 Latar Belakang dan Dasar Hukum  

Perikanan Indonesia mempunyai potensi sumber daya alam yang sangat besar dan   
menjadi salah satu sumber penghasilan dan mata pencaharian terpenting penduduk Indonesia, 
terutama masyarakat pesisir. Pemanfaatan laut dan segala sumber daya alam yang terkandung 
di dalamnya, dalam perspektif perekonomian Indonesia diarahkan sebagai penunjang usaha 
peningkatan taraf hidup rakyat. Sektor perikanan telah menunjukkan sumbangan penting bagi 
Negara dan telah memberikan kenyataan atas kemampuan untuk menyediakan sumber protein 
hewani bagi konsumsi dalam negeri serta penerimaan devisa melalui produksi perikanan serta 
penyediaan lapangan kerja bagi penduduk khususnya yang berada di wilayah pesisir. 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 (3) “kekayaan alam, sebagai modal dasar yang 
harus dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia”, dan (4) 
“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip 
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta 
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”, pemerintah 
berkewajiban memastikan keberlanjutan sumber daya ikan berwawasan lingkungan guna 
keberlanjutan mata pencaharian dan manfaat ekonomi melalui pengelolaan perikanan. 

UU Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 7 
bahwa Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam 
pengumpulan informasi analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi 
sumber daya ikan dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-
undangan di bidang perikanan, yang dilakukan pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan 
untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah 
disepakati. Pada Pasal 6 tentang Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan 
Negara Republik Indonesia (WPPNRI) bahwa Pengelolaan Perikanan dalam WPPNRI 
dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya 
kelestarian sumber daya ikan.  

UU Nomor 23, tentang tanggung jawab provinsi Pasal 27  menyatakan bahwa Daerah 
Provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumberdaya alam dilaut yang ada di wilayahnya 
dan bahwa kewenangan Daerah Provinsi meliputi eksplorasi, eksplotasi, konservasi dan 
pengelolaan kekayan laut selain minyak dan gas bumi dan pengaturan adminstrasi. 

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 69 / Kepmen-
KP / 2016 tentang Rencana Pengelolaan Ikan Terbang di WPPNRI merupakan referensi bagi 
Pemerintah Daerah Republik Indonesia. Provinsi Papua Barat untuk dapat mengatur 
implementasinya di tingkat regional. Keberadaan aturan ini akan membantu pemerintah daerah 
dan pemangku kepentingan lainnya dalam menerapkan manajemen perikanan ikan terbang di 
Perairan Provinsi Papua Barat.  Selain itu, melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 
Republik Indonesia (PERMEN KP) Nomor 36 tahun 2014 tentang Andon Penangkapan Ikan 
yang mengatur nelayan andon memungkinkan Pemerintah Daerah (PEMDA) Papua Barat 
membuat perjanjian Kerjasama dengan PEMDA Sulawesi Selatan dalam mengatur 
penangkapan nelayan andon yang memanfaatkan telur ikan terbang di Perairan Fakfak. 
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 Maksud dan Tujuan 
Rencana Pegelolaan Ikan Terbang (RPP) Papua Barat disusun dalam rangka 

mendukung Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (KEPMEN KP) Republik Indonesia 
Nomor 69 tahun 2016 tentang Rencana Pengelolaan Ikan Terbang di WPPNRI merupakan 
referensi bagi Pemerintah Daerah Republik Indonesia dan kebijakan pengelolaan sumberdaya 
ikan di bidang penangkapan ikan di WPPNRI sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat 
(1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009. Sedangkan tujuan penyusunan dokumen RPP 
Ikan Terbang Papua Barat adalah sebagai arahan dan pedoman bagi Provinsi Papua Barat dan 
pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan terbang, 
khususnya dalam pemanfaatan telur ikan terbang. 

 Visi Pengelolaan Perikanan  
Menjadi Provinsi yang mengelola sumberdaya perikanan berkelanjutan dan  

berkeadilan untuk mencapaikan kesejahteraan masyarakat  perikanan Papua Barat. 

 Ruang Lingkup dan Wilayah Pengelolaan  

1. Ruang lingkup Rencana Pengelolaan Perikanan ini meliputi:  

a. Status perikanan;  

b. Rencana strategis untuk pengelolaan ikan terbang: dan  

c. Periode manajemen; evaluasi dan peninjauan (review). 

2. Wilayah Pengelolaan 

Walaupun potensi ikan terbang menyebar di seluruh perairan Papua Barat baik yang 
ada di WPP 717 dan WPP 715, sejauh ini pemanfaatan baru diupayakan pada WPP 715 
khususnya di Perairan Fakfak dan Sebagian Perairan Kaimana. Perairan Fakfak menjadi daerah 
tangkap (fishing ground) utama baik untuk Papua Barat maupun Indonesia. Daerah 
penangkapan ikan terbang di Perairan Fakfak tersebar dari perairan Pulau Patar sampai dengan 
Pulau Pisang, sedangkan ke arah laut lepas meliputi perairan sejauh 5 – 40 mil dari daratan 
(Gambar 1). 

 

Gambar 1. Daerah Penangkapan Ikan Terbang di Wilayah Provinsi Papua Barat 
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II.  STATUS PERIKANAN 
 Komposisi Jenis, Distribusi, dan Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Telur Ikan 

Terbang Papua Barat  
Ikan terbang tergolong dalam famili Synotognathy dan suku Exocoetidae yang 

mempunyai 8 genus yaitu Cheilopogon (30 spesies), Cypselurus (11 spesies), Exocoetus (2 
spesies), Fodiator (2 spesies), Hirundichthys (7 spesies), Oxyporhampus (3 spesies), 
Parexocoetus (3 spesies), dan Prognichthys (4 spesies) (Hutomo et al , 1985). Ikan terbang 
memiliki banyak spesies yang tersebar pada hampir di semua perairan, baik pada perairan 
tropis maupun pada perairan sub-tropis. Walaupun banyak tersebar pada perairan-perairan 
tersebut, hanya beberapa jenis saja yang mampu mentoleransi suhu perairan yang dingin. 
Jumlah spesies ikan terbang cenderung terdistribusi di sekitar daerah khatulistiwa (perairan 
tropis).  

Berdasarkan dari hasil uji dan analisis sampel DNA dengan menggunakan primer Jg 
LCO - Jg HCO  adalah  656 bp (base pair) yang kemudian hasilnya diidentifikasi mengunakan 
BLAST pada National Center for Biotechnology Information (NCBI) ditemukan 4 spesies ikan 
terbang yaitu Cypselurus callopterus, Cheilopogon doederleinii, Cheilopogon spilonotopterus 
dan Cypselurus nigricans dengan tingkat kemiripan 99% (Tabel 1). Keempat spesies ikan 
terbang tersebut tergolong dalam Famili Exocoetidae dan terbagi dalam dua genus yakni 
Cheilopogon dan Cypselurus. Dari kedua genus tersebut, masing-masing ditemukan dua 
spesies ikan terbang. Untuk genus Cheilopogon ditemukan dua jenis yaitu Cheilopogon 
doederleinii dan Cheilopogon spilinopterus sedangkan untuk genus Cypselurus ditemukan 
jenis Cypselurus callopterus dan Cypselurus nigricans.   

Tabel 1. Hasil identifikasi spesies menggunakan BLAST di National Center for 
Biotechnology Information (NCBI). 

No Spesies Lokasi Hasil Blast 
(%) 

1 BG_SP01-Cypselurus callopterus Fakfak 99 % 
2 BG_SP02_Cheilopogon doederleinii Fakfak 99 % 
3 BG_SP03_Cheilopogon spilonotopterus Fakfak 99 % 
4 BG_SP05_Cheilopogon spilonotopterus Fakfak 99 % 
5 BG_SP06_Cheilopogon spilonotopterus Fakfak 99 % 
6 BG_SP07_Cheilopogon spilonotopterus Fakfak 99 % 
7 BG_SP08_Cypselurus callopterus Fakfak 99 % 
8 TORANI_Cypselurus callopterus Fakfak 99 % 
9 CARUDA_Cypselurus callopterus Fakfak 99 % 
10 TR2_Cypselurus nigricans Fakfak 99 % 
11 CR2_Cypselurus nigricans Fakfak 99 % 
 

Pada umumnya karakteristik ikan terbang hampir serupa yakni bentuk tubuh 
memanjang, silindris, beberapa spesies mempunyai bagian perut yang datar, kepala pendek, 
dan mulut kecil. Gurat sisi (lateral line) berada tepat menyentuh dasar sirip perut yang 
berfungsi sebagai alat deteksi terhadap mangsa dari bawah, dan mata yang diadaptasikan untuk 
melihat, baik di udara maupun di dalam air (Kutschera, 2005). Untuk dapat terbang melayang, 
diperlukan empat tahap “manouvre” atau olah gerak. Pertama, berenang secepatnya di bawah 
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permukaan air dengan sirip (sayap) rapat ke tubuh. Tahap kedua, sebagian besar tubuhnya telah 
muncul ke luar dari air tetapi ekornya masih tetap di air. Pada saat ini sayap telah direntangkan, 
6 sedangkan ekornya masih mendayung dengan kuat di permukaan dengan gerakan kiri-kanan 
yang sangat cepat, untuk mendapatkan kecepatan awal yang cukup untuk lepas landas. Jarak 
atau awalan yang diperlukan untuk dapat terbang berkisar 5-15 meter dengan kecepatan ± 36 
km/jam. Lamanya terbang dengan terputus-putus dapat mencapai sekitar 30 detik, sedangkan 
total jarak terbangnya bervariasi, bisa mencapai 100-300 meter. 

Ikan terbang berdasarkan jumlah sayapnya dikelompokkan dalam dua kategori yaitu 
kelompok dua saya yakni mempunyai satu sayap dada seperti Exocetus dan Vadiator dan 
kelompok empat sayap yakni mempunyai satu pasang sayap dada dan satu pasang sayap sentral 
yang panjang seperti Cypselurus. Ikan terbang bersapat empat ukurannya lebih besar dari ikan 
bersayap dua. Ikan terbang dewasa dapat mencapai ukuran panjang 15-50 cm (Devenport, 
1994). Tingkah laku ikan terbang diuraikan oleh Devenport (1994) bahwa sirip gelembung gas 
mempunyai peranan keseimbangan di udara. Sirip pectoral yang lebar berfungsi sebagai alat 
keseimbangan terutama pengaruh gravitasi. Sirip ekor sebagai alat pendorong ketika akan 
mulai terbang (taxing flight). Sirip dada dikendalikan oleh otot-otot aerobik, masing-masing 
otot lateral membuka sayap dan otot medial melipat sayap. 

Ikan terbang umumnya memiliki sisik sikloid yang mudah lepas. Tidak mempunyai 
sirip berjari-jari keras, sirip punggung dan sirip dubur letaknya jauh ke belakang tubuh. Sirip 
perut abdominal berukuran panjang mencapai pangkal depan dasar sirip anal. Sirip dada 
panjang, selalu mencapai pangkal sirip punggung. Kedua sirip dada yang panjang tersebut 
diadaptasikan sebagai sayap untuk terbang melayang keluar daripermukaan air ke udara sejauh 
200 m bahkan lebih untuk menghindari predator atau suatu mekanisme penghematan energi 
(Kutschera, 2005). 

Ikan terbang termasuk dalam kategori ikan pelagis kecil (small pelagic) yang juga 
disebut flyingfish. Ikan ini memiliki tubuh yang kecil dengan diameter sekitar 2 cm dan 
panjangnya dapat mencapai sekitar 24 cm. Secara morfologi, ikan terbang memiliki tubuh yang 
bulat memanjang dan agak mampat ke bagian samping dan memiliki rahang bawah dan atas 
yang hampir sama panjang, kecuali pada ikan terbang yang masih muda dimana bentuk rahang 
bawah yang sedikit lebih panjang. Selain itu, ikan terbang juga memiliki sirip pektoral yang 
panjang sebagai manipulasi yang digunakan untuk terbang, sirip ekor bercagak dengan bagian 
bawah lebih panjang serta memiliki gigi-gigi kecil yang tumbuh pada kedua rahangnya. 
Karakter morfologi ikan terbang antara marga Cheilopogon dan Cypselurus sangat mirip 
(Parin, 1999), yaitu:  

1. Sirip dada sangat panjang mencapai bagian belakang dari pangkal sirip dubur atau hampir 
mencapai pangkal sirip ekor.  

2. Tidak terdapat gurat sisik yang merupakan percabangan dari sirip dada.  
3. Rahang bagian atas tidak 'protrusible'. 
4. Posisi sirip dubur ada di belakang sirip dorsal sedikitnya 3 jari-jari sirip.  
5. Jari-jari sirip punggung lebih banyak 2-5 buah dari jari-jari pada sirip dubur 
6. Jari-jari pertama atau kedua dari sirip dada tidak bercabang.  
7. Cypselurus memiliki rahang bawah sedikit lebih pendek dari rahang atas, sedangkan 

Cheilopogon memiliki rahang atas dan bawah yang relatif sama panjang atau rahang 
bawah sedikit lebih panjang dari rahang atas (Parin, 1999). 
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 Morfologi Ikan Terbang Cypselurus callopterus  
Ikan Terbang Cypselurus callopterus dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah 

ornamented flyingfish (Gambar 2). Nama lokal ikan terbang jenis ini adalah torani (Makassar). 
Jenis ikan ini tergolong kedalam genus Cypselurus. Ikan terbang ini memiliki bentuk badan 
yang memanjang, silinder, dan tebal dengan warna tubuh abu-abu pucat pada bagian punggung 
dan abu-abu gelap pada bagian ekor. Moncong berbentuk tumpul, rahang bawah sedikit lebih 
pendek dari rahang atas. Sirip dada sangat panjang dan lebar, dan sirip ekor membentuk huruf 
V. Sirip dada berwarna biru hijau dengan ditandai banyak bintik-bintik gelap, sirip perut putih 
perut kekuningan. Mata ikan terbang ini relatif besar dibanding spesies ikan lainnya. Ikan 
terbang memiliki panjang tubuh total (TL) rata-rata 17 cm, namun sebagian mampu tumbuh 
hingga 30 cm.   

 

Gambar 2. Ikan Terbang Cypselurus callopterus. 

 Morfologi Ikan Terbang Cypselurus nigricans 
Ikan Terbang Cypselurus nigricans atau dikenal dengan istilah blacksail flyingfish 

adalah salah satu ikan terbang dalam tergolong dalam famili Exocoetidae (Gambar 3). Di 
beberapa daerah di Indonesia, ikan ini dikenal dengan istilah Caruda (Makassar), ikan terbang 
ini memiliki nilai komersial yang tinggi. Seperti pada ikan terbang lainnya, ikan terbang ini 
memiliki tubuh silindris dan sirip dada dan sirip perut besar yang digunakannya untuk terbang 
layang. Kebanyakan ikan terbang ini yang berukuran dewasa memiliki panjang sekitar 28 cm 
dan umumnya berwarna biru gelap pada bagian tubuh sebelah atas (punggung) dan putih 
keperakan di bagian bawah. Sirip dada berwarna hitam pada bagian ujung sirip dan biru pada 
bagian sirip yang lebar di sebelah dalam, terdapat garis kekuningan di tengah. Pola warna pada 
ikan dewasa dan remaja berbeda, pada ikan dewasa terdapat palang hitam pada tubuh. Ikan 
terbang jenis ini memiliki 13 hingga 15 jari-jari lunak dorsal dan 8 hingga 11 jari-jari anal.  

 

 

Gambar 3. Ikan Terbang Cypselurus nigricans.  
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 Morfologi Ikan Terbang Cheilopogon spilonotopterus 
Jenis ikan terbang Cypselurus spilonotopterus dikenal dengan nama stained flyingfish 

(Gambar 4). Pada lokasi penelitian di Fakfak, ikan ini diberi nama Banggulung yang 
penamaannya juga sama di daerah Makassar. Ikan terbang ini memiliki bentuk  badan 
memanjang, berbentuk silindris lebar. Kepala pendek, mulut kecil dan moncong agak tumpul. 
Kedua rahang memiliki bentuk yang sama namun rahang bawah sedikit lebih panjang dari 
rahang atas. Memiliki sirip punggung yang berjumlah 12-14 sirip yang lembut. Sirip dada sama 
panjang dan melampaui ujung posterior sirip dubur, sirip ekor bercabang dua dan sama 
panjang. Ikan terbang ini memiliki sisik dengan ukuran yang cukup besar, sisik bagian depan 
berjumlah 26-29 sisik. Pada bagian tubuh sebelah atas dijumpai pola warna abu tua dan putih 
keperakan pada bagian bawah tubuh. Pada sirip dada terdapat motif bercak hitam yang 
menonjol  tetapi pada sirip punggung tidak dijumpai bintik hitam,  sirip ekor keabuan dengan 
motif yang transparan. Ikan ini dapat tumbuh hingga mencapai ukuran panjang 38 cm dan 
dikategorikan sebagai ikan dewasa. 

 

Gambar 4. Ikan Terbang Cheilopogon spilonotopterus 

 Morfologi Ikan Terbang Cheilopogon doederleinii 
Ikan terbang Cheilopogon doederleinii adalah spesies ikan terbang yang juga termasuk 

dalam famili  Exocoetidae (Gambar 5). Spesies ini diberi Banggulung oleh masyarakat lokal 
di Fakfak, memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan spesies ikan terbang jenis 
Cheilopogon arcticeps, hal ini didasarkan pada hasil analisis sekuensing molekuler DNA dan 
perakitan genom mitokondria (Lee, 2016). Spesies ikan terbang Cheilopogon doederleinii 
memiliki tubuh yang memanjang, berbentuk silindris lebar, ukuran kepala pendek, moncong 
kecil dan tumpul, rahang bawah sedikit lebih panjang dari rahang atas. Memiliki penyapu 
insang berkembang dengan baik, sirip punggung dengan berjumlah 11-13, sirip  dubur berada 
di sirip punggung dengan jumlah sirip 8-10 sinar lembut. Sirip dada lebih tinggi dan panjang 
melampaui ujung posterior sirip dubur, sirip ekor bercabang sama seperti ikan terbang pada 
umumnya. Terdapat sisik pada bagian depan dengan jumlah sisik 26-32 dan garis rusuk tanpa 
cabang di toraks dengan jumlah sisik 46-52. Pola warna badan biru tua pda bagian atas dan 
putih pusat pada bagian bawah, warna sirip punggung transparan dan relatif tidak ada 
perbedaan warna. Pada sirip dada memiliki corak warna gelap dengan pita miring transparan 
di tengah, berbeda dengan sirip ekor bermotif transparan. Ikan ini dapat tumbuh hingga 
mencapai ukuran panjang 35 cm dan dikategorikan sebagai ikan dewasa.  

