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Modul ini merupakan modul pembelajaran yang dapat digunakan peserta 

didik program keahlian Budidaya Ikan  dalam mempersiapkan diri untuk uji 

kompetensi keahlian. Peserta didik dapat belajar secara individual dan 

mandiri dalam menyelesaikan suatu unit kompetensi secara utuh. 

Modul ini disusun berdasarkan silabus Politeknik Kelautan dan 

Perikanan dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). 

Pada setiap bab berisi tentang lembar informasi, lembar praktek unjuk 

kerja, penilaian/evaluasi dan lembar kunci jawaban. 

Dengan mempelajari seluruh isi modul dan melaksanakan setiap 

praktek unjuk kerja diharapkan peserta didik dapat lebih siap menghadapi 

uji kompetensi keahlian. 
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J. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL  
 
 

A. Petunjuk Bagi Mahasiswa 

1. Bacalah dan pahami materi yang ada pada setiap kegiatan belajar. 

Bila ada materi yang belum jelas, mahasiswa dapat bertanya pada 

Dosen  

2. Kerjakan setiap tugas terhadap materi-materi yang dibahas dalam 

setiap kegiatan belajar  

3. JIka belum menguasai level materi yang diharapkan, ulangi lagi 

pada kegiatan belajar sebelumnya atau bertanyalah pada dosen.  

B. Petunjuk Bagi Dosen  

1. Membantu mahasiswa dalam merencanakan proses belajar 

2. Membimbing siswa dalam memahami konsep, analisa dan 

menjawab pertanyaan mahasiswa mengenai proses belajar 

3. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok.  
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K. PENDAHULUAN  

 

A. Deskripsi Singkat  

Untuk mata kuliah Bahan dan Alat Penangkapan Ikan Semester 2, 

terdiri dari 3 SKS (2 SKS teori & 1 SKS Praktek). Materi yang akan 

dipelajari terdiri dari 13 Kompetensi dengan 16 kali pertemuan dari awal 

pembelajaran, mid semester hingga Ujian Akhir Semester.  

Mata kuliah Bahan dan Alat Penangkapan Ikan terdiri dari 1 modul, 

yang berisi kompetensi : menjelaskan jenis-jenis bahan dalam pembuatan 

alat penangkapan ikan, menjelaskan konstruksi benang dan tali serta 

terminology dan system penomorannya, membuat webbing (net mending) 

dengan simpul bendera tungal dan ganda, menerapkan berbagai 

perlakuan terhadap webbing, membuat perlakuan-perlakuan terhadap 

webbing, membuat perlakuan-perlakuan terhadap tali dan wire rope, 

menjelaskan pronsip-prinsip klasifikasi dan konstruksi alat penangkap 

ikan, membuat alat penangkap ikan dari kelompok tali dan pancang, 

membuat alat penangkap ikan dari kelompok gillnet, membuat alat 

penangkap ikan dari kelompok perangkap, membuat alat penangkap ikan 

dari kelompok purse seine, membuat alat  penangkap dari kelompok 

ttrawl, mendemonstrasikan perawatan dan perbaikan alat penangkap 

ikan.. Setiap kompetensi masing-masing diuraikan pada Bab Kegiatan 

Belajar. Pada pembahasan kegiatan belajar tersebut, terdiri dari Judul, 

Indikator, Uraian Materi, Rangkuman dan Formatif.  

Capaian Pembelajaran dari Mata Kuliah Bahan dan Alat 

Penangkapan Ikan  Semester 2 ini adalah : Mampu menidentifikasi bahan 

dan membuat alat penangkapan ikan sesuai prosedur serta mampu 

melakukan perawatan alat penangkapan ikan dengan kinerja individu 

maupun secara berkelompok dalam kerjasama tim 
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B. Sub Kompetensi  

No Kompetensi  Sub Kompetensi /Pokok 
Bahasan  

Tatap 
Muka  

1 Menjelaskan jenis-jenis 
bahan dan pembuatan 
alat penangkap ikan 
 

Jenis-jenis bahan; jenis serat 
alam, sumber serat alam, 
serat buatan, jenis serat 
buatan, sifat-sifat bahan dari 
serat alam dan serat buatan, 
berat jenis bahan, kekuatan 
bahan 
 