 

 

https://www.tandfonline.com/author/Lee%2C+Seungki
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Gambar 5. Taksonomi Ikan Terbang Cheilopogon doederleinii.  

 
 Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Telur Ikan Terbang di Papua Barat (2001 – 

2018) 
 
Sumberdaya ikan terbang khususnya telur ikan terbang memberikan kontribusi yang 

sangat besar dan merupakan komoditi andalan kabupaten Fakfak baik untuk pemerintah karena  
merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Asli daerah (PAD) maupun  bagi masyarakat 
Fakfak selama musim penangkapan telur ikan terbang selama bulan Mei – September (5 bulan).  
Menurut hasil wawancara dengan pemerintah, nelayan dan hasil kajian Tuapelel diketahui 
bahawa telah terjadi pergeseran waktu penangkapan yaitu pada tahun sebelumnya di mulai 
pada bulan Mei-September, mulai tahun 2012 sampai sekarang penangkapan dilakukan pada 
bulan Juni sampai Oktober. Pergeseran ke bulan Juni mulai tahun 2012 adalah merupakan 
upaya pemerintah melalui penerbitan ijin operasi pada bulan juni untuk memberikan 
kesempatan ikan terbang melakkukan proses reproduksi sehingga dapat dimanfaatkan secara 
berkelanjutan. Umumnya hasil tangkapan akan mencapai maksimum pada bulan Juli-Agustus 
setelah itu mulai menurun. 

Fakfak merupakan tempat pendaratan (fishing base) nelayan ikan terbang yang 
beroperasi di sekitar perairan Fakfak dan laut Seram. Alasan menjadikan Fakfak sebagai fishing 
base selain Fakfak memiliki pulau-pulau kecil sehingga kapal-kapal  dapat  terlindung dari  
angin dan ombak, untuk kebutuhan air bersih juga adanya pelabuhan yang didukung oleh 
armada kapal PELNI dengan kontainer setiap dua minggu sekali sehingga mempermudah 
pengiriman  telur ikan terbang ke Makassar dan kota-kota lainnya. 

 Upaya Penangkapan 
Perkembangan jumlah kapal ikan terbang (pattorani) yang beroperasi pada kurun waktu 

2001-2018 dapat dilihat pada Gambar 6. 
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Gambar 6. Hubungan upaya (unit kapal) dengan periode penangkapan. 

Dari gambar diatas terlihat bahwa armada penangkapan telur ikan terbang terus 
meningkat mulai dari 1 unitkapal di tahun 2001 mencapai puncak pada tahun 2007 sebanyak 
912-unit kapal. Selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2008-2011 walaupun 
selanjutnya ada penambahan jumlah kapal tetapi jumlah rata-rata tidak mencapai 500-unit 
kapal. Hal ini diduga karena hasil tangkapan di perairan Fakfak dan Laut Seram mengalami 
penurunan dan adanya daerah penangkapan baru di Dobo, Tual dan saumlaki. Asal daerah 
nelayan penangkap telur ikan terbang adalah  dari etnis bugis Makassar, terbanyak dari Takalar, 
Bone, Sinjai, Barru. Sedangkan asal kapalnya selain dari Sulawesi Selatan juga dari Papua 
Barat (Sorong, Fakfak dan Bintuni). 

 Produksi Telur Ikan terbang 
Produksi telur ikan terbang di perairan Fakfak dan laut Seram selama periode 

penangkapan 2001-2018 dapat dilihat pada Gambar 7. 

 

 
Gambar 7. Hubungan produksi telur dengan periode penangkapan 18 tahun (2001-

2018). 
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Produksi telur ikan terbang setiap tahun berfluktuasi dimana dari tahun 2001-2005 
mengalami peningkapan yang signifikan dan mencapai hasil maksimum sebanyak 585.000 kg, 
kemudian mulai tahun 2006 mengalami penurunan sehingga walaupun armada penangkapan 
dinaikkan sampai mencapai 912 unit kapal di tahun 2007 tidak dapat meningkatkan hasil 
tangkapan.  Hasil perolehan terendah pada tahun 2011 sebannyak 130.000 kg, walaupun 
ditahun 2012-2018 mulai terlihat ada peningkatan hasil tangkapan ikan terbang. Secara 
kumulatif  dari tahun 2001-2018 perubahan produksi telur ikan terbang mengalami peningkatan 
sekitar 248.273 kg. Hal ini menunjukkan bahwa produksi telur ikan terbang di perairan Fakfak 
dan laut seram masih cukup produktif. 

 Trend CPUE Tahunan 
CPUE adalah hubungan antara produksi (catch) per upaya (effort) yang dikenal dengan 

istilah catch per unit effort atau CPUE (Reed dan Simone, 1994  dalam Tuapelel, 2015). Hasil 
analisis regresi antara CPUE dan tahun penangkapan dapat dilihat pada Gambar 8. Hasil 
analisis menunjukkan hubungan yang signifikan (p,0,05) dalam bentuk regresi polynomial 
dengan koefisien determinasi (R 2 =0.6862). Dimana Y adalah CPUE dan X adalah tahun 
penangkapan. 

 

 
Gambar 8. Trend CPUE Tahunan (2001-2018). 

Secara umum terlihat CPUE tahun 2001- 2007 cenderung mengalami penurunan 
sedangkan ditahun 2008-2018 mengalami fluktuasi naik turun. Pada awal penangkapan tahun 
2001 hasil tangkapan 2.000 kg untuk 1 unit kapal. Tahun 2002 dengan 30 unit kapal diperoleh 
hasil per kapal 1500 kg. Di tahun 2007-2013 hasil rata-rata per kapal 600 kg. kemudian di 
tahun 2014 dan 2015 meningkat kemudian menurun di tahun 2016. Hal ini menunjukkan 
bahwa tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan terbang di perairan Fakfak dan Laut Seram sudah 
melewati titik optimal penangkapan yang puncaknya tahun 2006 dengan rata-rata CPUE  
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sebesar 750 kg/unit. Meskipun pada tahun 2007 ada penambahan jumlah kapal menjadi 912 
unit tetapi hasilnya bukan meningkat malah menurun menjadi 600 kg/unit. CPUE terendah 
pada tahun 2016 sebesar 334 kg/unit dengan jumlah 443 unit kapal. 

 Tingkat Pemanfaatan Model Schaefer 
Tingkat pemanfaaatan tahunan dapat diperoleh sebagai hasil pengurangan hasil 

tangkapan maksimum lestari (MSY) dengan potensi lestrai (Yi), dapat dilihat pada Gambar 9 
yang menunujukkan hasil turun naik diantara garis keseimbangan tingkat pemanfaatan model 
Schefer. 

 

 
Gambar 9. Tingkat pemanfaatan MSY (Schaefer) setiap tahun 2003-2018. 

Berdasarkan Gambar 9 menunjukkan bahwa pada tahun  2006, 2007 dan 2008 tingkat 
pemanfaatan sudah melebihi potensi lestari, sedangkan tahun 2001-2005 dan 2009-2018 
pemanfaatan masih lebih tendah dari potensi lestari. Terjadinya pemanfaatan yang melebih 
potensi lestari pada tahun 2006-2008 dengan puncaknya tahun 2007 diduga karena upaya 
penangkapan pada tahun tersebut sudah melebihi upaya maksimum yakni 614 unit kapal. 
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Gambar 10. Kurva hasil maksimum lestari telur ikan terbang model schaefer. 

Berdasarkan hasil analisis MSY model Schaefer pada lampiran Gambar 10 selama 18 tahun 
(2003-2018) nilainya berkisar antara  13.179 kg – 158.376 kg. Hasil  tangkapan maksimum 
lestari (MSY) sebesar 374.645 kg dengan upaya optimal (FMSY) yaitu 618 unit kapal.  
Berdasarkan perhitungan ekonomi hasil tangkapan yang dapat memberi keuntungan bagi 
nelayan adalah 500 kg/unit kapal. Sehingga walaupun upaya optimal sebanyak 618 unit kapal 
untuk pengelolaan jangka panjang sebaiknya jumlah kapal. 
                                                                                                      

 Lingkungan Sumberdaya Ikan Terbang 
Ikan terbang merupakan ikan pelagis kecil yang menghuni permukaan perairan pada 

kedalaman 0-20 m dan  penyebarannya pada perairan tropis sampai subtropis. Semakin ke 
Utara dan semakin ke Selatan Khatulistiwa, makin sedikit ditemukan spesies ikan terbang 
(Armanto, 2012). Ikan ini tersebar pada samudera Pasifik, Hindia dan Atlantik, namun sebaran 
paling tinggi ditemukan di Samudera Pasifik. yakni 40 spesies. Spesies ikan terbang paling 
banyak ditemukan di perairan Indonesia, Filiphina, Selatan Jepang, dan Oseania yang dianggap 
sebagai pusat penyebaran ikan terbang (Hutomo et al., 1985). 

Secara alamiah habitat ikan terbang hidup di perairan yang jernih dan menghindari 
perairan yang keruh atau berlumpur. Oleh karena itu, tingkat kehidupan dari ikan terbang ini 
baik secara langsung atau tidak langsung sangat dipengaruhi oleh kualitas lingkungan perairan. 
Ikan terbang menyukai perairan hangat di laut lepas, seperti Samudera Hindia, Pasifik dan 
Atlantik. Di Indonesia, sebagian besar populasi ikan terbang hidup di perairan Sulawesi, Papua, 
hingga laut Flores. Ikan terbang termasuk jenis ikan pemakan plankton dan senang hidup 
berkelompok. 

Di perairan Indonesia, ikan terbang paling banyak dijumpai di perairan Indonesia Timur 
diantaranya di perairan Selat Makassar, laut Flores, laut Aru, laut Arafura Papua,  bagian Utara 
laut Sulawesi Utara, laut Halmahera, laut Banda, dan laut Utara Papua (Syahailatua, 2006). 
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Salah satu faktor penting yang berkaitan dengan distribusi ikan terbang adalah makanan. 
Ketersediaan makanan di suatu perairan meliputi jumlah dan kualitas makanan serta 
kemudahan mendapatkan makanan tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi besarnya 
populasi ikan di periran tersebut. Makanan yang diambil oleh ikan dan dimanfaatkan dalam 
siklus metabolisme tubuh ikan akan berpengaruh terhadap pertambahan pertumbuhan, 
reproduksi, dan tingkat keberhasilan hidup ikan terbang. 

Sebaran ikan terbang di Indonesia tergolong luas, namun ruaya ikan terbang untuk 
keberhasilan penetasan telur dan ketersediaan makanan bagi anak ikan dilakukan dalam jarak 
yang dekat (Sihotang, 2004). Ruaya biasanya dilakukan dari dekat pantai ke arah laut, karena 
ikan ini tergolong ikan “oseanodrom”, artinya ikan yang seluruh hidupnya berada di laut, 
memijah di laut, menetas dan menjadi larva dan juvenil hingga dewasa di laut.   

Ikan terbang yang hidup di permukaan perairan terbuka, mengembangkan strategi tertentu 
untuk tetap eksis, seperti bentuk dan massa tubuh, dan bagian seperti sayap yang 
memungkinkan mereka untuk menghindar dari pemangsaan. Bentuk tubuh ikan terbang seperti 
torpedo, memungkinkan ikan untuk mempercepat kecepatan dan memecah air permukaan. 
Didukung oleh sayap yang relatif besar seperti sirip dada, dan massa tubuh yang sedikit 
membantu ikan untuk melompat keluar air dan meluncur pada jarak yang cukup (sekitar 200m) 
(Davenport, 2003; Ichimaru, 2007).  

Meskipun pemijahan ikan terbang dapat terjadi sepanjang tahun, ikan terbang tidak 
dapat menghasilkan telur setiap saat. Masa puncak produksi telur ikan terbang adalah antara 
bulan Juni-September, dimana sering terjadi upwelling, arus vertikal yang membawa plankton 
naik di bagian barat perairan Fakfak. Dengan jumlah plankton berlimpah, ikan terbang 
memiliki persediaan makanan yang cukup untuk larva, juvenil maupun ikan dewasa. Daerah 
penangkapan telur ikan terbang di perairan oseanik (laut dalam) di sebelah barat daya Fakfak 
sampai dengan perairan sebelah timur Seram, dapat ditempuh sekitar 1 jam dari daratan 
(Tuapetel  et al ., 2017). Lokasi penangkapan ini tersebar ke arah tenggara sampai perairan 
sebelah utara Kaimana.  

Ikan terbang cenderung memiliki distribusi yang terpisah secara geografis berdasarkan 
siklus hidupnya, baik antar spesies maupun intra spesies (Chang et  al, 2012). Distribusi dan 
penyebaran ikan terbang di perairan Fakfak masih sangat sedikit informasinya, dan hal ini 
sedikit menyulitkan untuk memahami populasi dan pengelolaan ikan terbang secara 
berkelanjutan di perairan Fakfak. Minimnya data populasi ikan terbang di perairan Fakfak 
disebabkan karena sulitnya menentukan lokasi pemijahan dan karakteristik habitat ikan 
terbang. Permasalahan ini mendorong pentingnya data dasar mengenai distribusi ikan untuk 
memahami karakteristik habitat dan populasinya di alam.  

Beberapa penelitian sebelumnya telah menggunakan beberapa pendekatan untuk 
mengetahui habitat ikan terbang. Faktor lingkungan seperti SST (Sea Surface Temperature)  
dan arus laut berperan penting dalam mempengaruhi distribusi dan kelimpahan, dan area 
pemijahan ikan terbang (Khokiattiwong et al. 2000; Ali et al. 2005). Walaupun, faktor 
oseanografi yang mengendalikan distribusi dan kelimpahan ikan terbang masih belum jelas. 
Karakteristik distribusi, kelimpahan dan habitat ikan terbang dapat memberikan pemahaman 
tentang parameter lingkungan lebih disukai daripada kelimpahan ikan terbang. Namun tidak 
ada penelitian di perairan Fakfak yang menganalisis pola oseanografi yang menggambarkan 
habitat ikan terbang 
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Pengamatan satelit penginderaan jauh dari lautan dapat memberikan informasi 
oseanografi untuk mengeksplorasi potensi tempat pemijahan dan habitat ikan terbang selama 
musim pemijahan. Zainuddin (2011) menggunakan citra satelit dari suhu permukaan (SST), 
konsentrasi klorofil-a, kedalaman penangkapan ikan dan arus geostrofik absolut bersama 
dengan data tangkapan untuk mendeteksi daerah penangkapan ikan produktif yang tinggi dari 
ikan terbang di Laut Flores. Dia menyimpulkan bahwa daerah penangkapan ikan potensial 
berhubungan dengan kemunculan fitur oseanografi seperti upwelling dan zona frontal yang 
dapat bertanggung jawab untuk memusatkan sekolah ikan. Oleh karena itu, kombinasi dari 
semua variabel ini dapat memberikan mekanisme penting dalam mendeteksi preferensi habitat 
dan lokasi potensial pemijahan populasi ikan terbang di perairan Fakfak. 

 Tempat Penangkapan Ikan Berdasarkan Lokasi Penangkapan Ikan di Fakfak 
Berdasarkan pemetaan lokasi penangkapan ikan penangkap ikan (Gambar 11), ada 

empat lokasi yang menunjukkan nilai frekuensi tinggi dari kegiatan penangkapan ikan, yaitu 
Batu Putih, Pulau Panjang, Nusalasi dan Air Kiti-Kiti. Menurut para nelayan, daerah-daerah 
ini merupakan daerah penangkapan ikan (hotspot) potensial ikan terbang, dengan jarak terdekat 
dari daratan Fakfak sekitar 5-40 mil, dengan sekitar 70% (51: 120) dari kegiatan penangkapan 
ikan terjadi di luar administrasi perbatasan provinsi Papua Provinsi Barat. Nelayan dapat 
bergerak sejauh 0,67 - 2,7 mil dari tempat penangkapan ikan pertama mereka karena arus 
permukaan laut yang bergerak pada kecepatan 0,3 - 1,2 m/s. Mereka cenderung kembali ke 
lokasi penangkapan yang sama jika hasilnya baik. Berdasarkan lokasi pancing yang diperoleh 
dari para nelayan, total area pancing diperkirakan sekitar 638.798 hektar. 

 

 
 

Gambar 11. Peta frekuensi penangkapan ikan (kanan) overlay 2018 dengan data 2017 
berdasarkan lokasi penangkapan ikan (kiri). Lokasi penangkapan diperoleh dari GPS nelayan, 

survei (pemetaan partisipatif) dan pengamatan langsung ke tempat penangkapan ikan. 

 Variabilitas Lingkungan Habitat Ikan Terbang Konsentrasi klorofil-a (Chl-a) 
Konsentrasi klorofil-a di Fakfak dan perairan sekitarnya menunjukkan variabilitas 

selama musim hujan mulai dari Juni hingga September. Klorofil-a dapat digunakan sebagai 
indikator atau proksi untuk mengevaluasi biomassa fitoplankton. Selain itu, penelitian telah 
menunjukkan bahwa tangkapan ikan pelagis tinggi di daerah dengan fitoplankton yang 
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berlimpah (Laurs et al., 1984). Perairan dengan produktivitas tinggi memiliki kandungan 
fitoplankton dan klorofil-a yang tinggi. Konsentrasi klorofil-a menggambarkan besarnya 
biomassa fitoplankton di kolom air. Fitoplankton adalah produsen utama di mana memainkan 
peran penting sebagai sumber makanan untuk ikan. Kandungan klorofil di perairan Fakfak 
secara konsisten tinggi di daerah pantai dan teluk (dekat pantai) mungkin karena input nutrisi 
yang tinggi terutama fosfat dari pembuangan tanah dan sungai. Ketika jarak bergerak menjauh 
dari pantai, konsentrasi klorofil cenderung menurun di lautan terbuka. Konsentrasi dan 
distribusi mereka meningkat dari bulan Juni, dan kemudian menurun pada bulan September. 
Konsentrasi puncak dan distribusi luas Chl-a diamati pada bulan Agustus; terutama terletak di 
selatan perairan Fakfak. 

Konsentrasi klorofil-a di perairan Fakfak berkisar antara 0,201 - 2,13 mg/m3. 
Konsentrasi tinggi Chl-a selama musim angin Barat Daya mungkin karena gelombang angin 
lepas pantai yang membawa nutrisi ke permukaan air. Ada kemungkinan upwelling sering 
terjadi selama musim menyebabkan pencampuran massa air vertikal. Upwelling diperkirakan 
sering terjadi 5-20 mil lepas pantai dari Karas, yang membuat daerah ini sangat produktif untuk 
memancing. Kandungan klorofil yang tinggi juga diamati di beberapa daerah yang dekat 
dengan pantai (<5 mil) Fakfak selama musim seperti di Teluk Nusalasi, Samai, Batu Putih, dan 
Air Kiti-kiti (Karas). Daerah-daerah ini dikenal sebagai tempat memancing potensial tidak 
hanya untuk ikan terbang tetapi juga ikan pelagis lainnya. Di Pulau Panjang, konsentrasi 
klorofil yang tinggi terletak jauh dari pantai, sekitar> 20 mil dari selatan. Klorofil cenderung 
bergerak ke utara yang mungkin disebabkan oleh arus laut. Konsentrasi klorofil-a di Fakfak 
selama Juni-September 2018 dapat dilihat pada Gambar 12. 

 
Gambar 12. Konsentrasi klorofil-a di perairan Fakfak selama musim hujan barat daya 

bervariasi antara bulan pengamatan. Konsentrasi dan distribusi klorofil yang tinggi terjadi 
pada bulan Agustus.  
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 Suhu Permukaan Laut (SST) 
Distribusi temporal suhu permukaan laut (SST) antara Juni hingga September 

menunjukkan variabilitas yang mengarah pada penurunan suhu permukaan (Gambar 13). 
Setiap bulan suhu berubah antara 0,8-1oC. SST di selatan air Fakfak lebih tinggi dari barat laut 
selama musim hujan barat daya. Suhu diperkirakan antara kisaran 27-31oC, dengan suhu rata-
rata 27,1oC. Massa air dingin dari Australia utara terbawa oleh arus geostropik yang disertai 
angin kencang ke perairan Arafura dan Fakfak, yang menyebabkan suhu campuran. 

 
Gambar 13. Variabilitas suhu permukaan laut selama musim hujan barat daya. Air 

pendingin bergerak ke barat laut dari Australia ke Laut Seram dari Juni hingga Agustus, 
kemudian secara bertahap meningkat pada bulan September. 

Pada bulan Juni suhu rata-rata diperkirakan pada 29,1oC, kemudian turun menjadi 
26,2oC pada bulan Agustus, dan secara bertahap naik 27,8oC pada bulan September. Angin 
muson menyebabkan pencampuran dan distribusi air dari suhu air yang lebih hangat ke yang 
lebih dingin. Berdasarkan ground check, pada September 2018, kisaran SST antara 27,57 - 
28,15oC, sementara oksigen terlarut berkisar antara 6,53 - 7 ppm. Dekat pantai dan di teluk 
suhu sedikit lebih tinggi dari air lepas pantai karena perpindahan panas dari darat ke air. 
Temperatur lepas pantai (> 20 mil) lebih dingin dengan kisaran antara 0,5-0,8oC. Pada bulan 
Agustus, suhu yang lebih dingin naik ke utara hingga ke Laut Seram. Upwelling juga dapat 
dideteksi di daerah tropis di mana ada sedikit penurunan suhu sekitar 2oC di mana suhu dingin 
biasanya naik dari kedalaman 40-100 meter. Suhu di lautan juga dapat dipengaruhi oleh faktor-
faktor lain seperti radiasi sinar matahari, lokasi geografis, kedalaman, angin, musim, dan arus 
laut. 

 Absolute Dynamic Topography (ADT) 
Topografi dinamis absolut adalah salah satu parameter yang dapat digunakan untuk 

mendeteksi pergerakan arus geostrof dan pusaran (Gambar 14). ADT diperoleh dengan 
mengurangi ketinggian geoid dari altimetri. Rata-rata Tinggi Permukaan Laut di atas ellipsoid 
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referensi. Perubahan ADT hanya dengan tinggi 0,01 cm setiap bulan dengan kisaran antara 
0,88 - 1,02 selama musim hujan barat daya. ADT mulai menurun dari Juni hingga Agustus dan 
sedikit meningkat pada bulan September. Selama musim ini upwelling mulai terjadi dari Juni 
hingga Agustus, karena perpindahan saat ini dari Laut Arafura ke Laut Banda karena angin 
muson bergerak dari Australia ke Asia. 

 
 

Gambar 14. ADT selama musim hujan barat daya menurun dari Juli hingga 
September. ADT rendah ini di perairan Fakfak cenderung menciptakan upwelling di daerah 

tersebut dan menyebabkan pergerakan arus geostropik dari lereng yang lebih tinggi ke lereng 
yang lebih rendah. 

Pada bulan Juni, perairan pesisir Fakfak memiliki ADT lebih tinggi, sementara perairan 
lain seperti Banda dan Arafura memiliki ADT lebih rendah. Pada bulan Agustus, ADT yang 
lebih tinggi terdeteksi antara Pulau Seram dan Fakfak, sementara ADT yang lebih rendah 
menyebar di sepanjang perairan Fakfak. Arus geostropik cenderung bergerak dari lereng yang 
lebih tinggi ke lereng yang lebih rendah dan membelok ke kiri di belahan bumi selatan, 
bergerak berlawanan arah jarum jam. 

 Arus Permukaan Lautan 
Berdasarkan pemodelan pola arus laut, transportasi massa air di Fakfak dapat terjadi 

baik di dekat pantai maupun di laut terbuka dengan pendorong utama adalah angin (Gambar 
15). Hembusan angin adalah salah satu kekuatan pendorong arus geostrofik di Fakfak dan 
perairan sekitarnya. Selama musim angin barat daya, energi angin tinggi ditransfer ke 
permukaan kolom air, menciptakan arus permukaan yang bergerak dari Laut Arafura ke Banda 
dan Laut Seram. Di belahan bumi selatan, gerakan massa air membelok ke kiri dari arah angin 
karena Efek Coriolis. 
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Gambar 15. Kecepatan dan arah arus geostropik di Fakfak dan perairan sekitarnya 

selama musim angin barat daya dari Juni hingga September. Pusaran (kotak merah) terjadi 
pada bulan Juli dan September di sebelah barat Teluk Bintuni. Perbedaan saat ini (garis 

kuning). 

Pada bulan Juni, arus bergerak dengan kecepatan 0,5-1,3 m/s dari Pulau Panjang 
melewati Laut Seram. Antara Juni hingga September massa air bergerak secara konsisten dari 
Laut Arafura ke Laut Banda dengan kecepatan antara 0,1-0,7 m/s. Antara Juni hingga Juli, 
sekitar 50 mil lepas pantai dari Fakfak, arus menyimpang dalam dua arah yang membawa 
massa air ke permukaan, dengan satu menuju ke Laut Banda dan yang lainnya menuju ke Karas 
yang meningkatkan ADT di daerah tersebut. Pada bulan Agustus, ada peningkatan kecepatan 
saat ini sekitar 1,7 m / s menuju Laut Seram karena peningkatan kecepatan angin bertiup ke 
utara dari Australia. Pusaran terdeteksi di sebelah barat Teluk Bintuni pada bulan Juli dan 
September bergerak searah jarum jam. Eddy adalah pusaran besar atau massa air bundar yang 
terbentuk di lautan. Kehadiran eddy di daerah tersebut dapat dikaitkan dengan air yang kaya 
nutrisi yang mengaduk ke permukaan. Karakteristik arus permukaan laut di Fakfak mungkin 
telah mempengaruhi distribusi larva dan telur ikan terbang dan spesies samudera lainnya. 
Berbagai spesies ikan terbang seperti Hirundychthyes oxycephalus dan Cypselurus 
poecilopterus di perairan Fakfak mungkin telah didistribusikan di sepanjang area di mana arus 
permukaan laut mempengaruhi larva dan transportasi telur ikan. Tuapetel (2015) menyebutkan 
bahwa H. oxycephalus yang ditemukan di Kaimana terkait erat dengan Fakfak daripada di 
Seram berdasarkan karakteristik morfometriknya. Dua sub populasi yang berbeda antara 
Fakfak-Kaimana dan Seram ini mungkin terkait dengan karakteristik habitat dan parameter 
oseanografi yang berbeda. 
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 Tinggi Gelombang yang Signifikan 
Menurut nelayan, keberadaan dan kelimpahan ikan terbang tergantung pada ketinggian 

ombak (Gambar 16). Ketinggian ombak besar selama musim barat daya dikaitkan dengan ikan 
terbang yang bergerak naik ke permukaan air untuk memijah. 

 
Gambar 16. Tinggi gelombang yang signifikan selama musim angin barat daya dari 

Juni hingga September. Intensitas tinggi gelombang meningkat dan mencapai puncaknya 
pada bulan Agustus karena angin kencang yang digerakkan oleh gelombang dari Arafura ke 

Banda dan Laut Seram 

Tinggi gelombang yang besar dengan panjang yang lebih pendek mungkin memiliki 
efek risiko bagi kapal nelayan. Kapal yang lebih kecil biasanya melakukan perjalanan kurang 
dari 20 mil, sementara kapal yang lebih besar dapat melakukan perjalanan lebih jauh untuk 
menangkap telur ikan terbang. Berdasarkan model peta, ketinggian gelombang yang signifikan 
cenderung meningkat mulai dari Juni hingga Agustus, lalu turun pada bulan September. 
Gelombang mencapai puncaknya pada bulan Agustus mulai dari 0,70 hingga 1,6 meter. Tinggi 
gelombang yang signifikan adalah rata-rata 1/3 tertinggi atau 33% dari gelombang (palung 
hingga puncak) dalam periode waktu tertentu. Dalam hal ini, mungkin ada gelombang individu 
yang mungkin akan lebih tinggi, misalnya pada bulan Agustus tinggi gelombang individu dapat 
mencapai ketinggian 4,6 meter karena angin kencang. Tinggi gelombang meningkat jauh dari 
pantai dan berkurang dekat ke pantai. Arah angin dan topografi juga mempengaruhi intensitas 
tinggi gelombang. Misalnya, selama musim angin barat daya, angin bergerak dari Laut Arafura 
ke Seram dan Laut Banda, sehingga intensitas gelombang yang lebih tinggi terlihat di daerah 
pesisir antara Kaimana dan Fakfak. Tinggi gelombang yang lebih rendah tersebar di sepanjang 
Pulau Panjang ke Pulau Kurkam dengan ketinggian berkisar antara 0,25 hingga 0,95 meter. 
Meskipun musim pemijahan ikan terbang dimulai dari bulan Mei, besarnya gelombang di bulan 
Juli lebih rendah dibandingkan dengan bulan September. 
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 Kedalaman 
Parameter lain yang menjadi ciri distribusi ikan terbang adalah kedalaman air (Gambar 

17). Ikan terbang dikenal sebagai spesies lautan yang berarti mereka didistribusikan di lepas 
pantai. Berdasarkan peta batimetri yang dilapis dengan lokasi pemancingan, ikan terbang 
dominan ditemukan di zona lautan dengan jarak jelajah antara 7 hingga 40 mil lepas pantai. 
Spesies pelagis ini ditemukan di sepanjang lereng benua hingga cekungan laut. Mereka 
berenang di kedalaman antara 2-15 meter, dan selama musim pemijahan mereka muncul ke 
permukaan tertarik oleh bale-bale (alat agregat ikan) yang digunakan oleh nelayan. Perairan di 
dekat Batu Putih dan Pulau Panjang memiliki zona neritik yang lebih luas yang membentang 
7 hingga 22 mil dari daratan, sementara Tanjung Tonggarai dan Air Kiti-kiti memiliki zona 
neritik yang lebih sempit yang hanya membentang 5-6 mil dari daratan. Pola ini juga menandai 
lokasi penangkapan ikan di mana nelayan cenderung pergi lebih jauh dari Pulau Panjang 
daripada di dekat Air Kiti-kiti. 

 

 
 

Gambar 17. Hamparan peta batimetri dengan lokasi penangkapan ikan (kiri) di 
Perairan Fakfak. 

 Hubungan antara Produktivitas Ikan Terbang dan Parameter Oseanografi 
Distribusi ikan terbang sehubungan dengan parameter oseanografi dipetakan sesuai 

dengan lokasi penangkapan (Gambar 18). Frekuensi penangkapan diplot terhadap parameter 
oseanografi antara Juni hingga September untuk menentukan rentang lingkungan yang 
menguntungkan bagi ikan terbang di perairan Fakfak. Menurut lokasi penangkapan, 
berdasarkan konsentrasi Chl-a, ikan terbang terutama didistribusikan di daerah antara 0,317 - 
2,117 mg/m3. Namun sebagian besar tangkapan ditemukan di lokasi tertentu di mana 
konsentrasi Chl-a berkisar antara 0,317 - 0,617 mg/m3. CPUE tinggi > 8 kg/hari ditemukan di 
mana rata-rata Chl-a adalah 0,547 mg/m3. Konsentrasi tinggi ini menunjukkan bahwa air 
Fakfak adalah tempat penangkapan ikan yang sangat produktif selama musim hujan barat daya. 
Konsentrasi Chl-a yang tinggi ini juga mengindikasikan tingginya fitoplankton di daerah 
tersebut sebagai sumber makanan ikan terbang. 

Sehubungan dengan SST, frekuensi penangkapan sering terjadi di daerah dengan SST 
antara 26,2 – 29,7oC, di mana frekuensi penangkapan yang tinggi adalah 27,2-28,7 oC. SST 
rata-rata yang ditunjukkan oleh CPUE tinggi adalah 27,8 oC selama musim hujan barat daya. 
Selanjutnya, penangkapan terjadi di daerah dengan rentang ADT 0,91 - 1,01 meter, dengan 
penangkapan ikan cenderung konstan. Nelayan lebih sering menangkap di lokasi dengan ADT 
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lebih rendah atau kurang dari 0,97 meter. ADT yang lebih rendah biasanya terkait dengan 
daerah upwelling. Rata-rata ADT di mana hasil tangkapan lebih tinggi adalah 0,95 meter. 
Memancing juga diatur di daerah di mana kecepatan arus laut berkisar antara 0,18-2,58 m/s. 
Frekuensi tertinggi ditetapkan sekitar 0,58-0,98, sementara CPUE tinggi dikaitkan dengan 
kecepatan arus rata-rata 0,72 m/s selama musim penangkapan. 

Sehubungan dengan tinggi gelombang yang signifikan, nelayan mengatur peralatan 
mereka di daerah dengan ketinggian gelombang 0,34-1,54 meter. Frekuensi penangkapan ikan 
tertinggi diperoleh pada kisaran 1,24-1,54. Selama musim penangkapan, gelombang individu 
dapat mencapai >1,6 meter. Nelayan percaya bahwa gelombang yang lebih tinggi terkait erat 
dengan ikan terbang muncul ke permukaan untuk memijah dan mencari sumber makanan. 
Kapal dengan GT besar biasanya menangkap di daerah yang lebih dalam tetapi menghadapi 
risiko dengan tinggi gelombang yang lebih tinggi. Daerah lepas pantai memiliki tinggi 
gelombang yang lebih tinggi, tetapi ketinggiannya berkurang ketika gelombang semakin dekat 
ke pantai. Selama musim hujan barat daya pada tahun 2018, nelayan cenderung memancing di 
dekat Air Kiti-kiti. Tinggi gelombang yang signifikan di dekat wilayah ini lebih tinggi karena 
terkena langsung oleh angin kencang. Frekuensi penangkapan konstan terlihat pada ketinggian 
gelombang yang berbeda dan ini terkait dengan kapasitas kapal yang berbeda, yang berarti 
tidak ada preferensi untuk parameter ini oleh nelayan. 

Sehubungan dengan kedalaman laut, kegiatan penangkapan ikan sebagian besar berada 
di zona lautan. Zona lautan didefinisikan sebagai area yang memanjang di luar landas kontinen, 
di mana kedalaman air turun di bawah 200 meter. Wilayah penangkapan ikan terbang tersebar 
pada kedalaman 54 – 2.304 meter, sedangkan frekuensi tertinggi berkisar pada kedalaman 
1.404 – 1.854 meter. CPUE tinggi (> 8 kg/hari) terletak di kedalaman rata-rata 1.124 meter 
selama musim penangkapan. Nelayan dapat pergi lebih jauh (> 30 mil) untuk menangkap telur 
ikan terbang, tetapi menghadapi risiko lebih besar. Frekuensi penangkapan ikan berkurang 
hingga 14% seiring meningkatnya jarak dari daratan, yang berarti bahwa hanya sedikit kapal 
yang beroperasi di atas kedalaman 2.000 meter. Menurut nelayan, ikan terbang sering bertelur 
di dekat pantai, terutama untuk spesies yang dikenal sebagai Banggulung. Banggulung 
memiliki telur yang lebih besar, tetapi harganya lebih murah, mereka dapat ditemukan di dekat 
daerah terumbu dekat dengan pantai. Ada juga spesies lain yang dikenal sebagai Torani (H. 
oxycephalus), ditemukan di zona lautan di perairan yang lebih dalam. Spesies ini dominan di 
Fakfak berdasarkan komposisi telur yang dikumpulkan oleh nelayan, di mana proporsi telur 
yang lebih kecil (Torani) adalah 80:20 (Banggulung). 
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Gambar 18. Frekuensi penangkapan ikan terbang dalam kaitannya dengan parameter 

oseanografi yaitu (a) Konsentrasi klorofil-a (b) Suhu Permukaan Laut (c) Topografi Dinamis 
Mutlak (d) Tinggi Gelombang dan (f) Kedalaman laut.  