1 
 

 

2 

Menjelaskan konstruksi 
benang dan tali serta 
terminology dan system 
penomrannya 

Terminologi dan system 
penomoran; terminology tali; 
system penomoran tali 
langsung dan tidak langsung 

2 

3 Membuat webbing (net 
mending) dengan 
simpul bendera tunggal 
dan ganda 

Membuat webbing: jenis 
webbing berdasarkan  simpul 
, bentuk mata jaring, mata 
jaring 

3 

4 Menerapkan berbagai 
perlakuan terhadap 
webbing 

Menyambung jaring, 
memotong jaring, 
memperbaiki jaring 

4 

5 Membuat perlakuan-
perlakuan terhadap tali 
dan wire rope 

5.1  Konstruksi benang dan 
tali; splacing tali sintesis, 
spacing wire rope dan 
membuat berbagai 
simpul 

5 

5.2  Perlakuan terhadap tali; 
splacing tali sintesis, 
spalicng wire rope, dan 
membuat berbagai 
simpul 

6 

6.  Menjelaskan prrinsip 
klasifikasi dan 
konstruksi alat 
pennagkap ikan 

Kalsifikasi dan konstruksi 
bahan alat penangkapan ikan 
bedasarkan cara 
pengoperasian dan 
kedalaman perairan. 

7 

 UJian Tengah Sementer 8 

7. Menghitung 
kebutuhan bahan 
untuk pembuatan 
alat penangkapan 
ikan 

7.1 Membaca desain dan 
menghitung kebutuhan 
bahan 

9 

7.2 Sinking power dan buoyancy 
bahan alat tangkap dan 
perhitungannya 

8. Membuat alat  
penangkap ikan dari 
kelompok tali dan 
pancing 

Membuat alat penangkap ikan 
dari kelompok tali dan pancing 

10 
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9. Membuat alat 
penangkap ikan dari 
kelompok gillnet 

Membuat alat penangkap ikan 
dari kelompok gill net 

11 

10 Membuat alat 
penangkap ikan dari 
kelompok perangkap 

Membuat alat penangkap ikan 
dari kelompok perangkap 

12 

11 Membuat alat 
penangkap ikan dari 
kelompok purse 
seine 

Membuat alat penangkap ikan 
dari kelompok purse seine 

13 

12 Membuat alat 
penangkap ikan dari 
kelompok trawl 

Membuat alat penangkap ikan 
dari kelompok trawl 

14 

13 Mendemonstrasikan 
perawatan dan 
perbaikan alat 
penangkap ikan 

Mendemonstrasikan perawatan 
dan perbaikan alat penangkap 
ikan 

15 

Ujian Akhir Semester 16 
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L.  
PETUNJUK TARUNA 

 

 

PETA KEDUDUKAN DIKTAT 

BAB 1 :  

Pendahuluan 

BAB 2 :  
Jenis-jenis bahan dalam pembuatan alat 

penangkap ikan 

BAB 3 :  
Konstruksi benang dan tali serta terminology 

dan system penomorannya  

BAB 10 :  

Alat penangkap ikan dari  kelompok purse seine 

 

BAB 6 :  
Kebutuhan bahan untuk pembuatan alat 

penangkap ikan 

BAB 5 : 
Klasifikasi dan konstruksi alat penangkap 

ikan 

BAB 4 :  
Webbing (net mending) dengan simpul 

bendera tunggal dan ganda 

BAB 7 :  
Alat penangkap ikan kelompok tali dan 

pancing 

BAB 8 :  

Alat penangkap ikan dari kelompok gill net 

BAB 9 :  

Alat penangkap ikan dari  kelompok perangkap 

BAB 11 :  
Alat penangkap ikan dari kelompok trawl 

BAB 11 :  
Perawatan dan perbaikan alat penangkap ikan 
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1. Bacalah rumusan standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator 

pembelAkademik dan tujuan pembelAkademik dan kaitannya dengan unit / 
kompetensi lain. 