 Teknologi Penangkapan Ikan Terbang 
Keberhasilan suatu usaha penangkapan sangat ditentukan oleh elektifitas dan efisiensi 

suatu alat tangkap yang digunakan. Kegiatan penangkapan ikan terbang dari family 
Exocoetidae memiliki kekunikan tersendiri karena sasaran penangkapannya bukan hanya pada 
ikannya saja tetapi  terutama berfokus pada telurnya yang memiliki harga yang cukup fantasis. 
Ikan terbang telah dikenal dan dikonsumsi oleh sebagian masyarakat Indonesia, khususnya di 
Sulawesi Selatan. Ikan ini dikenal dengan berbagai nama lokal di beberapa daerah seperti: ikan 
tuing-tuing (Makassar), torani (Bugis) dan tourani (Mandar).  

Di Sulawesi Selatan nelayan selain induk ikan juga mengumpulkan telur ikan terbang. 
Jika tujuannya hanya untuk menangkap induk ikan biasanya nelayan menggunakan jaring 
insang hanyut (gill net) tetapi jika targetnya adalah induk ikan dan telurnya umumnya, nelayan 
menggunakan pakajja (bubu hanyut), namun saat ini pakajja sudah tidak digunakan dan telah 
tergantikan oleh alat tangkap yang lebih efektif yang disebut bale-bale yang target utamanya 
adalah telur ikan terbang. Perubahan alat tangkap pakajja ke alat tangkap bale-bale 
menyebabkan menurunnya produksi ikan terbang sedangkan produksi telur ikan terbang 
mengalami peningkatan (Syahailatua et al., 2008). Hal ini disebabkan oleh pola penangkapan 
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nelayan yang hanya fokus untuk menangkap telur ikan terbang. Tingginya permintaan juga 
menjadi alasan meningkatnya produksi akan terlur ikan terbang. Bale-bale terbuat dari bambu, 
menyerupai rakit, disisi atasnya dilengkapi daun kelapa. Nelayan di Sulawesi Selatan 
umumnya menangkap ikan terbang di Selat Makassar dan Laut Flores. 

Tingginya permintaan telur ikan terbang mulai sulit di penuhi akibat rendahnya hasil 
produksi di Selat Makassar dan menyebabkan nelayan mencari fishing ground yang baru yaitu 
di perairan Laut Seram. Kegiatan perikanan telur ikan terbang di perairan Seram secara tidak 
sengaja dimulai pada tahun 2001 oleh seorang nelayan dari Sulawesi Selatan yang melakukan 
penangkapan ikan hiu tetapi tidak sengaja ditemukan banyak sekali telur ikan terbang 
menempel pada jaring; selain itu di sekitarnya terlihat banyak gerombolan induk ikan terbang. 
Setelah dicoba untuk menangkap telur ikan terbang dan hasilnya cukup baik maka pada tahun 
berikutnya (2002) mulai berdatangan kapal-kapal ikan terbang dari Sulawesi Selatan ke 
perairan Laut Seram dengan menggunakan kota Fakfak sebagai  daerah tumpuan (fishing base). 

 Kapal Penangkap Telur Ikan Terbang 
Armada penangkapan telur ikan terbang yang beroperasi di Selat Makassar umumnya 

berukuran lebih kecil dibandingkan yang digunakan untuk kegiatan di perairan laut seram dan 
Fakfak karena umumnya hari operasi (trip) lebih singkat mulai dari 1 hari (one day) sampai 1-
2 minggu. Berdasarkan data dari PSPK-DKP di Fakfak ditemui bahwa  kapal-kapal  yang 
digunakan saat ini berukuran panjang (P) berkisar antara 10-20 m, Lebar (L) 1,9- 2,8 m dengan 
rata-rata panjang 13,6 meter dan dalam (D) 0,7-1,5 m dengan rata-rata dalam 2,8 meter. Ukuran 
tonase (tonnage) berkisar antara 3-19 gross tonnage (GT) dengan tonase rata-rata 10 GT 
sedangkan Net Tonnage (NT) berkisar antara 1 – 6 NT dengan rata-rata 3 NT. Sebaran jumlah 
kapal berdasarkan tonnase kapal dapat dilihat pada Gambar 19. 

 

Gambar 19. Sebaran ukuran dimensi kapal penangkap ikan terbang dalam GT dan 
NT. 
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Berdasarkan sebaran ukuran dimensi kapal penangkap ikan terbang terlihat bahwa 
berdasarkan tonnase kotor sebanyak 85 (55%) unit kapal berada dibawah ukuran 10 GT dan 69 
(45%) unit kapal berdimensi 10 GT ke atas. Daya muat kargo (tonnase bersih/net tonnage) 
relative kecil yaitu 150 (97 %) unit kapal dibawah 5 NT, hanya 4 (3%) unit kapal penggumpul 
telur ikan terbang yang memiliki kapasitas diatas 5 NT. Berdasarkan ukuran GT untuk 
dokumen perhubungan kapal dibawah 5 GT mengunakan PAS kecil/PAS biru biasanya hanya 
memiliki surat pencatatan kapal ikan sedangkan diatas 5 GT menggunakan PAS besar telah 
memiliki gross akta,  surat ukur, sertifikat kelaikan, Surat ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan 
Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI). Sebelum adanya UU No. 23 tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, pengurusan Surat Layak Operasi (SLO), SIUP dan SIPI untuk kapal 5-
10 GT diurus oleh DKP Kabupaten sedangkan 10-30 GT oleh DKP Provinsi dan diatas 30 GT 
oleh KKP. Adanya UU No. 23 tahun 2014 mengatur bahwa semua perijinan kapal penangkap 
ikan dibawah 30 GT dikeluarkan oleh DKP Provinsi dan diatas 30 GT surat perijinan 
dikeluarkan oleh KKP.  

Ukuran kapal salah satu syarat dalam aktifitas pengumpulan telur ikan terbang dimana 
ukuran kapal yang digunakan di perairan Fakfak dan Laut Seram memiliki ukuran yang lebih 
besar dibandingkan dengan kapal-kapal yang beroperasi di perairan Sulawesi Selatan (daerah 
asal nelayan andong ikan terbang), hal ini disebabkan karena waktu melaut (trip) yang cukup 
panjang (long trip) dan daerah penangkapan (fishing ground) yang jauh dari pangkalan (fishing 
base) (Gambar 20). Ukuran kapal juga sangat berpengaruh terhadap aktifitas nelayan selama 
beroperasi dimana aktifitas nelayan lebih leluasa dalam pengoperasian dan faktor 
keselamatannya lebih terjamin.  

 
 

Gambar 20. Kapal Penangkap Telur Ikan Terbang. 

Armada penangkapan telur ikan terbng menggunakan mesin dalam sebagai mesin 
pengerak yang digunakan dengan berbagai bermerek seperti  Jiandong, Dompeng, Mitsubshi, 
Champawang, Yanmar dan Toyota dengan kekuatan 24 – 120 PK. Penggunaan mesin 
penggerak berukuran besar akan mempercepat laju kapal ke lokasi penangkapan atau lokasi 
pendaratan. Setiap kapal bisa menggunakan 1-3 unit mesin tergantung besar kekuatan mesin.. 
Saat ini nelayan sudah menggunakan peralatan penunjang lainnya seperti peralatan navigasi  
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berupa GPS (Global Positioning System) sebagai penentu posisi dan Radio komunikasi. 
Dahulunya penentuan posisi kapal maupun lokasi penangkapan berdasarkan pengalaman turun 
temurun dengan melihat tanda-tanda alam. GPS yang digunakan merek Garmin dan Furuno 
sedangkan radio komunikasi yang digunakan merek Alinco, Icom, Kenwood dan Yaesu. 

 Alat Penangkap Telur Ikan Terbang 
Penangkapan induk ikan terbang masih dilakukan di Sulawesi selatan sampai saat ini, 

biasanya nelayan menggunakan jaring insang hanyut. Sasarannya adalah ikan terbang yang 
masih kecil atau yang besar tetapi belum atau sudah selesai memijah. Ikan hasil tangkapan 
biasanya dijual dalam bentuk ikan segar, ikan asap maupun ikan asin. Kegiatan penangkapan 
ikan terbang di Fakfak hanya berfokus pada telur ikan terbang sehingga tdak menangkap induk 
ikan. Alat penggumpul telur yang digunakan nelayan ikan terbang yang beroperasi di Fakfak  
adalah rumpon hanyut yang disebut bale-bale (menurut bahasa daerah Bugis-Makassar), 
merupakan modifikasi dari alat tangkap semula yang disebut bubu hanyut atau Pakkaja 
(Gambar 21).  

Bubu hanyut (drift traps) adalah alat perangkap ikan berbentuk silinder yang terbuat 
dari bilah bambu kedua mulutnya diberi untaian daun kelapa sebagai tempat peletakan telur 
sehingga dapat menghasilkan ikan dan telurnya. Ada juga yang menambahkan sargasum 
karena selain sebagai tempat peletakan telur, juga berfungsi memberi aroma tersendiri agar 
memanggil ikan untuk datang memijah (Mallawa, 1978 dalam Fitriyanti, 2011)., Alat tangkap 
ini dapat juga yang terbuat dari rotan dan dilengkapi dengan daun kelapa kering. Alat tangkap 
ini diapungkan pada permukaan air (Manggabarani, 1976 dalam Fitriyanti, 2011). Biasanya 
ikan akn berenang masuk dan terjebak dalam pakajja. Alat ini masih dimiliki oleh beberapa 
nelayan di Fakfak untuk menangkap induk ikan terbang tetapi hanya digunakan untuk 
konsumsi di laut selain induk ikan yang terjebak dalam rumpon sewaktu ikan masuk kedalam 
rumpon untuk meletakkan telurnya. 

Pada pertengahan 1980-an, pakajja mulai ditinggalkan dan nelayan mengkontruksi alat 
tangkap yang lebih sederhana yang disebut dengan bale-bale. Pada prinsipnya sama dengan 
semula, namun bentuknya tidak selinder, tetapi lebih menyerupai rakit. Bale-bale terbuat dari 
bambu dengan yang dilengkapi juga dengan daun kelapa. Target utamanya hanya pengumpul 
telur ikan terbang, sehingga ikan terbang yang tertangkap pada alat ini akan sangat minim, 
kecuali yang terperangkap pada daun kelapa (Syahailatua, 2008). Alat tangkap bale-bale 
dianggap lebih efisien karena dapat menggumpulkan telur ikan yang lebih banyak karena 
memiliki bidang yang lebih luas dibandingkan dengan pakajja, yang utama adalah tidak banyak 
induk ikan yang ikut tertangkap kecuali terjebak sewaktu melekatkan telurnya. Alat bale-bale 
juga lebih ringan sehingga dapat dibawa dalam jumlah yang banyak. 

 

Gambar 21. Alat Pakajja dan Bale-bale. 
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Ukuran bale-bale yang digunakan  bervariasi dari ukuran panjangnya berkisar antara 
0,5 -1,5 meter sedangkan lebarnya 0,5-1 meter. Bingkainya terbuat dari bambu dan dipasang 
daun kelapa kering. Jika daun kelapa yang digunakan belum kering ikan tidak menyukai untuk 
meletakkan telurnya. Jumlah rumpon yang dibawa bervariasi antara 50 – 100 unit bahkan lebih 
tetapi tidak semua dioperasikan hanya digunakan sebagai cadangan apabila ada rumpon yang 
putus. Selain itu nelayan juga membawa daun kelapa untuk mengganti daun kelapa yang rusak. 
Jumlah rumpon yang dibawa tergantung besar kecilnya kapal. Ada anggapan bahwa semakin 
banyak rumpon yang digunakan maka telur yang bisa dihasilkan bisa lebih banyak tetapi hal 
ini tidak selalu benar karena banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. 

 Operasi penangkapan/pengumpulan telur ikan terbang 
Setelah melakukan persiapan pembekalan bahan makanan dan bahan bakar minyak 

nelayan akan menuju ke daerah penangkapan (fishing ground) waktu yang dibutuhkan bisa 
beberapa jam bahkan sampai satu hari. Dahulu penentuan daerah penangkapan hanya 
berdasarkan pengalaman dan pengetahuan turun terumun tetapi saat ini dengan adanya radio 
dan GPS informasi tentang daerah penangkapan yang diduga melimpah lebih cepat diketahui. 
Setelah tiba di dareah penangkapan biasanya persiapan melakukan penurunan rumpon (setting) 
yang telah dipasangkan tali satu dan lainnya dengan Jarak antara rumpon 35 – 50 meter 
menggunakan ukuran tali no 6- 10 dimana tali paling besar yang berada dekat dengan kapal 
dan rumpon paling depan diberi pelampung tanda.  

Setelah menemukan daerah penangkapan, rumpon diturunkan satu persatu sesuai 
dengan arah datangnya angin. Penurunan rumpon dapat dilakukan siang atau malam setelah itu 
rumpon dibiarkan hanyut mengikuti arus dengan posisi kapal berada paling belakang. Setelah 
12-18 jam rumpon dapat diangkat (hauling) dengan mengarahkan kapal secara perlahan-lahan 
ke daerah rumpon dan dengan hati-hati satu per satu rumpon diangkat ke atas kapal agar tidak 
ada goncangan sehingga telur yang melekat di daun kelapa jangan sampai terlepas. Setelah 
telur dilepaskan dari daun kelapa, jika daun-daun kelapa pada rumpon tidak rusak selanjutnya 
dilakukan penurunan rumpon kembali (setting) demikian dilakukan berulang-ulang sambil 
kapal terus mencari daerah pemijahan ikan terbang (spawning ground). Proses penurunan 
rumpon dan pemanenan telur ikan terbang dapat dilihat di Gambar 22. 

 
Gambar 22. Penurunan rumpon dan pemanenan telur ikan terbang. 

Lama hari operasi per trip penangkapan di Fakfak berkisar antara 20-40 hari, jika 
persediaan makanan dan bahan bakar minyak sudah mendekati habis dan hasil telur ikan 
terbang yang terkumpul dianggap cukup memadai biasanya kapal akan kembali ke daerah 
pendaratan (fishing base). Keberhasilan memperoleh hasil tangkapan dipengaruhi oleh faktor 
lingkungan seperti angin dan arus serta posisi keberadaan gerombolan ikan. Hasil tangkapan 
terendah jika angin bertiup lemah dengan gelombang laut kecil, demikian juga jika kecepatan 
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angin sangat tinggi dan gelombang sangat besar. Hasil kelimpahan maksium jika kedua faktor 
tersebut mencapai titik medium (Ali, 2012). Berdasarkan penelitian Nongpa (2005)  
kelimpahan ikan tertinggi pada kedalaman 0-2 meter, hal ini akan sangat mempengaruhi posisi 
pemasangan  rumpon (bale-bale) di perairan. 

 Penanganan telur ikan terbang 
Setelah pelepasan telur dari daun kelapa kemudian telur yang terkumpul di jemur di 

atas geladak kapal dengan cara dihampar atau digantung (Gambar 23). Waktu penjemuran 
sekitar 2-3 hari tergantung kondisi cuaca (sinar mata hari). Jika telur dianggap sudah cukup 
kering maka akan dimasukkan ke dalam karung plastik dan disimpan ditempat kering. 
Selanjutnya akan menjemur telur yang diperoleh pada saat panen selanjutnya. Telur yang tidak 
cukup kering saat dimasukkan ke dalam karung berpotensi berjamur dan rusak hal ini dapat 
menimbulkan kerugian yang sangat besar berkaitan dengan harga telur ikan terbang yang 
mahal. Saat kembali ke pendaratan telur ikan bisa dijemur lagi di darat sehngga bisa 
memperoleh kualitas yang diinginkan dengan kadar air sekitar 12-14 %. 

 

Gambar 23. Penjemuran telur ikan terbang di gelada katas kapal. 

 Pembagian peran dalam operasi penangkapan 
Jumlah personil dalam setiap armada/kapal penangkap ikan terbang bervariasi dari 4-5 

orang yang terdiri dari pekerja (sawi) berjumlah 3-4 orang dan satu orang nahkoda (punggawa 
laut). Tugas dibagi yaitu sebagai juru masak, juru mesin, penjemur telur tetai semuanya terlibat 
pada saaat penurunan dan pengangkatan rumpon juga pada saat membersihkan telur. Para sawi 
taat dan tunduk pada punggawa laut yang bertanggung jawab terhadap seluruh operasi 
penangkapan telur ikan terbang baik keberhasilan operasi penangkapan maupun keselamatan 
kerja. 

 Musim Penangkapan 
Musim penangkapan pada saat musim angin barat di perairan Fakfak dan laut Seram 

dimulai dari bulan Mei, selanjutnya  mencapai puncak pada bulan Juli hingga Agustus 
kemudian pada bulan September hasil yang diperoleh mulai menurun walaupun kadang-
kadang bisa sampai bulan Oktober. 
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 Sosial dan Ekonomi Perikanan Telur Ikan Terbang  
Perikanan ikan terbang di perairan Papua Barat terutama di Kabupaten Fakfak dan 

Kaimana mulai berkembang Tahun 2001. yang dirintis oleh nelayan ikan terbang asal Makassar 
(Galesong, Takalar). Pada awalnya ditemukan secara tidak sengaja pada tahun 2001, ketika 
pertama kali dua kapal nelayan dari Makassar (Galesong/Takalar, milik H. Nyarang) datang ke 
daerah ini untuk menangkap Hiu. Sewaktu mengangkat jaring ‘hiu’ ditemukan banyak sekali 
telur ikan terbang menempel pada jaring; selain itu di sekitar perahu juga terlihat banyak 
gerombolan induk ikan terbang.  

Sebagai nelayan Makassar yang telah berpengalaman dalam penangkapan ikan terbang 
(beserta telurnya) di daerahnya (Selat Makassar-Laut Flores) maka dicobalah penangkapan 
untuk mendapatkan telur ikan lebih banyak, apalagi diketahui bahwa hasil tangkapan telur ikan 
terbang di daerahnya (Selat Makassar dan Laut Flores) semakin menurun akibat eksploitasi 
yang berlebih tanpa kontrol upaya. Hasilnya ternyata sangat bagus, diperoleh tangkapan telur 
ikan terbang sebanyak 3 ton yang kemudian dibawa ke Makassar. Produksi yang  tercatat  pada 
Tahun 2011  sebanyak  2.270  kg (Made 2012). Pada Tahun 2002 sekitar 170 kapal dari 
Makassar beroperasi untuk mengeksploitasi telur ikan terbang dengan hasil produksi yang 
tercatat pada Dinas Kelautan dan Perikanan  Kabupaten  Fakfak sebanyak  33.472  kg dan di 
Kabupaten Kaimana tercatat 370 kg (KKP 2016).  Dilihat dari nilai   Catch  per  unit  effort  
(CPUE)  telur  ikan terbang  di  Laut  Seram (Fakfak dan Tual)  Tahun 2008 sebesar 1.076,6  
kg/kapal sedang di Selat Makassar  pada tahun yang sama sekitar  398,7 kg/kapal  (Fitrianti, 
2011).  

Manfaat yang diterima akibat Pemanfaatan telur ikan terbang banyak memberikan 
kesempatan kerja bagi nelayan diluar  Papua dan juga berdampak pada masyarakat di dalam 
Kab Fakfak. Nelayan Fakfak  tergolong nelayan tradisional  yang ditandai dengan pengetahuan, 
ketrampilan dan alat tangkap yang digunakan masih didominasi pancing dan jaring insang 
(Bawole 2006).  Selain itu, terdapat nelayan pendatang (migran) yang berasal Sulawesi Selatan 
dan Sulawesi Tenggara dengan peralatan tangkap cukup baik seperti bagan, pancing rawai dan 
pukat cincin serta alat tangkap telur ikan terbang (bale-bale) (Boli, 2006).   

Peningkatan jumlah nelayan andon telur yang datang dan mengambil telur ikan ini, 
maka ada kecenderungan bahwa nilai CPUE (Catch per Unit effort) telur ikan terbang di 
perairan  Fakfak semakin menurun.  Menjawab kebutuhan pengelolaan telur ikan terbang di 
Perairan Fakfak maka kajian tentang CPUE ikan terbang menjadi penting.  Stok telur ikan 
terbang dapat dilihat dengan perhitungan CPUE dimana CPUE adalah  hasil tangkapan per unit 
alat (usaha) tangkap pada kondisi biomassa yang maksimum (King, 1995).  

Nelayan ikan terbang di Kabupaten Fakfak menggantungkan hidupnya pada laut dan 
memberikan sumber kehidupan bagi keluarga. Musim ikan terbang tidak berlangsung 
sepanjang tahun hanya bulan Juni – September disetiap tahun. Hal inilah yang membuat para 
nelayan harus selalu berfikir keras bagaimana mendapatkan hasil yang lebih untuk digunakan 
diwaktu tidak melaut. Pada musim kemarau tingkat penghasilan nelayan sangat minim dan 
sering tidak memperoleh hasil tangkapan sama sekali. Masa-masa ini oleh para nelayan disebut 
laep atau paceklik. Musim paceklik ini berlangsung sekitar delapan bulan dan akumulasi 
simpanan penghasilan yang diperoleh pada musim ikan tidak akan pernah mencukupi untuk 
mengatasi kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari rumah tangga nelayan. 
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Pemanfaatan telur ikan terbang oleh nelayan pendatang dan nelayan lokal Fakfak 
terlihat adanya perbedaan pendapatan usaha telur ikan terbang antara nelayan migran dan 
nelayan lokal. Perbedaan pendapatan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya : modal 
kerja, tenaga kerja, jarak tempuh, pengalaman dan keterampilan atau skill.  Nelayan andon 
telah melengkapi usahanya dengan modal dan pengalaman (skill) yang terbukti. Lain halnya 
nelayan lokal yang masih terbatas dengan modal kerja yang dimiliki.  Hal lain yang sangat 
menentukan adalah ketersediaan pasar dengan harga beli tertinggi. Pasar sangat mempengaruhi 
produksi telur ikan terbang yang diproduksikan di perairan Fakfak. 

Terbukanya peluang usaha ikan terbang di Perairan Fakfak yang menghadirkan 
sejumlah besar nelayan migran yang berasal dari Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan dan 
beberapa daerah lain diluar Fakfak, menimbulkan adanya persaingan dalam menjalankan usaha 
ini. Permasalahan IUU Fishing masih ditemukan dimana penggunaan ukuran armada kapal 
yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku selama ini, walaupun dalam Tahun 2017 telah 
dilakukan pengukuran ulang.  Hasil produksi  yang tidak dilaporkan sehingga dalam 
pendataannya tidak berjalan secara baik. Permasalah aturan pemanfaatan yang belum teregulasi 
dengan baik menimbulkan peluang praktek ilegal fishing. 

Manfaat ekonomi perlu dirasakan bukan hanya oleh pengusaha ikan terbang yang 
berada di Kota Fakfak ataupun di Makasar dan juga tidak hanya kepada nelayan migran yang 
memanfaatkan  telur ikan terbang  di perairan Fakfak.  Pemanfaatan telur ikan terbang harus 
dapat memberikan manfaat ganda (Multiplier Effect) kepada masyarakat lokal Fakfak.  
Kelompok masyarakat lokal yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah masyarakat lokal 
Fakfak baik itu kaum laki-laki ataupun perempuan yang menerima manfaat lain dari aktifitas 
pemanfaatan telur ikan terbang di Kota Fakfak. Manfaat tersebut di didapatkan dengan 
tersedianya lapangan pekerjaan tambahan saat kegiatan produksi dan proses pengolahan telur 
ikan terbang.  

 Domain Sosial 
Status Perikanan telur ikan terbang di Fakfak yang dijelaskan berdasarkan domain 

sosial meliputi tiga Variabel yaitu partisipasi pemangku kepentingan, konflik kepentingan dan 
pemanfaatan pengetahuan lokal dan pengelolaan sumberdaya telur ikan terbang termasuk 
didalamnya TEK (Traditional Ecological Knowledge). Masyarakat yang berada di pulau-pulau 
kecil dan wilayah pesisir merupakan salah satu faktor penentu dari sebuah kegiatan 
pemanfaatan dan  pengelolaan lingkungan dan sumberdaya ikan.  Interaksi masyakarat lokal 
terhadap sumberdaya ikan dan lingkungannya secara langsung terjadi.  Meningkat atau 
menurunnya suatu pengelolaan sumberdaya ikan terbang tergantung dari seberapa besar tingkat 
kepedulian seluruh pihak yang terkait termasuk didalamnya masyarakat lokal Kabupaten 
Fakfak, peran serta pihak terkait (PEMDA) Fakfak dan Provinsi Papua Barat dalam 
menentukan upaya pengelolaan ikan terbang yang didukung oleh adanya regulasi yang kuat 
baik berupa regulasi pemanfaatan dan juga regulasi pengelolaan, serta nelayan yang 
mendapatkan manfaat langsung dari pemanfaatan sumberdaya telur ikan terbang ini.  

Keberhasilan dalam pengelolaan sumberdaya ikan terbang dapat dilihat dari seberapa 
besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat lokal di Fakfak. Tingginya partisipasi 
masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya ikan terbang di Kabupaten Fakfak merupakan 
bagian dari kekuatan yang dimiliki daerah dalam mendukung terlaksananya pembangunan 
berkelanjutan.  Partisipasi pemangku kepentingan seperti  DKP Papua Barat dan DKP Fakfak 
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telah menunjukkan keterlibatannya dalam mengatur regulasi dalam pemanfaatan dan 
pengelolaan telur ikan terang. Pada Tahun 2017 melakukan  pengukuran kembali ukuran kapal 
penangkapan telur ikan terbang,  Memberikan waktu untuk semua kapal yang berasal dari luar 
dan dalam untuk melaporkan kembali Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin 
Penangkapan Ikan (SIP) di DKP Provinsi Papua Barat. Adanya upaya pemerintah Kabupaten 
Fakfak lewat DPRD Fakfak mendorong pemerintah Provinsi Papua Barat untuk melakukan 
Perjanjian Kerjasama (PKS) antara DKP Papua Barat dan DKP Provinsi Sulawesi Selatan 
dengan Nomor: 523/261/DKP-PB/03/2018 dan Nomor: 523/1040/TKP/03/2018/DKP secara 
resmi telah ditandatangani pada 26 Maret 2018 bertempat di Kantor DKP Papua Barat. 
Perjanjian Kerjasama ini mengatur tentang Andon Penangkapan Ikan.  

Pemanfaatan perikanan telur ikan terbang di Perairan Fakfak tidak terlihat adanya 
konflik pemanfaatan ataupun dalam penggunaan alat tangkap seperti yang terjadi  di  daerah 
lain di perairan Sulawesi yakni konflik antara alat tangkap jaring insang hanyut yang 
menangkap ikan terbang dan alat tangkap bale-bale yang menangkap telur ikan terbang di 
Galesong Takalar. Nelayan bale-bale keberatan terhadap nelayan jaring insang hanyut karena 
penangkapan induk ikan akan menurunkan hasil tangkapan telur karena ikan tertangkap oleh 
jaring sebelum memijah. Sebaliknya nelayan jaring insang hanyut keberatan atas penangkapan 
telur karena akan mengurangi hasil tangkapan pada tahun berikutnya. Selain konflik 
penggunaan alat tersebut di atas juga terjadi konflik penggunaan jalur penangkapan antara 
perikanan rakyat (perikanan tradisional) yang digunakan oleh jaring insang hanyut dengan 
perikanan tangkap yang menggunakan kapal ukuran besar, serta masalah pemasangan alat 
tangkap jaring insang hanyut yang memasuki kawasan ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) 
di Majene (Kepmen KP/2016). 

Kondisi yang aman tanpa adanya konflik pemanfaatan telur ikan terbang di Fakfak 
perlu juga mendapatkan perhatian khusus dikarenan potensi konflik telah terlihat dimana 
adanya perbedaan pendapatan yang diperoleh nelayan andon terhadap nelayan lokal Fakfak 
dan nelayan asli Papua dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan belum menjadikan telur ikan 
terbang sebagai sumber penghasilan utama mereka dikarenakan mereka belum memiliki 
kemampuan (skill). 

Pengetahuan lokal merupakan pemahaman yang dianut atau dipercayai secara turun 
temurun oleh sekelompok orang dalam suatu komunitas dalam interaksinya dengan 
sumberdaya. Pengetahuan lokal yang dimanfaatkan oleh nelayan dalam penangkapan ikan 
terbang yang pertama adalah pengetahuan tentang pengembangan alat tangkap pakkaja 
menjadi bale-bale. Dalam pembuatan bale-bale keterlibatan masyarakat pesisir Fakfak dalam 
menyiapkan daun kelapa sebagai bahan pembuat bale-bale tempat menempelnya telur ikan 
terbang, Tanda-tanda alam menjadi sumber informasi bagi nelayan dalam mengetahui 
keberadaan gerembolan ikan terbang seperti burung laut, suhu air laut yang dingin sebagai 
tanda kurang ikan yang bertelur, angin kencang dan gelombang yang besar juga menjadi 
pertanda ikan yang tertangkap kurang.  

 Domain Ekonomi 
Status perikanan telur ikan terbang di Fakfak yang dijelaskan berdasarkan domain 

ekonomi meliputi tiga variabel yaitu kepemilikan aset, pendapatan rumah tangga perikanan 
(RTP), rasio tabungan (saving ratio). Sumber daya telur ikan terbang di perairan Fakfak 
dimanfaatkan oleh setidaknya 80% nelayan migran di luar Fakfak, sementara hanya sekitar 
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20% adalah nelayan dari Fakfak dan Sorong. Sementara itu, nelayan asli Papua tidak 
mengumpulkan telur ikan terbang karena pengalaman yang terbatas dan kemampuan untuk 
mencapai daerah penangkapan ikan. Selain itu, kurangnya penggunaan alat tangkap dan modal 
bisnis juga membatasi mereka untuk melakukan kegiatan tersebut. Pendapatan dari bisnis telur 
ikan terbang diperoleh berdasarkan jumlah panen dikalikan dengan harga pasar selama 
produksi, demikian juga kepemilikan aset penangkapan yang dimiliki nelayan telur ikan 
terbang. Terlihat jenis aset yang dimiliki tidak tergantung perubahan jenis seperti kapal dan 
bale-bale tetap sama tetapi jumlah unit terkait perubahan, sehingga dapat diminta untuk aset 
tidak ada perubahan atau tetap 

Kegiatan yang memanfaatkan sumber daya perikanan seperti mengumpulkan telur ikan 
terbang dikelola oleh kelompok nelayan selama musim panen telur yang dimulai dari Mei 
hingga Oktober setiap tahun. Ketika musim panen mati, para nelayan terus melakukan kegiatan 
lain untuk mendukung rumah tangga ekonomi mereka. Ada dua jenis pekerjaan sampingan 
yang dilakukan responden baik di sektor perikanan maupun di luar perikanan. Sekitar 93% 
responden bekerja di sektor perikanan sedangkan 7% sisanya bekerja di luar kegiatan perikanan 
(Gambar 24). Nelayan lokal juga memiliki pekerjaan lain ketika musim ikan terbang mati, 
beberapa dari mereka bekerja sebagai mekanik, pengumpul pedagang pala, dan bisnis barang 
dagangan. Di sektor perikanan, 33% responden bekerja sebagai nelayan untuk ikan karang, 
47% menggunakan jaring insang, dan 20% bekerja menggunakan jaring angkat (Gambar 25). 

 
Gambar 24. Proporsi pekerjaan sampingan di sektor perikanan dan luar perikanan. 

 

 
Gambar 25. Persentase dan jenis pekerjaan sampingan di sektor perikanan. 

Harga pasar biasanya berfluktuasi dan sangat ditentukan oleh nilai ekspor saat ini. 
Sebagai produsen, para nelayan tidak memiliki kemampuan untuk menetapkan harga pasar 
telur ikan terbang. Dalam studi ini, kami memperoleh informasi tentang distribusi pendapatan 
berdasarkan total produksi telur ikan terbang selama musim panen. Produksi atau panen 
berlangsung 3-4 bulan dalam setahun (1-2 perjalanan memancing setiap bulan). 
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Kisaran produksi telur antara 130 – 1.575 kg berat kering dalam satu musim. Harga 
telur ikan terbang di gerbang nelayan berkisar antara Rp 300.000-400.000. Total produksi telur 
ikan terbang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kapasitas mesin, jumlah tenaga kerja dan 
rumpon, pengalaman dan bahan bakar. Selain itu, pendapatan ditentukan oleh jumlah 
perjalanan memancing. Total produksi tertinggi adalah 1.575 kilo dan terendah 270 kilo. 
Sementara itu, total pendapatan tertinggi adalah Rp. 630.000.000 dan terendah Rp. 52.000.000. 
Rata-rata produksi telur ikan terbang pada 2017 adalah 773 kilo dari 23 kapal yang beroperasi 
di Fakfak. Total produksi telur dan pendapatan pada 2017 tidak didistribusikan secara merata 
atau bervariasi di antara responden. Sistem pendapatan bisnis telur ikan terbang di Kabupaten 
Fakfak didasarkan pada sistem bagi hasil. Tiga jenis sistem bagi hasil dalam bisnis ini adalah: 

Mekanisme pembayaran 
Mekanisme ini berjalan berdasarkan pemotongan di mana total pendapatan dikurangi 

pengeluaran modal awal dan biaya produksi atau modal kerja. Sisa uang itu dibagi menjadi dua 
bagian, satu bagian (50%) untuk pemilik modal dan satu bagian (50%) untuk kru dan kapten 
kapal (Tabel 4). Kemudian, bagian antara kru dan kapten kapal dibagi menjadi delapan bagian, 
di mana kru mendapat lima bagian, dan tiga bagian untuk kapten (Gambar 26). 

 
Gambar 26. Mekanisme pembayaran berdasarkan pemotongan. 

Mekanisme pembagian dengan persentase  
Mekanisme ini berjalan dengan mengambil 10-15% dari total pendapatan untuk 

pemodal kemudian dikurangi dengan biaya operasional selama musim produksi, dan kemudian 
sisanya diberikan kepada pemilik kapal. Pemilik akan menempatkan 50% untuk kapal dan 50% 
untuk kru. Bagian yang diberikan untuk kru disesuaikan berdasarkan jumlah kru yang 
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beroperasi di laut. Jika Punggawa atau pemilik modal juga seorang kapten, maka ia berhak 
mendapatkan bagian dari porsi yang diberikan kepada para kru (Gambar 27). 

 
Gambar 27. Sistem bagi hasil berdasarkan mekanisme persen pembagian. 

Mekanisme pembagian dua bagian 
Pembagian dibagi dua sama antara kapten dan kru, umumnya berlaku untuk Andong 

atau nelayan pendatang dari Sulawesi Selatan (Gambar 28). 

 

 
Gambar 28. Sistem bagi hasil berdasarkan mekanisme pembagian dua bagian. 
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Penghasilan pengusaha dan kru dalam bisnis telur ikan terbang di Fakfak sangat 
bervariasi. Sebagian besar pendapatan dibagi berdasarkan mekanisme pembayaran 
pengurangan dan persentase mekanisme pembagian di mana semua pendapatan telah dikurangi 
oleh modal kerja atau biaya produksi. Mekanisme ini memberi kesempatan bagi nelayan untuk 
memilih kapten untuk bekerja bersama. Kapten dapat memperoleh penghasilan sekitar Rp. 
6.000.000 - Rp. 58.200.000. Sementara untuk nelayan (kru), mereka bisa mendapatkan 
penghasilan tertinggi sekitar Rp. 27.483.333 ketika total produksi mencapai 970 kg, sedangkan 
pendapatan terendah yang mereka dapatkan adalah Rp. 2.833.333 dengan produksi 100 kg 
telur. Besarnya penghasilan nelayan dibandingkan dengan UMP (Upah Minimum Provinsi) 
Sulawesi Selatan Tahun 2017 sebesar Rp. 2.500.000 jika dibandingkan lagi dengan UMP 
Provinsi Papua Barat Tahun 2017 sebesar Rp. 2.416.855. 

Pendapatan dalam bisnis telur ikan terbang tergantung pada harga ekspor dan total 
produksi. Ekspor telur ikan terbang oleh pemodal di Makasar diklasifikasikan ke dalam tiga 
kelompok pelaku usaha, yaitu (1) kelompok manajemen; mereka adalah pemodal tetapi tidak 
memiliki kapal penangkap ikan, (2) kelompok papalele; mereka adalah pemodal dan memiliki 
kapal penangkap ikan mereka sendiri (3) kelompok Punggawa: mereka adalah kapten atau 
nakhoda dan dikenal sebagai Land Punggawa dan Sea Punggawa. Beberapa investor dalam 
bisnis ini termasuk PT Boohdia Jaya, PT Wahyu Pradana Bina Mulya, Ibu Hajah Nurbiah dan 
M. Rasul Daeng Sarrang. Hj Nurbiah mulai sebagai pemasok telur ikan terbang sejak tahun 
1970, yang merupakan warisan keluarga. PT Bohdia Jaya di Galessong mulai beroperasi sejak 
2012, sementara PT Wahyu Pradana Bina Mulia memulai bisnis mereka sejak tahun 1990. 
Selanjutnya, Bpk. Daeng Sarrang menjalankan bisnis mereka sejak tahun 2002 menggunakan 
kapal keluarganya. 