2. Pelajari dengan seksama materi pembelAkademik pada setiap Bab atau 
kompetensi dasar, dan kerjakan sendiri tugas-tugas dan atau pelatihan (task) yang 
ada didalamnya. 

3. Jika mengalami kesulitan, konsultasikan kepada Dosen. 
4. Anda akan dinilai pada setiap tahapan belajar, sehingga nilai akhir anda tidak 

hanya ditentukan oleh hasil evaluasi. 
5. Kerjakan evaluasi setiap unitnya dengan sejujur-jujurnya. 
6. Cocokkan hasil pekerjaan anda dan nilailah kompetensi anda bersama Dosen. 
7. Diskusikan dengan Dosen tentang hasil belajar anda. 

 
 

 
PETUNJUK DOSEN 

 
 

1. Bacalah rumusan standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator 
pembelAkademik dan tujuan pembelAkademik dan kaitannya dengan unit / 
kompetensi lain. 

2. Pelajari dengan seksama materi pembelAkademik, kalau dirasa ada yang kurang 
memadai, silahkan ditambah atau disesuaikan.  

3. Bimbinglah Taruna menjalani/mengerjakan sendiri tugas-tugas maupun pelatihan-
pelatihannya. 

4. Jika Taruna mengalami kesulitan berikan bantuan yang sifatnya rangsanan untuk 
berpikir ke arah pemecahan masalah, bukan diberi jawaban final. 

5. Nilailah Taruna pada setiap tahapan belajar, sehingga nilai akhir Taruna tidak 
hanya ditentukan oleh hasil evaluasi formatif. 

6. Adakan evaluasi pada setiap akhir proses pembelAkademik setiap standar 
kompetensi atau kompetensi dasar dengan alat evaluasi (assessment test) yang 
tersedia atau dengan alat tes yang lain yang sesuai. 

7. Periksalah hasil pekerjaan Taruna dan nilailah kompetensi Taruna dengan 
seksama dengan tidak tertutup kemungkinan melibatkan Taruna sebagai pemberi 
masukan. 

8. Diskusikan hasil belajar dengan Taruna itu sendiri untuk menentukan tindak lanjut 
bersama 
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I.1  Latar Belakang 

 

Pembangunan perikanan tangkap pada hakekatnya ditunjukan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan, dan sekaligus untuk kelestarian 

sumberdaya ikan serta lingkungan. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan 

pembangunan perikanan tangkap adalah teknologi sarana perikanan yang terus 

berkembang pesat seiring dengan perkembangan teknologi dan memungkinkan 

modifikasi alat yang pesat pula. 

Alat penangkapan ikan didefenisikan sebagai peralatan tangkap untuk ikan dan 

hewan lainnya yang diopearsikan dari atas kapal/perahu atau dari darat.  Pengertian 

“ikan” di sini mencakup jenis-jenis hewan dan tumbuhan yang ada di laut, perairan umum 

yang menjadi subyek yang dimanfaatkan dan diminati  oleh manusia.  Untuk menangkap 

ikan diperlukan alat penangkap, dimana yang paling sederhana adalah dengan tangan, 

kemudian berkembang dengan menggunakan tombak/harpoon dan terus berkembang 

sampai dengan peralatan yang tergolong sangat efektif seperti, purse seine, trawl dan 

lain-lain. 

Istilah bahan alat penangkapan ikan (disingkat BAPI) sudah dikenal sejak dahulu.  

Yang dimaksud dengan BAPI adalah seluruh perlengkapan dalam bentuk bahan yang 

diperlukan bagi kegiatan perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.  

Oleh karena itu, untuk kegiatan penangkapan ikan dapat juga disebut khusus, yaitu 

Bahan Alat Penangkapan Ikan.  Disebut bahan karena untuk menjadi suatu alat 

penangkapan ikan yang diperlukan oleh nelayan, dimana bahan tersebut terlebih dahulu 

harus dirakit/dirangkai menjadi satu kesatuan alat. 