Nelayan ikan terbang khususnya ABK belum mempunyai kapasitas menabung karena 
rata-rata pengeluaran nelayan lebih tinggi dari rata-rata pendapatan perbulannya (potensi 
berhutangnya masih lebih tinggi). Kondisi ini disebabkan antara lain oleh karena; pendapatan 
nelayan rendah, pola pikir nelayan yang konsumtif, pola pikir bahwa pendapatan hari ini untuk 
kebutuhan hari ini, dan ketergantungan hutang pada punggawa.  

 Pengelolaan Telur Ikan Terbang untuk Provinsi Papua Barat 
Sejauh ini para pemangku kepentingan terkait dengan pengelolaan perikanan telur ikan 

terbang di Perairan Fakfak terdiri dari unsur-unsur pemerintah yaitu Dinas Perikanan 
Kabupaten Fakfak, Kantor Perikanan dan Kelautan Papua Barat, KKP PSDKP, Pos Karantina 
Ikan Fakfak, Perizinan Satu Pintu Provinsi Papua Barat. Terkait dengan masyarakat termasuk: 
nelayan Fakfak, nelayan migran dari Sulawesi Selatan, nelayan Sorong, pengusaha dan 
pengumpul pribadi telur ikan terbang, perusahaan yang mengekspor telur ikan terbang. 
Stakeholders yang tidak terkait langsung dengan komoditas ini terkait dengan penangkapan 
telur ikan terbang, yaitu transportasi laut, polisi air dan PT Pelni. 

Sebelum berangkat dari tempat asal Galesong, Sulawesi Selatan ke Fakfak, Papua 
Barat, nelayan diberikan sertifikat sebagai nelayan andon dari Dinas Perikanan Provinsi atau 
Kabupaten. Selain itu, mereka juga memiliki hubungan dengan bos (investor) baik di Makassar 
dan Takalar dan yang di Sorong dan Fakfak. Bos-bos ini akan membiayai operasional dan 
biaya. Pemodal ini umumnya berfungsi serta mengumpulkan produk telur ikan terbang. Nilai 
telur yang dikumpulkan akan dikurangi dengan biaya operasional yang dipinjam sebelumnya. 
Selain sebagai pengumpul telur ikan terbang, nakhoda juga berfungsi sebagai perwakilan dari 
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kapal pengumpul telur yang berfungsi: (1) mengatur izin penangkapan ikan di Fakfak, (2) 
menyiapkan tempat tinggal, (3) menyiapkan makanan dan kebutuhan bahan bakar; dan (4) 
menyiapkan daun kelapa untuk tempat ikan terbang menempelkan telur. 

Sejak awal kehadiran nelayan telur ikan terbang di Fakfak, izin penangkapan ikan 
difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui kantor Dinas Perikanan. Pemerintah 
Kabupaten Fakfak juga mengeluarkan sertifikat asal (SKA) untuk produk telur ikan yang akan 
dikirim ke Makassar. Namun sejak diberlakukannya UU baru tentang Pemerintahan Daerah di 
Papua Barat pada tahun 2017, tanggung jawab ini telah diambil alih oleh Dinas Kelautan dan 
Perikanan Provinsi Papua Barat. Kondisi ini cukup menimbulkan masalah di lapangan karena 
pengalihan kewenangan untuk menerbitkan izin penangkapan ikan (SIPI) harus dilakukan oleh 
Provinsi Papua Barat. Untuk mendapatkan izin, nelayan harus pergi ke Manokwari, yang tentu 
saja memberikan biaya tambahan untuk setiap kapal. Dapat dikatakan bahwa tata kelola 
perikanan ikan telur terbang di Papua Barat belum berjalan dengan baik. Ini karena tugas dan 
kewajiban Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat dalam mengelola ikan terbang 
seperti: layanan perizinan kapal, pelatihan nelayan, pemantauan sumber daya, dan pemantauan 
hasil tangkapan telur ikan terbang belum optimal. Masalah yang dihadapi adalah terbatasnya 
kapasitas personel dan dukungan anggaran untuk dapat mengimplementasikan program dengan 
baik. 

Kedatangan nelayan andon dalam memanfaatkan sumber daya ikan terbang akan 
memberikan tekanan ekologis pada sumber daya ini di perairan Fakfak. Tanpa pengelolaan 
sumber daya perikanan yang baik di lokasi baru ini, mereka akan membuat acara yang sama 
seperti di tempat asalnya, yaitu sumber daya ikan terbang mencapai kondisi eksploitasi 
berlebihan. Untuk alasan ini, langkah manajemen dalam bentuk melibatkan para pihak dalam 
pengelolaan perikanan ikan terbang, merupakan pendekatan penting untuk tujuan mengelola 
sumber daya ini. Nelayan harus mendapatkan banyak informasi tentang ekologi dan biologi 
perikanan, terutama ikan terbang. Begitu juga dengan orang atau kelompok yang secara 
langsung berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan, seperti bos (pemodal) dan pemerintah 
daerah harus memahami bahwa lautan ikan terbang adalah biota yang memiliki batas 
tangkapan berkelanjutan. 

Langkah-langkah untuk mengelola telur ikan terbang dengan mempertimbangkan 
aspek keberlanjutan masih terbatas pada larangan menangkap orang tua ikan. Upaya ini tidak 
termasuk berapa banyak kapal yang diizinkan mengumpulkan telur ikan di perairan Fakfak. 
Karena dengan sejumlah besar kapal, akan ada banyak peluang untuk memanen telur. Selain 
itu, pemerintah daerah belum menerapkan aturan kuota produksi yang dapat dipanen dengan 
telur ikan terbang setiap tahun. Ini karena tidak ada data bagi pemerintah daerah untuk 
membuat kebijakan tentang strategi menggunakan telur ikan terbang. 

Manfaat ekonomi dari perikanan untuk telur ikan terbang sebagian besar diperoleh oleh 
nelayan pendatang, nakhoda dan perusahaan pengekspor telur. Pemerintah daerah dan 
masyarakat setempat dibatasi untuk memperoleh manfaat, termasuk penerbitan izin dan 
persiapan daun kelapa untuk membuat alat tangkap. Namun, kehadiran nelayan migran setiap 
musim tangkap (Mei - September) sudah cukup untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, 
terutama di permukiman pesisir di kota Fakfak. Manfaat ekonomi dan tingkat pendapatan akan 
meningkat jika pemrosesan dan ekspor telur ikan terbang dilakukan di Fakfak. 
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III. RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN  
 Tujuan dan Sasaran 

Untuk menyusun tujuan dan sasaran pengelolaan ikan terbang di Perairan Fakfak, 
Provinsi Papua Barat maka mengacu pada Tujuan Pengelolaan Ikan Terbang yang terdapat 
dalam Rencana Pengelolaan Perikanan Ikan Terbang Nasional. Tujuan pengelolaan perikanan 
yang disusun ini meliputi 3 aspek yakni:  

1. Sumberdaya ikan dan habitat;  

2. Sosial dan ekonomi; dan   

3. Tata kelola.   

 Isu Pengelolaan Perikanan 
Tabel 2. Isu prioritas pengelolaan perikanan ikan terbang di Papua Barat. 

KATEGORI ISUE PRIORITAS PENGELOLAAN 
Sumber daya ikan dan habitat  • Penurunan hasil tangkapan dan nilai CPUE telur ikan.  

• Penurunan nilai hasil maksimum lestari (MSY) telur 
ikan dimana tahun 2018 MSY sebesar 374.645 kg 
dengan upaya optimal (FMSY) yaitu 618 unit kapal. 

Sosial ekonomi   • Rendahnya keterlibalan nelayan dan masyarakat 
lokal dalam pemanfaatan telur ikan terbang. 

• Kegiatan pengolahan telur ikan terbang lebih banyak 
dilakukan di luar daerah Papua Barat (Sulawesi 
Selatan)  

• Rendahnya kontribusi nilai komoditi telur ikan 
terhadap PAD Fakfak dan Papua Barat. 

Kelembagaan dan tata kelola • Belum adanya rencana pengelolaan ikan terbang 
yang ditangkap di Papua Barat oleh nelayan lokal dan 
nelayan andon yang tertuang kedalan satu sistem 
pengelolaan. 

• Belum adanya mekanisme penentuan jumlah kapal 
(ijin) berdasarkan data dan ilmu pengetahuan.  

• Belum adanya mekanisme penentuan pengaturan 
penangkapan telur ikan terbang, sistem monitoring 
dan pengawasan kepatuhan. 

• Lemahnya sistem pengawasan dan penindakan 
terhadap pelanggaran aturan penangkapan ikan 
terbang.  

• Belum ada dana yang disiapkan dari APBD Papua 
Barat untuk monitoring dan pengawasan telur ikan 
terbang. 

 

 Tujuan Operasional  
Tujuan operasional merupakan jabaran dan tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan 

strategis pengelolaan yang ditujukan memastikan tindakan dapat menjawab isu-isu dalam 
pengelolaan perikanan ikan terbang di Papua Barat. Adapun tujuan yang dimaksud menurut 
kategori adalah sebagai berikut (Tabel 3):  
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Tabel 3. Tujuan Operasional. 

 

 

Kategori Tujuan operasional 

Sumber daya ikan dan 
habitat 

• Mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan terbang dan 
habitatnya secara berkelanjutan di perairan Fakfak, Provinsi 
Papua Barat. 

Sosial ekonomi  • Jumlah masyarakat lokal yang terlibat dalam kegiatan di 
supply chain ikan terbang meningkat. 

• Terakomodirnya pengolahan hasil telur ikan dilakukan di 
Fakfak dalam Peraturan Daerah Pengelolaan Ikan Terbang. 

• Peningkatan PAD bagi Fakfak dan Papua Barat dari hasil 
telur ikan terbang. 

Tata Kelola 
 

• Pemberian izin bagi kapal penangkapan ikan andon dan lokal 
harus disesuaikan nilai MSY produksi telur ikan terbang yang 
dikeluarkan setiap tahun oleh Pemda/UNIPA setiap tahun 

• Unit pengelola termasuk working group yang melibatkan 
seluruh instansi terkait terbentuk dengan tugas dan fungsi 
yang jelas dan tertulis di peraturan.  
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 Langkah Pengelolaan, Indikator, Tolak Ukur dan Rencana Aksi 
Tabel 4. Langkah Pengelolaan, Indikator, Tolak Ukur dan Rencana Aksi. 

Kategori Issue /masalah 
pengelolaan  

Tujuan 
operasional Langkah Pengelolaan Indikator 

Sasaran 
(Target)  

Totak Ukur  
(baseline) 

Rencana Aksi 
Implementasi 

Sumber 
daya 
ikan dan 
habitat 

• Penurunan hasil 
tangkapan dan 
nilai CPUE 
telur ikan.  
• Penurunan 

nilai hasil 
maksimum 
lestari (MSY) 
telur ikan 
dimana tahun 
2018 tercatat 
MSY sebesar 
374.645 kg 
dengan upaya 
optimal 
(FMSY) yaitu 
618 unit kapal. 

• Mewujudkan 
pengelolaan 
sumberdaya 
ikan terbang dan 
habitatnya 
secara 
berkelanjutan di 
Perairan Fakfak, 
Provinsi Papua 
Barat 

• Pembatasan waktu 
penangkapan setiap 
musim berlangsung 
selama 5 bulan yakni 
dari Mei sampai 
dengan September, 
dengan hanya 
mengizinkan 
menangkap 3 – 4 
bulan setiap musim 
telur ikan terbang. 

• MSY  Maximal 80% 
MSY 

• MSY < 80% • Implementasi 
pembatasan waktu 
penangkapan 
diintegrasikan 
dengan sistem 
perijinan.  

• Nilai upaya atau 
Jumlah kapal yang 
optimal untuk MSY 
telur ikan terbang 
selama 18 tahun 
sebesar 618 unit.  

• Berdasarkan data 
hingga 2018, hasil 
analisa 
merekomendasikan 
jumlah kapal yang 
diizinkan adalah 80 
% dari FMSY yakni 
494 unit kapal 
dengan kapasitas < 
30 GT.  

• Jumlah Kapal • Jumlah kapal yang 
beroperasi 
berdasarkan data 
Tahun 2018 
sebanyak 400 unit 
semua kapal baik 
andon maupun 
lokal. Jumlah kapal 
dapat berubah 
disesuaikan nilai 
MSY terakhir 
dihitung. 

 

• Priortas ijin 
penangkapan 
diberikan kepada 
yang melaporkan 
hasil tangkapan 
(logbook 
compliance). Untuk 
ini perlu integrasi 
secara elektronik 
antara database 
logbook dengan 
perijinan.  

• Pembatasan kuota 
produksi tangkapan 
telur dimana 
berdasarkan data 
tangakapan dari 2001 

• Jumlah Produksi  • Jumlah produksi 
telur yang dipanen 
pada tahun 2018 
sebanyak 250 ton 

• Pembatasan kuota 
produksi tangkapan 
telur ikan terbang 
dan nilai MSY harus 
masuk kedalam 
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– 2018 angka 
produksi tangkapan 
atau pemanenan telur 
ikan terbang yang 
dibolehkan ditangkap 
(TAC) sebanyak 
299.716 kg (80 % 
dari nilai MSY 
374.645 kg. 

“siklus pengelolaan” 
kedalam sistem 
Monitoring dan 
evaluasi yang 
ditentukan secara 
regular dan 
penetapannya harus 
melalui proses 
konsultasi. 

•  • Larangan 
penangkapan induk 
dengan 
menggunakan pakaja 
dan jaring insang.  

• Penggunaan alat 
tangkap.  

• Tidak ada 
pengunaan alat 
tangkap pakaja 
dan jaring insang 
untuk 
menangkap ikan 
terbang.  

• Saat ini nelayan 
masih membawa 
pakaja dan jaring 
insang untuk 
menangkap ikan 
terbang konsumsi 
kru. 

• Pengaturan 
dimasukkan kedalam 
sistem perijinan 
kapal, lebih baik jika 
tertera di dokumen 
perijinan.  

• Monitoring 
penggunaan alat 
tangkap dapat 
dilakukan melalui 
laporan logbook 
penangkapan ikan.  

•  • Paling sedikit setiap 
nelayan melepaskan 
2-unit bale-bale yang 
berisi telur kelaut 
setiap akhir musim 
tangkapan 

• Jumlah bale-
bale yang 
dilepas 

• Dua (2) bale-bale 
per kapal 
dilepaskan pada 
akhir 
penangkapan 
telur ikan 
terbang utk 
meningkatkan 
keberhasilan 
pemijahan telur.  

• Belum ada kegiatan 
pelepasan bale-bale 
yang berisi telur 
dalam setiap musim 
tangkapan telur di 
Perairan Fakfak. 

• Memasukan dalam 
satu poin dalam 
MoU Pemda Sulsel 
dan Pabar tentang 
Penangkapan Telur 
Ikan Terbang di 
Perairan Fakfak 
sebagai salah satu 
persyaratan nelayan 
Andon dari Sulawesi 
Selatan. 

• Pelepasan benda 
terapung untuk 
digunakan oleh induk 
ikan terbang 
melekatkan telurnya 
oleh pemerintah  

•  • Benda terapung 
dari bahan 
organik (daun 
kelapa kering) 
dilepaskan 1 
pelepah saat 

• Belum ada kegiatan 
yang dilakukan 
untuk memberikan 
media pertumbuhan 
telur ikan terbang. 

• Memasukan dalam 
satu poin dalam 
MoU Pemda Sulsel 
dan Papua Barat 
tentang 
Penangkapan Telur 
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puncak musim 
pada bulan Juni-
Juli.  

Ikan Terbang di 
Perairan Fakfak. 

•  
        

Sosial 
ekonomi  

• Rendahnya 
keterlibalan 
nelayan dan 
masyarakat 
lokal dalam 
pemanfaatan 
telur ikan 
terbang. 

• Jumlah 
masyarakat 
lokal yang 
terlibat dalam 
kegiatan di 
supply chain 
ikan terbang 
meningkat/ 

• Pengembangan 
keterlibatan 
nelayan/masyarakt 
lokal dalam 
penangkapan dan 
pengolahan hasil.  

• Adanya 
aktivitas 
pengolahan telur 
dengan 
membersihkan 
telur dari 
kotoran dan 
garam yang 
dilakukan oleh 
ibu nelayan di 
Fakfak. 

• Sebanyak 50 
nelayan lokal 
yang mampu 
menangkap telur 
ikan terbang. 

• Sebanyak 200 
ibu-ibu nelayan 
yang terlibat 
dalam proses 
pengolahan 
hasil.  

• Aktivitas 
pengolahan telur di 
Kabupaten Fakfak 
belum ada 

• Membangun supply 
chain langusng lokal 
langsung ke pembeli 
melalui kolaborasi 
dengan investor dan 
pihak swasta.  

• Kegiatan 
pengolahan 
telur ikan 
terbang lebih 
banyak 
dilakukan di 
luar daerah 
(Sulawesi 
Selatan)  

• Terakomodirnya 
pengolahan 
hasil telur ikan 
untuk dilakukan 
di Fakfak dalam 
peraturan daerah 
pengelolaan 
ikan terbang. 

• Pembuatan peraturan 
daerah (perda) atau 
peraturan Bupati 
Fakfak yang 
mengatur kegiatan 
pengolahan hasil ikan 
terbang agar 
dilakukan di Fakfak 
sebagian atau seluruh 
tahapan pengolahan.  

 • Mekanisme 
pengolahan hasil 
tangkapan telur 
ikan terbang di 
Fakfak, 
sebahagian atau 
keseluruhan. 

• Belum ada aturan 
yang mengatur 
pengolahan hasil 
telur ikan terbang 
baik di kab. Fakfak 
maupun di Provinsi 
Papua Barat 

• Dimasukan kedalam 
MoU Andon untuk 
pengelolaan periode 
5 tahun.   

• Sebaiknya dibuat 
melalui kerjasama 
dengan perusahan 
pengolah dari luar 
daerah.  

• Rendahnya 
kontribusi 
terhadap PAD.  

• Peningkatan 
PAD ke Papua 
Barat 

• Konsentrasi 
pendaratan hasil 
tangkapan di 
pelabuhan. 

• Investasi/ revitalisasi 
fasilitas 
penyimpanan 
(storage) yang sudah 
ada dengan 
peningkatan fasilitas 
pasca panen yang 
higienis melalui 

• Pendapatan 
daerah dari 
kegiatan 
pelabuhan dan 
penyewaan 
fasilitas gudang.  

• Sebanyak 20% 
peningkatan 
PAD dari 
kegiatan 
penangkapan 
telur ikan 
terbang.  

• Saat ini pendaratan 
lebih banyak 
dilakukan di luar 
pelabuhan sehingga 
susah monitoring.  

• Saat ini 
penyimpanan telur 
masih dilakukan 
dirumah-rumah 
nelayan yang tidak 
memenuhi standard 
kesehatan/sanitasi.  
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sistem sewa kepada 
pengusaha/pengguna.  

        
Tata 
Kelola 

• Belum adanya 
rencana 
pengelolaan 
ikan terbang 
yang ditangkap 
di Papua Barat 
oleh nelayan 
lokal dan 
nelayan 
Andon, yang 
mencakup 
siklus 
managemen.  

 
• Sistem 

pengelolaan 
mencakup 
mekanisme 
pengaturan 
jumlah kapal 
dan produksi di 
Papua Barat 
dan akan 
dialokasikan 
untuk kelayan 
andon dan 

 Pembuatan rencana 
pengelolaan perikanan 
telur ikan terbang. 

 Terwujudnya 
Peraturan 
gubernur Papua 
Barat tentang 
Pengelolaan 
Berkelanjutan 
Ikan terbang 
Tahun 2020 dan 
Perda Tahun 
2021 

Belum adanya 
mekanisme 
pengelolaan 
penangkapan telur 
ikan terbang, 
termasuk 
mekanisme MoU 
penangkapan ikan 
terbang antara 
Pemda Papua Barat 
dan Pemda 
Sulawesi Selatan 
yang melibatkan 
Pemda Fakfak.  

• Pembuatan peraturan 
daerah (PERDA) 
atau peraturan 
Gubernur Papua 
Barat tentang 
pengelolaan 
berkelanjutan 
perikanan ikan 
terbang.  

 
• Penyusunan dan 

implementasi RPP 
termasuk Monitoring 
melibatkan Pemda 
Papua Barat, Pemda 
Kabupaten Fakfak 
dan Pemda Sulawesi 
Selatan.  

 
MoU penangkapan 
telur ikan 
berkelanjutan di 
Perairan Fakfak 
antara Pemda Papua 
Barat dan Pemda 
Sulawesi Selatan 
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nelayan lokal 
dari Papua 
Barat 

dimasukkan kedalam 
mekanisme sistem 
pengelolaan Ikan 
terbang di Papua 
Barat.  

Tata 
Kelola 

 

• Belum adanya 
mekanisme 
penentuan 
jumlah kapal 
(ijin) 
berdasarkan 
data dan ilmu 
pengetahuan.  

• Pemberian izin 
penangkapan 
harus 
disesuaikan nilai 
MSY produksi 
telur ikan 
terbang yang 
dikeluarkan 
setiap tahun oleh 
Pemda.  

• Menghitung nilai 
MSY produksi dan 
kapal penangkapan 
setiap tahun.  
 

 • Tersedianya nilai 
MSY pemanenan 
telur ikan 
terbang untuk 
mengatur jumlah 
kapal dan kuota 
telur ikan 

• Data MSY 
berdasarkan data 
tahun 2018. 

• Mekanisme 
penentuan MSY dan 
jumlah kapal yang 
dibolehkan masuk 
kedalam sistem 
pengelolaan 
(management cycle) 
dengan keterlibatan 
seluruh lembaga 
(stakeholder terkait). 

• Belum adanya 
mekanisme 
penentuan 
pengaturan 
penangkapan 
telur ikan 
terbang, sistem 
monitoring dan 
pengawasan 
kepatuhan. 

• Unit pengelola 
termasuk 
working group 
yang melibatkan 
seluruh intasi 
terkait terbentuk 
dengan tugas 
dan fungsi yang 
jelas dan tertulis 
di peraturan.  

• Pembentukan unit 
kerja yang mencakup 
tugas dan peranan 
masing-masing 
lembaga kedalam 
sistem pengelolaan 
(management cycle) 

  • Unit kerja yang 
mencakup tugas 
dan peranan 
masing-masing 
lembaga kedalam 
sistem pengelolaan 
(management 
cycle) terbentuk 
akhir 2021.  

• Unit pengelola 
dimasukkan kedalam 
rencana penglolaan 
telur ikan terbang 
yang tertuang 
kedalam peraturan. 
Management unit 
juga termasuk 
mekanisme kerja dan 
waktu pelaksanaan, 
mulai dari 
pengumpulan data 
penangkapan dan 
usaha penangkapan 
melalui logbook dan 
data perijinan dan 
kapal (SIMKADA), 
evaluasi status stok 
ikan, dan penentuan 
jumlah kapal dan 
TAC untuk siklus 
pengelolaan 
berikutnya.  
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• Lemahnya 
sistem 
pengawasan 
dan 
penindakan 
terhadap 
pelanggaran 
aturan 
penangkapan 
ikan terbang.  

• Meningkatkan 
pengawasan dan 
penindakan 
terhadap 
pelanggaran.  

• Peningkatan 
pengawasan dan 
penindakan terhadap 
para pelanggar aturan 
penangkapan ikan 
terbang 

• Tersedianya 
dana dan SOP 
pengawasan dan 
penindakan 
terhadap para 
pelanggaran 
aturan perda 
pengelolaan 
ikan terbang. 

• Peningkatan 
pengawasan dan 
penindakan 
terhadap para 
pelanggar aturan 
penangkapan 
ikan terbang+ 

• Belum ada SOP 
PERDA dan 
langkah-langkah 
pengawasan dan 
penindakan 
terhadap para 
pelanggar aturan 
penangkapan. 

• Pembentukan tim 
pengawasan 
perikanan yang 
melibatkan sektor 
terkait. 

•  
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 Panduan Operasional Implementasi Kategori Sosial Ekonomi.  
Meningkatkan keterlibatan dan penghasilan masyarakat daerah dan pendapatan daerah 

merupakan tujuan operasional kategori sosial-ekonomi. Tujuan ini dilaksanakan melalui 
pendekatan pengembangan nilai rantai usaha telur ikan terbang mulai dari penangkapan hingga 
pemasaran. Integrasi kegiatan dari penangkapan hingga pemasaran direcanakan akan 
tersentralisasi di Kabupaten Fakfak sebagai kontributor telur ikan terbang di Papua Barat. 
Pengembangan klaster nilai rantai pasokan perikanan telur ikan terbang meliputi: 

• Peningkatan peranan masyarakat adat dan lokal di Kabupaten Fakfak dalam usaha 
penangkapan telur ikan terbang. 

• Membangun usaha pengolahan pasca panen (pengeringan dan pemarutan) di 
Kabupaten Fakfak.  

• Peningkatan fasilitas infrastruktur pendaratan dan pengolahan pasca panen yang 
terkonsentrasi di pelabuhan perikanan Fakfak.  

• Membangun sistem pemasaran di Fakfak melalui integrasi dan kolaborasi dengan 
eksportir dan pengusaha.  

 Manfaat  
• Meningkatankan kontribusi ekonomi perikanan telur ikan terbang kepada masyarakat 

adat/lokal Fakfak.  
• Peningkatkan kontribusi perikanan telur ikan terbang terhadap pendapatan asli daerah.  
• Meningkatkan daya saing produk perikanan telur ikan terbang yang didaratkan di 

Fakfak.  
• Pemberikan insentif kepada masyarakat adat dan pemerintah daerah untuk memastikan 

keberlanjutan perikanan telur ikan terbang.  

 Desain 
Strategi peningkatan keterlibatan masyarakat adat dan peningkatan pendapatan daerah 

dalam perikanan telur ikan terbang dapat digambarkan seperti Gambar 1. Dalam model usaha 
tersebut, kegiatan rantai pasokan (supply chain) perikanan; proses pendaratan; kegiatan pasca 
panen dan pemasaran telur ikan terbang dapat dimaksimalkan. Desain ini membangun rantai 
pasokan baru yang menggantikan sistem rantai pasokan yang telah ada (Gambar 29).  
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Gambar 29. Diagram model usaha peningkatan peran serta masyarakat adat dan 
pendapatan daerah perikanan telur ikan terbang. 

 Penangkapan Telur Ikan Terbang.  
Saat ini penangkapan telur ikan terbang didominasi oleh nelayan andon dari luar Papua 

Barat, contohnya Galesong dan Sanana. Gelombang pada musim penangkapan telur ikan 
terbang dapat mencapai 4 meter dan menjadi tantangan nelayan daerah untuk terlibat dalam 
kegiatan penangkapan telur ikan terbang. Guna meningkatkan kemampuan masyarakat 
setempat dalam penangkapan telur ikan terbang, diperlukan upaya dalam pengembangan 
kemampuan nelayan setempat melalui kemitraan atau program magang yang perlu difasilitasi 
oleh pemerintah daerah. Rekomendasi strategi implementasi tertera di Tabel 5.  
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Tabel 5. Strategi peningkatan kapasitas masyarakat/nelayan lokal dalam kegiatan penangkapan telur ikan terbang.  

No Rencana kerja Strategi implementasi Target capaian Indikator 
1 Membangun kemitraan dengan 

pengumpul/pengusaha pemarutan untuk 
melibatkan nelayan lokal dalam usaha 
penangkapan telur ikan terbang.  

• Pemerintah dapat memberikan insentif 
(subsidi) gaji untuk mempekerjakan 
masyarakat lokal atau adat.  

• Insentif dapat disalurkan melalui mitra 
yang dapat menjadi daya tarik mitra 
terlibat kedalam program.  

• Terpilihnya beberapa calon 
mitra.  

 
• Terbentuknya perjanjian 

kerjasama dan rencana 
kerja/investasi.  

Jumlah mitra 
kerjasama.  

2 Membuat perjanjian kerjasama 
pemerintah dan pengumpul/pengusaha 
pemarutan terkait dengan kontrak kerja 
dengan nelayan.  

3 Identifikasi pemilihan nelayan dengan 
menargetkan pemuda setempat.  

• Memprioritaskan anak muda dengan 
kisaran usia produktif dan jika 
memungkinkan berdasarkan tingkat 
pendidikan.  

• Proses rekruitmen menyertakan 
persyaratan-persyaratan fisik dan 
komitmen dari calon nelayan untuk 
memastikan keberhasilan program. 

• Guna memastikan adanya peminat dari 
masyarakat adat/lokal Fakfak, 
pemerintah dapat memberikan “insentif” 
sebagai daya tarik dan mebuat program 
pemilihan lebih kompetitif.  

• Nelayan daerah terlibat 
kedalam program magang 
dan kegiatan penangkapan 
telur ikan terbang. 

 

Jumlah nelayan 

4 Pelatihan dan implementasi proses 
magang  

• Pelatihan dilakukan dengan kerjasama 
mitra dan langsung terlibat dalam 
penangkapan.  

5 Pemberian kredit lunak kepada peserta 
magang yang ingin membuka usaha 
penangkapan telur ikan terbang.  

• Dapat disalurkan langsung ke nelayan 
atau melalui mitra yang terpilih. 

• Jumlah unit penangkapan harus sesuai 
dengan kapasitas daya dukung yang 
ditentukan dari hasil kajian stok ikan.  

• Tersedianya unit 
penangkapan telur ikan 
terbang yang dimiliki oleh 
masyarakat adat atau daerah.  

Unit penangkapan 
telur ikan terbang 
yang dimiliki oleh 
nelayan setempat.  
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 Pengolahan Pasca Panen Telur Ikan Terbang.  
Peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam segmen pengolahan dan pasca panen 

mencakup kegiatan pemarutan telur ikan terbang; logistik fasilitas pasca panen dan pemasaran.  

1. Proses pemarutan 
Proses pemarutan yang merupakan proses pemisahan antara telur dengan selaput dan 

kotoran ada saat sebagian besar terpusat di Galesong, Sulawesi Selatan. Rekonsentrasi proses 
pemarutan di Fakfak oleh masyarakat adat dan setempat dapat meningkatkan kontribusi 
perikanan terhadap mata pencaharian dan pendapatan masyarakat setempat (Tabel 6). Ada 
beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan proses pengolahan pasca 
panen telur ikan terbang:  

• Pemastikan kualitas hasil parutan sesuai dengan standar yang ditentukan oleh 
pengumpul (Pengusaha) guna memastikan pengusaha tidak membayar dua kali 
biaya pemarutan. 

• Memastikan biaya/ongkos pekerja pemarutan masyarakat setempat dan adat 
kompetitif dibandingkan dengan tenaga pemarut dari luar.  

2.  Penyediaan fasilitas pengolahan pasca panen 
Penyedian jasa fasilitas pengolahan paca panen merupakan cara untuk meningkatan 

pendapatan daerah melalui revitalisasi failitas perikanan di Pelabuhan Perikanan Fakfak. 
Fasilitas pelabuhan mencakup: mooring kapal, fasilitas pengeringan, fasilitas penyimpanan 
sebelum pemarutan; fasilitas penyimpanan setelah pemarutan (cold storage); fasilitas air 
bersih, dan listrik. Revitalisasi fasilitas-fasilitas tersebut dapat memberikan pendapatan daerah 
melalui sewa atau pemakaian fasilitas-fasilitas tersebut oleh nelayan, pengusaha pemarutan dan 
penyimpanan hasil tangkapan telur ikan terbang. Informasi lebih detail dibutuhkan guna 
menentukan kebutuhan revitalisasi infrasturktur yang ada dan kebutuhan pendanaan yang akan 
memerlukan Detail Desain (DED) revitalisasi fasilitas pelabuhan perikanan.  

3.  Pengembangan rantai pemasaran melalui kemitraan dengan eksportir 
Pengembangan rantai pemasaran ditujukan untuk membangun jaringan pemasaran telur 

ikan terbang (export) langsung dari Fakfak dimana selama ini eksport telur ikan terbang 
terkonsentrasi melalui Makassar, Sulawesi Selatan. Pengembangan rantai pemasaran eksport 
ini dapat dilaksanakan kemitraan dengan eksportir telur ikan terbang yang akan 
mengintegrasikan seluruh titik rantai suplai telur ikan terbang mulai dari penangkapan, 
pengolahan pasca panen dan pemasaran. Integrasi seluruh kegiatan ini dapat meningkatan 
manfaat sosial ekonomi perikanan telur ikan terbang dan meningkatkan efisiensi pemasaran 
telur ikan terbang yang didaratkan di Kabupaten Fakfak (Table 7). Hal ini memungkinkan 
dilakukan dengan asumsi bahwa integrasi langsung dan membangun kemitraan dengan 
eksportir di Fakfak cukup menguntungkan dari skala usaha yang memerlukan analisa ekonomi 
lebih lanjut.  

Kemitraan dengan eksportir dapat dilakukan dengan mengintegrasikan pengumpul 
(usaha-usaha pemarutan diatas) yang sebaiknya melalui sistem kontrak. Guna memastikan 
bahwa integrasi langsung dengan eksportir memungkinkan dari sisi skala usaha dan ekonomis, 
kemitraan lebih efisien dilakukan dengan satu pengusaha. Namun perlu dicatat bahwa hal ini 
akan berdampak “monopoli’ yang dapat membatasi nelayan/pemarut dalam hal kemampuan 
tawar (bargaining position) dan untuk mendiverisfikasi pasar atau pembeli. Guna 
mengantisipasi hal ini, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah: 
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1. Memastikan sistem kontrak antara eksportir-pengumpul/usaha dan pemarut-nelayan 
menjamin harga yang transparan dan adil, sesuai dengan harga di pasar ekspor. Hal ini 
dapat diantisipasi dengan membuka aksess kepada informasi harga telur ikan terbang di 
pasar ekspor.  

2. Jika memungkinkan untuk membangun kemitraan dengan eksportir yang berkenaan 
mengikuti sertifikasi Fair Trade yang dapat memberi harga premium kepada nelayan dan 
memastikan harga beli yang transparan.  

3. Eksportir yang dipilih dipastikan telah memiliki jaringan usaha dengan importir telur 
ikan terbang dari Jepang, Korea, China, Taiwan dll.  

4. Pemerintah perlu mempertimbangan insentif kepada pengusaha/eksportir yang tertarik 
untuk bermitra dengan pengumpul/ pengusaha pemarut dan nelayan di Fakfak. 
Pemerintah dapat juga berinvestasi atau memberikan subsidi langsung melalui pengusaha 
yang dapat dengan sukses melakukan integrasi rantai pasokan ke pengusaha lokal. 
Contoh subsidi: keringan biaya yang dibayar per berat unit telur ikan terbang yang 
dieksport.  
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Tabel 6. Rencana kerja dan strategi implementasi pengembangan proses pengolahan di Fakfak. 

 Rencana kerja Strategi implementasi Target capaian Indikator 
1 Pemilihan dan kerjasama dengan 

beberapa pengumpul yang bersedia 
menjadi “induk semang/toke” kelompok 
pemarut.  

• Pemerintah mengidentifikasi dan 
memfasilitasi terbentuknya 
kerjasama antara “Pengumpul 
pemarut dan kelompok pemarut 
setempat”  

• Beberapa pengumpul 
bersedia mengikuti program 
dan menjadi induk semang.  

• Mekanisme kerjasama 
/kontrak kerja antara 
pengumpul dan pemerintah. 

Jumlah pengumpul 
mengikuti program dan 
menjadi induk semang. 

• Pemda memberikan “insentif” 
kepada pengumpul yang bersedia 
untuk membina dan 
mempekerjakan kelompok tenaga 
luar. 

• Pemerintah dapat memberikan 
“insentif” seperti “subsidi gaji 
pekerja” untuk setiap pekerja lokal 
yang dilibatkan di usaha pemarutan 
oleh pengumpul.  