Ketika kita akan membuat suatu alat penangkap ikan tentunya yang pertama muncul 

dalam pikiran kita adalah sejumlah pertanyaan diantaranya ikan apa yang akan kita 

tangkap, dimana ikan itu ditangkap, bagaimana tingkah laku ikan tersebut, bagaimana 

reaksi ikan terhadap stimulan (warna, ukuran, dan lain–lain), sampai kita temukan disain 

alat penangkap ikan yang sesuai, entah diperoleh dari literatur atau meniru disain dari 

orang yang telah berhasil atau mungkin juga kita rancang sendiri. 

Setelah disain alat penangkap ikan kita tentukan, langkah berikutnya tentunya kita 

berpikir berapa banyak bahan yang digunakan, jenis bahan apa yang ada di pasaran, 

BAB I  
PENDAHULUAN 
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jika tidak ada di pasaran atau harganya terlalu mahal apakah harus mengganti bahan 

yang dianggap mirip dengan disain dan jika dapat lebih murah, jika diganti bahan 

mana yang dianggap paling sesuai, jika tidak ada yang sesuai dimana lagi bahan 

tersebut dapat diperoleh. Pilihan terakhir adalah memesan ke pabrik. Disinipun timbul lagi 

pertanyaan bagaimana cara memesannya dan berapa harganya. 

Lebih lanjut adalah berapa tingkat kekakuannya, bagaimana strukturnya, 

bagaimana konstruksinya, bagaimana reaksi ikan terhadap bahan tersebut, berapa 

ukurannya, berapa beratnya, apa warnanya dan banyak lagi pertanyaan yang 

umumnya muncul dari para pengguna bahan tersebut sesuai dengan kondisi dan 

peruntukkannya. Pada kondisi tertentu kita dipaksa harus pula memilih mana yang 

harus diprioritaskan antara persyaratan teknis, ketersediaan bahan, kemampuan 

permodalan dan teknik pengoperasiannya, kondisi kapalnya, dan siapakah yang akan 

membuat dan mengoperasikannya dan sebaginya dan sebagainya. 

Bahan alat penangkap ikan mencakup semua bahan yang digunakan untuk 

membentuk sebuah alat penangkap ikan, baik yang terbuat dari serat alami, serat 

buatan, metal, maupun kompon, termasuk juga bahan yang digunakan sebagai sarana 

penunjang untuk mengumpulkan ikan sebelum ditangkap. 

Bahan alat penangkap ikan ini akan lebih mudah dipahami jika sebelumnya kita telah 

mempelajari metoda penangkapan ikan dan secara simultan mempelajari juga 

teknologi penangkapan ikan yang mencakup, disain alat penangkap ikan, metode 

pengoperasian dan olah gerak kapal penangkapan ikan, kapal penangkap ikan dan 

perlengkapan penangkapannya, dan jangan lupa bahwa pengalaman praktis di 

lapangan akan jauh lebih bermanfaat lagi. 

I.2  Deskripsi Singkat 

Modul Bahan dan Alat Penangkapan Ikan berisi tentang materi-materi yang diajarkan 

pada semester II Program Studi Perikanan Tangkap yaitu Bahan dan Alat penangkapan 

Ikan, Karakter Hukum Maritim dan Peraturan Perikanan. 

Mata Kuliah   : Bahan dan Alat Penangkapan Ikan 

Kode/Bobot/Semester : TPI 2.18.2.3/3 SKS (1-2)/II  

I.3  Capaian Pembelajaran Akademik :  

Mampu mengidentifikasi bahan dan membuat alat penangkapan ikan sesuai prosedur 

serta mampu melakukan perawatan alat penangkapan ikan dengan kinerja individu 

maupun secara berkelompok dalam kerjasama tim. 
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I.4  Tujuan Pembelajaran Akademik 

Melalui mata kuliah ini, mahasiswa secara khusus diarahkan untuk Mampu 

menjelaskan jenis-jenis bahan dalam pembuatan alat penangkap ikan, menghitung 

kebutuhan bahan untuk pembuatan alat penangkap ikan, membuat alat  tangkap dari 

berbagai kelompok alat tangkap, mendemonstrasikan perawatan dan perbaikan alat 

penangkap ikan. 

Setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan taruna dapat : 

1. Menjelaskan jenis-jenis bahan dalam pembuatan alat penangkap ikan 

2. Menjelaskan konstruksi benang dan tali serta terminology dan system 

penomorannya 

3. Membuat webbing (net mending) dengan simpul bendera tunggal dan bendera 

4. Menerapkan berbagai perlakuan terhadap webbing 

5. Membuat perlakuan-perlakuan terhadap tali dan wire rope 

6. Menjelaskan prinsip klasifikasi dan konstruksi alat penangkap ikan 

7. Menghitung kebutuhan bahan untuk pembuatan alat penangkap ikan 

8. Membuat alat penangkap ikan dari kelompok tali dan pancing 

9. Membuat alat penangkap ikan dari kelompok gillnet 

10. Membuat alat penangkap ikan dari kelompok perangkap 

11. Membuat alat penangkap ikan dari kelompok purse seine 

12. Membuat alat penangkap ikan dari kelompok trawl 

13. Mendemonstrasikan perawatan dan perbaikan alat penangkap ikan 

I.5  Materi Pokok dan Sub Materi 
Materi yang akan dijelaskan dalam bahan dan alat penangkap ikan adalah sebagai 
beikut : 
1. Jenis-jenis bahan : 

a.  jenis serat alam,  
b. sumber serat alam,  
c. serat buatan, jenis serat buatan,  
d. sifat-sifat bahan dari serat alam dan serat buatan,  
e. berat jenis bahan, kekuatan bahan 

 
2. Terminology  dan sistem penomoran:  

a. Terminology tali 
b. Sistem penomoran tali langsung dan tidak langsung 

3. Persyaratan Bekerja di Kapal  
a. Syarat-syarat bekerja di Kapal  
b. Hak dan Kewajiban Awak Kapal  

4. Ketentuan Umum Ordonansi 1935 
a. Jenis sertitikat  dan dokumen kapal 
b. Penerapan dokumen – dokumen kapal 
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c. Peraturan - peraturan disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan SOLAS 
1974  

5. Struktur Organisasi di Atas Kapal  
a. Struktur Organisasi di Atas Kapal 
b. Hak dan Kewajiban Awak Kapal 

6. Ketentuan Ordonansi Karantina 
a. Jenis – jenis Dokumen Muatan  

7. Mahkamah Pelayaran 
8. Batas-batas, zona, wilayah/kawasan maritim 

a. Zona-zona Laut UNCLOS 
9. Perijinan dan jenis usaha perikanan 

a. Perijinan Usaha Perikanan 
b. Jenis-Jenis Usaha Perikanan 

10. Hukum perkapalan dan perikanan dalam kegiatan pelayaran dan perikanan 
a. Praktik menerapkan hukum perkapalan dan perikanan kegiatan pelayaran dan 

perikanan 
b. Pengertian CCRF 
c. Permasalahan di Dunia Perikanan 
d. Penerapan CCRF dalam industri Perikanan 

  
I.6  Alokasi Waktu ( @ 1 jam 45 menit )  
 

No Kompetensi 
Sub Kompetensi / 
Pokok Bahasan 

Tatap 
Muka ke 

1. Menjelaskan pengertian hukum, 
klasifikasi kapal dan istilah-
istilah di bidang kelautan dan 
perikanan 

Ketentuan umum 
hukum maritim dan 
perikanan 

1 

2. Menjelaskan penggolongan 
orang-orang dalam usaha 
perkapalan 

2.1 Penggolongan 
orang-orang dalam 
usaha perkapalan 

2 

2.2 Klasifikasi Nelayan 
berdasarkan 
perairan 

3. Menjelaskan syarat-syarat 
untuk bekerja di kapal, hak dan 
kewajiban awak kapal 

Syarat-syarat untuk 
bekerja di kapal 

3 

4. Menjelaskan maksud utama, 
pengecualian dan 
pemberlakuan ketentuan umum 
ordonansi kapal 1935 

4.1 Jenis sertitikat  dan 
dokumen kapal 

4 

4.2 Penerapan 
dokumen – 
dokumen kapal 

4.3 Peraturan - 
peraturan 
disesuaikan 
dengan ketentuan 
yang ditetapkan 
SOLAS 1974 

5 

5. Menguraikan Struktur organisasi/ 
jabatan di kapal 

5.1 Struktur 
organisasi/jabatan di 

6 
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kapal 

5.2 Hak dan kewajiban 
awak kapal 

7 

Ujian Tengah Semester 8 

6. Menjelaskan pengertian dan 
ketentuan -ketentuan tentang 
ordonansi karantina 

Jenis dokumen muatan 9 

7. Menjelaskan perihal mahkamah 
pelayaran 

Mahkamah pelayaran 10 

8. Menjelaskan batas-batas, zona, 
wilayah/kawasan maritim 

Zona-zona laut UNCLOS 11 

9. Menjelaskan perijinan dan jenis 
usaha perikanan 

Perijinan dan jenis usaha perikanan 12 

10. Menerapkan hukum perkapalan 
dan perikanan dalam kegiatan 
pelayaran dan perikanan 

10.1 Praktik menerapkan hukum 
perkapalan dan perikanan 
kegiatan pelayaran dan 
perikanan 

13 

10.2 Pengertian CCRF  

10.3 Permasalahan di Dunia 
Perikanan 

14 

10.4 Penerapan CCRF dalam 
industri Perikanan 

15 

 Ujian Akhir Semester 16 
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II.1. Defenisi Alat  dan Bahan Alat Penangkapan Ikan 

Alat penangkapan ikan didefenisikan sebagai peralatan tangkap untuk ikan dan 

hewan lainnya yang diopearsikan dari atas kapal/perahu atau dari    darat.  Pengertian 

“ikan” di sini mencakup jenis-jenis hewan dan tumbuhan yang ada di laut, perairan umum 

yang menjadi subyek yang dimanfaatkan dan diminati  oleh manusia.  Untuk menangkap 

ikan diperlukan alat penangkap, dimana yang paling sederhana adalah dengan tangan, 

kemudian berkembang dengan menggunakan tombak/harpoon dan terus berkembang 

sampai dengan peralatan yang tergolong sangat efektif seperti, purse seine, trawl dan 

lain-lain. 

Istilah bahan alat penangkapan ikan (disingkat BAPI) sudah dikenal sejak dahulu.  

Yang dimaksud dengan BAPI adalah seluruh perlengkapan dalam bentuk bahan yang 

diperlukan bagi kegiatan perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.  

Oleh karena itu, untuk kegiatan penangkapan ikan dapat juga disebut khusus, yaitu 

Bahan Alat Penangkapan Ikan.  Disebut bahan karena untuk menjadi suatu alat 

penangkapan ikan yang diperlukan oleh nelayan, dimana bahan tersebut terlebih dahulu 

harus dirakit/dirangkai menjadi satu kesatuan alat. 

Secara garis besar bahan-bahan yang dipergunakan dalam penangkapan ikan dapat 

digolongkan atas dua golongan yaitu : 

1. Bahan-bahan tekstil 

2. Bahan-bahan non tekstil 

II.1.1 Bahan Tekstil 

Yang termasuk dalam golongan ini adalah bahan yang dibuat dari serat-serat 

tekstil. Di Indonesia pada saat ini masih banyak digunakan serat dari alam, baik tumbuh-

tumbuhan atau hewan.  Kalau kita lihat maka serat dapat di bagi atas : 

a.) Serat Alami (natural fibre) 

b.) Serat Sintetis (sinthetyc fibre) 

a. Serat alami (natural fibre), adalah segala macam serat yang diperoleh dari dari 

organisme baik tumbuhan maupun hewan. Serat alami (bahan natural) merupakan 

serat yang terbuat dari bahan alami tanpa melalui proses kimia atau transformasi.  