2 Pengembangan kelompok usaha 
pemarutan lokal/masyarakat adat. 

• Pemilihaan pekerja dan 
pengembangan kelompok melalui 
kerjasama dengan 
pengumpul/usaha pemarutan.  

• Beberapa masyarakat 
daerah/adat yang terlibat 
dalam usaha pemarutan. 

Jumlah masyarakat 
adat/lokal yang terlibat 
dalam proses pemarutan 

3 Pemilihan ahli pemarut yang bersedia 
bekerjasama dan tinggal di Fakfak.  

• Pemilihan ahli pemarut 
bekerjasama dengan 
Pengumpul/usaha pemarutan.  

• Ahli pemarut yang bersedia 
dan berkomitmen 

Jumlah pemarut yang 
terlibat.  

4 Fasilitasi kemitraan dengan ahli pemarut.  • Ahli pemarut memberikan 
pelatihan termasuk standar kualitas 

• Ahli pemarut sebagai pengawas 
pemarutan oleh kelompok pemarut 
lokal. 

• Ahli pemarut sebagai penjaga 
kualitas (quality control). 

• Volume telur ikan terbang 
yang diparut oleh 
masyarakat setempat dan 
adat yang sesuai dengan 
kualitas ditetapkan.  

Volume telur ikan terbang. 
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Tabel 7. Rencana kerja dan strategi implementasi membangun kemitraan dengan eksportir. 
No Rencana kerja Strategi implementasi Target capaian Indikator 

1 • Penilaian ekonomi nilai perikanan telur 
ikan terbang didaratkan di Fakfak. 

• Analisa ini diperlukan untuk menjadi 
dasar penilaian kelayakan investasi baik 
oleh pemodal/pendonor atau exportir.  

Analisa dapat dikembangkan 
dari analisa ekonomi yang 
dilakukan oleh UNIPA.  

• Nilai perikanan 
teridentifikasi, dan mampu 
menarik peminat calon 
pendonor/modal/eksportir.  

 

2 • Promosi perikanan telur ikan terbang 
didaratkan di Kabupaten Fakfak kepada 
calon eksportir, donor dan investor dalam 
mengidentifikasi dan memilih mitra dan 
eksportir.   

• Melalui business 
forum/pertemuan 
mengundang beberapa 
eksportir dan pengusaha; 
ditargetkan kepada 
eksportir yang telah 
memiliki jaringan usaha 
perdagangan telur ikan 
terbang.  

• Perusahaan eksportir 
kebanyakan berasal dari 
Korea dan Jepang, atau 
perusahaan atau agen 
yang merupakan 
perpanjangan tangan 
induk perusahaan di 
Jepang dan Korea melalui 
sistem kontrak usaha atau 
kerja.  

• Calon mitra (eksportir); 
donor dan investor 
teridentifikasi. 

 
• Kandidat mitra tertarik 

untuk bekerjasama. 
 

• Mitra kerjasama terpilih. 

Jumlah 
eksportir, 
pendonor; dan 
investor.  

3 • Proses fasilitasi integrasi (kemitraan) 
antara eksportir-pengumpul/usaha 
pemarutan-nelayan setelah terpilih 
exportir/pemodal. 

• Proses fasilitasi integrasi mencakup aspek 
terkait sistem kontrak, kerja sama, harga, 
standard produksi, waktu pengiriman, 
kuantitas, harga dan lain sebagainya.  

 • Kesepakatan terbentuk. 
• Investasi terealisasi. 
• Jumlah (ton) telur ikan 

terbang yang diekspor 
langsung dari Fakfak 

Kesepakatan 
kerjasama. 

 
Volume telur 
ikan terbang 
yang diekspor 
langsung dari 
Fakfak. 
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4 • Finalisasi kontrak dan kebutuhan 
administrasi.  

5 • Pembuatan instrumen peraturan daerah 
yang dapat digunakan sebagai landasan 
pemerintah memfasilitasi/membangaun 
kemitraan.  

 • Kebutuhan peraturan 
terindentifikasi. 

 
• Peraturan pendukung 

tersedia. 

Peraturan  

6 • Pembuatan instrumen peraturan yang 
mengatur sistem insentif kepada 
pengusaha pemarutan dan eksportir yang 
berhasil membangun integrasi dengan 
bukti/indikator volume telur ikan terbang 
yang diekspor langsung dari Fakfak.  
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 Panduan Operasional Implementasi Penguatan Tata Kelola 
Guna memperoleh hasil yang optimum diperlukan sistem tata kelola meliputi 

mekanisme atau siklus implementasi langkah-langkah pengelolaan perikanan dan rencana 
kerja tersebut diatas. Periode satu siklus pengelolaan ditetapkan selama 5 (lima) tahun 
mengikuti siklus pendanaan daerah jangka menengah. Siklus implementasi ini mencakup 
penyusunan rencana pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, penegakan hukum, monitoring, 
evaluasi dan review pelaksanaan langkah-langkah pengelolaan (Gambar 30).  

 
Gambar 30. Diagram alur: Siklus implementasi Rencana Operasional Pengelolaan 

Perikanan Andon Telur Ikan Terbang yang didaratkan di Kabupaten Fakfak Papua Barat. 

 Gugus Tugas dan Fungsi 
Implementasi siklus tersebut diatas memerlukan keterlibatan berbagai Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) yang ternaungi kedalam gugus tugas dan fungsi Tabel 9: 

Tabel 8. Gugus tugas dan fungsi serta dan OPD terkait dalam implementasi 
pengelolaan perikanan andon telur ikan terbang didaratkan di Fakfak. 

Gugus tugas  Tugas dan Fungsi Lembaga Terkait 
Kelompok Kerja 
Pengelolaan 
Perikanan Andon 
Telur Ikan Terbang  

• Menyusun Rencana Strategis Pengelolaan 
yang meliputi identifikasi isu-isu 
pengelolaan perikanan, tujuan pengolaan, 
indikator, dan target acuan pengelolaan dan 
langkah dan kaidah pengelolaan perikanan. 

• Menyusun rencana kerja implementasi 
strategi pengelolaan termasuk pengaturan 
perijinan penangkapan ikan, pengawasan, 
monitoring dan evaluasi serta perencanaan 
penganggaran. 

Ketua: Kepala Dinas 
Kelautan dan 
Perikanan Provinsi 
Papua Barat. 
Seketaris: Kepala 
Bidang Perikanan 
Tangkap Dinas 
Kelautan dan 
Perikanan Provinsi 
Papua Barat. 
Anggota:  
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• Menyusun MoU Andon pemanfaatan telur 
ikan terbang antara Papua Barat dan 
Sulawesi Selatan. 

• Mengajukan Rencana pengelolaan, dan 
MoU kesepakatan Andon kepada 
Gubernur. 

• Menyampaikan hasil evaluasi pengelolaan 
perikanan kepada Gubernur. 

• Memfasilitasi proses review kaedah 
pengelolaan perikanan andon telur ikan 
terbang untuk musim/siklus penangkapan 
terakhir.  

• Memfasilitasi pertemuan Kelompok Kerja 
guna menghasilkan kesepakatan tingkat 
provinsi tentang pemanfaatan telur ikan 
terbang didaratkan di Kabupaten Fakfak. 

• Mengkoordinasikan implementasi 
pengelolaan ikan terbang kepada lembaga 
terkait termasuk kegiatan monitoring dan 
logbook, perijinan dan pendaftaran kapal, 
alat tangkap dan awak kapal, pengawasan, 
pendampingan dan penyadartahuan. 

• Mengkoordinasikan dan membangun 
sistem database terkait data dan informasi 
terkait dengan pengelolaan perikanan dari 
lembaga terkait.  

• DKP Fakfak, 
• PTSP 
• Pelabuhan 
• BAPPEDA 
• BIRO 

HUKUM 
 

Panel Ilmiah  • Mengidentifikasi dan memberikan 
rekomendasi kebutuhan data untuk 
membuat rekomendasi pengelolaan untuk 
musim/siklus pengelolaan berikutnya dan 
untuk mengevaluasi capaian dari langkah 
pengelolaan musim/ siklus sebelumnya. 

• Menentukan jenis analisa, metodologi dan 
kajian untuk membuat rekomendasi 
pengelolaan untuk musim/siklus 
pengelolaan berikutnya dan untuk 
mengevaluasi capaian dari langkah 
pengelolaan musim/ siklus sebelumnya 

• Melakukan analisa untuk membuat 
rekomendasi pengelolaan untuk 
musim/siklus pengelolaan berikutnya dan 
untuk mengevaluasi capaian dari langkah 
pengelolaan musim/ siklus sebelumnya 

• Menyampaikan hasil analisa dan 
rekomendasi pengelolaan untuk 

BALITBANGDA, 
KAMPUS dan 
Lembaga Penelitian 
Lainya 
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musim/siklus pengelolaan berikutnya dan 
evaluasi capaian dari langkah pengelolaan 
musim/ siklus sebelumnya. 

Unit Monitoring  • Mengumpulkan data penangkapan dan 
penjulan telur ikan terbang. 

• Menyampaikan data penangkapan dan data 
penjualan ikan terbang kepada Dinas 
Perikanan dan Kelautan Papua Barat.  

• Memverifikasi dan validasi data data 
penangkapan dan penjulan telur ikan 
terbang yang dilaporkan.  

Pelabuhan  
DKP 
Karantina 
Dinas Perdagangan  

Unit Perijinan • Mengintegrasikan langakah-langah 
pengelolaan perikanan seperti alat 
tangakap, dan jumlah kedalam sistem 
perijianan. 

• Mengumpulkan data kapal dan alat tangkap 
penangkapan telur ikan terbang.  

PTSP and DKP  

Unit Pengawasan  • Mengawasi kepatuhan nelayan dan 
perusahaan terhadap langkah pengelolaan. 

PSDKP 

Unit 
Penyadartahuan 

• Memberikan penyadartahuan kepada 
masyarakat dan nelayan terkait dengan 
langkah-langkah pengelolaan. 

• Pemberikan pendampingan teknis kepada 
nelayan kecil terkait dengan penerapan 
praktek-praktek pengelolaan yang 
bertanggung jawab dan implementasi 
langkah-langkah pengelolaan. 

DKP Kabupaten 
Fakfak 
Bakorluh 
 

 

 Ruang Lingkup Kegiatan 
Implementasi satu siklus pengelolaan mencakup beberapa kegiatan utama seperti 

proses pembuatan rencana pengelolaan perikanan, konsultasi publik, dan kajian-kajian ilmiah 
termasuk kajian stok ikan, sosial dan ekonomi. Ruang linkup kegiatan, waktu dan keluaran 
dipaparkan pada Tabel 10: 

Tabel 9. Ruang linkup kegiatan dalam satu siklus pengelolaan perikanan andon telur 
ikan terbang didaratkan di Kabupaten Fakfak. 

 Jenis 
Kegiatan 

Kegiatan Waktu Pelaksanaan Keluaran 

1 Pertemuan 
kelompok 
kerja 
Pengelolaan 
Perikanan 

• Merupakan rapat 
pengambilan 
keputusan 
tertinggi tingakat 
Provinsi Papua 
Barat dengan 

• Dilakukan sebelum 
MoU dengan Provinsi 
Sulawesi Selatan, dan 
sebelum musim 
penangkapan 
berikutnya. 

• Kesepakatan 
pengelolaan 
perikanan andon 
perikanan ikan 
terbang, yang 
akan diserahkan 
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Andon Telur 
Ikan Terbang 

melibatkan 
Kabupaten 
Fakfak tentang 
rencana 
pengelolaan 
perikanan andon 
telur ikan 
terbang.  

 

• Selambat-lambatnya 
pertemuan ini 
dilaksanakan sebelum 
musim penangkapan.  

• Sebelum perencanaan 
penggaran tahunan 
(RENSTRA/RPJMD) 

ke Gubernur 
Papua Barat 
yang mencakup 
satu siklus 
pengelolaan.  

2 Pertemuan 
Pemangku 
kebijakan 

• Membawa 
rekomendasi dari 
tim ilmiah yang 
telah diterima 
oleh Kelompok 
Pengelolaan 
Perikanan Andon 
Telur Ikan 
Terbang. 

• Konsultasi umum 
terhadap rencana 
pengelolaan 
perikanan andon 
perikanan telur 
ikan terbang 

• Dilaksanakan sebelum 
Pertemuan kelompok 
kerja memfinalisasi 
rencana pengelolaan 
perikanan.  

• Masukkan dan 
tanggapan dari 
pemangku 
kebijakan 
termasuk 
nelayan dan 
pihak swasta 

3 Pertemuan 
antar 
kelompok 
kerja 
Pengelolaan 
Perikanan 
Andon Telur 
Ikan Terbang 
Papua Barat 
(perwakilan) 
dengan 
perwakilan 
dari Provinsi 
Sulawesi 
Selatan  

• Membawa hasil 
kesepakatan 
Pertemuan 
kelompok kerja 
Pengelolaan 
Perikanan Andon 
Telur Ikan 
Terbang 

• Rapat antar 
provinsi 
pembuatan MOU 
andon.  

• Dilaksanakan sebelum 
musim/siklus 
penangkapan 
berikutnya.  

Kesepakatan antar 
provinsi Papua 
Barat dan 
Sulawesi Selatan 
terhadap jumlah 
kapal/nelayan/alat 
tangkap/tugas dan 
kewajiban 
masing-masih 
pihak.  

4 Evaluasi 
kinerja rencana 
pengelolaan 
perikanan 
siklus/musim 
terakhir oleh 
Tim Panel 
Ilmiah 

• Melakukan 
kajian dan 
evaluasi 
berdasarkan data 
yang ada, 
indikator dan 
target sasaran 
yang ditentukan 
pada rencana 
pengelolaan 

• Seluruh kajian harus 
sudah selesai 
dilaksanakan sebelum 
musim atau siklus 
pengelolaan 
berikutnya.  

• Evaluasi dan 
nilai capaian 
berdasarkan 
indikator dan 
target sasaran. 

• Rekomendasi 
perbaikan 
terhadap 
langkah-
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perikanan 
terakhir 

langkah 
pengelolaan. 

• Rekomendasi 
terhadap kajian-
kajian 
tambahan.  

5 Pertemuan 
Ilmiah 

• Pemaparan oleh 
Panel ilmiah 
terkait dengan 
hasil Evaluasi 
dan nilai capaian 
berdasarkan 
indikator; arget 
sasaran dan 
rekomendasi 
terhadap kajian-
kajian tambahan. 

• Berdasarkan 
hasil evaluasi, 
memberikan 
rekomendasi 
terhadap 
langkah-langkah 
pengelolaan 
untuk musim atau 
siklus berikutnya 
kepada kelompok 
kerja 
Pengelolaan 
Perikanan Andon 
Telur Ikan 
Terbang.  

• Dilaksanakan sebelum 
musim/siklus 
penangkapan 
berikutnya dan 
sebelum pertemuan 
Kelompok Kerja.  

• Diterima atau 
tidaknya hasil 
evaluasi dan 
rekomendasi 
langkah-
langkah 
pengelolaan 
untuk musim 
atau siklus 
berikutnya.  

6 Kompilasi data 
perikanan, dan 
penangkapan 

• Mengumpulkan 
seluruh 
kebutuhan data 
dari intansi 
terkait 

• Sesuai dengan 
kebutuhan Tim Ilmiah 

• Data untuk 
evaluasi kinerja 
operasional 
pengelolaan 
perikanan 
andon ikan 
terbang  

 

 Evaluasi Dan Review  
Rencana Operasional Pengelolaan Perikanan Andon Telur Ikan Terbang yang 

Didaratkan di Kabupaten Fakfak Papua Barat dilakukan evaluasi untuk mengukur keberhasilan 
pelaksanaan langkah-langkah pengelolaan yang terkait dengan:  1) Input yang dibutuhkan 
terkait dana, SDM, fasilitas dan kelembagaan untuk langah-langah pengelolaan; 2) pencapaian 
sasaran; 3) pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan; 4) perlu tidaknya dilakukan 
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perubahan langah-langkah pengelolaan dan rencana kerja untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan.   

Rencana pengelolaan ini akan dievaluasi setiap lima tahun. Kegiatan evaluasi 
dikoordinir oleh Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua 
Barat dengan mengacu pada rencana aksi yang telah ditetapkan. Tinjau ulang (review) 
dilakukan setiap 5 (lima) tahun dengan menggunakan indikator EAFM. Pelaksanaan tinjau 
ulang (review) dilakukan berdasarkan:  1) perkembangan perikanan ikan terbang secara global; 
2) informasi ilmiah terkini; 3) perubahan kebijakan nasional dan perubahan peraturan 
perundang-undangan; 4) perubahan tindakan pengelolaan (rencana aksi); 5) hasil yang dicapai 
serta permasalahan yang dihadapi; serta 6) faktor lain yang mempengaruhi kegiatan 
penangkapan ikan terbang.   Proses evaluasi (evaluation) dan tinjau ulang (review) dilakukan 
dengan pendekatan partisipatif semua unsur pemangku kepentingan.  

 Pembiayaan  
Implementasi Rencana Operasional Pengelolaan Perikanan Andon Telur Ikan Terbang 

membutuhkan biaya yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan seperti 
pengumpulan data, kajian dan evaluasi kinerja rencana pengeloaan tersebut, dan koordinasi 
dan petemuan tersebut diatas.  

Terdapat beberapa mekanisme yang memungkinkan untuk pembiayaan implementasi 
Rencana Operasional Pengelolaan Perikanan Andon Telur Ikan Terbang, yaitu: 1) Pembiayaan 
dari pemerintah daerah melalui APBD, dan 2) Pembiayan dari pihak lain yang tidak mengikat. 

IV. PENUTUP 
Rencana Operasional Pengelolaan Perikanan Andon Telur Ikan Terbang yang 

didaratkan di Papua Barat ini merupakan dasar pelaksanaan pengelolaan ikan terbang yang 
mencakup pengumpulan data, penerbitan perizinan, dan pengawasan. Pemerintah Daerah 
Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Fakfak, mempunyai kewajiban melaksanakan rencana 
aksi dalam Rencana Operasional Pengelolaan Perikanan Andon Telur Ikan Terbang yang 
Didaratkan di Kabupaten Fakfak Papua Barat secara konsisten dan berkelanjutan.   
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