Perlakuan yang diberikan ditujukan untuk membuang serat-serat yang tidak berguna, 

atau dilakukan proses perebusan, perendaman, atau penyamakan untuk 

BAB II 

JENIS-JENIS BAHAN DALAM PEMBUATAN ALAT PENANGKAP IKAN 
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Serat 

Tumbuhan 

Serat 

Alami 

Serat 

Hewan 

Serat 

Mineral 

melemaskan sehingga bahan tersebut mudah untuk dianyam atau dipintal.  Serat 

alami banyak diproleh dari serat tumbuhan antara lain : 

1.) Serat biji yaitu kapas dan kapok 

2.) Serat-serat kulit batang yaitu rami, hennep, Jute, rosella dan ijuk 

3.) Serat-serat daun yaitu manila hennep, sisal atau agave, agel 

4.) Serat-serat buah yaitu sabut kelapa 

Serat hewan antara lain : 

1.) Sutera dari ulat sutera 

2.) Wool dari kambing, domba dan sebagainya 

 

Klasifikasi serta alami dapat kita lihat pada skema berikut : 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Gambar 1. Skema klasifikasi serat alami 

Bila mengurut mundur pada tahun 60-an, saat itu payang, dogol dan bagan 

tancap menggunakan bahan jaring yang terbuat dari bahan agel, dan lawe, 

selambarnya terbuat dari tali ijuk, dan tali rami, pelampungnya menggunakan bukuan 

bambu, tenaga pendorongnya menngunakan layar  dan dayung yang terbuat dari 

bahan alami.  Tahun 70-an kantong payang sudah menggunakan serat sintetis, tapi 

bagian sayapnya sebagian masih menggunakan lawe tros kapal menggunakan rami 

yang dianyam, dadung penambat masih menggunakan serat bambu, sebagian tali 

rumpon ada yang masih menggunakan tali ijuk dan bambu, kemudian tali bambu dan 

ijuk ditinggalkan, nelayan membuat tali rumpon dan bekas-bekas webbing rusak yang 

dipintal menjadi tali rumpon.   

Adapun sifat-sifat dari serat alam : 

Biji-bijian : kapas (cotton), kapuk  

Kulit dan batang : Jute (bast juto), rami, hennep, rosella 

Daun : manila, sisal, agel, agave 

Buah : sabut kelapa 

Sutera (silk) : ulat sutera 

Wool : kambing, domba, unta, kelinci 

Asbestos:serpentine(chrysotile),Amphiboles (amosite, 

crocidolite, tremolite, actinolite, 

Keramik: glass fiber (glass wooland Quartz), aluminium 

oxide, silicon carbide, boron carbide 

Metal: Aluminium 

Seed : Katun, Kapuk 

Bast : Jute, Ramie, Hemp, Flax, Kennaf, rotan, soybean, vine 
dan pisang 

Leaf : Manila, sisal, Yucoa 

Fruit : Sabut kelapa(coir) 
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 Relatif tahan  terhadap pergantian keadaan lingkungan (cuaca dan temperatur) 

 Kekuatan baik 

 Elastisitas baik 

 Sebagian besar menyerap air (hidroskopis) dan udara 

 Mengalami pembusukan dan pelapukan 

Sifat serat alami yang menyerap cairan (water absorption) dalam pekerjaan-

pekerjaan praktis kurang disukai namun sifat ini dimanfaatkan sebagai penyimpan 

bahan pengawet atau bahan anti karat pada kawat baja (steel wire).  Dan hal yang 

paling tidak menguntungkan dari serat alami adalah umur pemakaiannya yang relatif 

pendek dikarenakan sifatnya yang mudah mengalami pembusukan dan pelapukan. 

Kegunaan dari berbagai jenis serat alam terutama pada berbagai jenis tali dan jaring 

serta isolator palkah. 

b. Serat-serat sintetis atau bahan sintetis, adalah serat/bahan yang dibuat dalam 

laboratorium secara kimia. Serat sintetis terbuat dari substansi dasar seperti selulosa, 

protein, phenol, benzena, acetylene, prussic acid, chlorine dan lain-lain. Serat sintetis 

digolongkan dalam dua golongan yakni : 

1.) Natural polymer dan  

2.) Synthetic polymer 

1. Natural polymer diambil dari bahan cellulon atau protein tumbuhan maupun hewan. 

Yang termasuk dalam protein tumbuhan antara lain ; agrinale, azlon, silkon ardil dan 

lain-lain.  Sedangkan yang termasuk protein hewan antara lain ; lanitel, fibrolan,  

casenka wipolan dan lain-lain. 

2. Synthetic polymer adalah yang termasuk dalam golongan yang dibuat dari batu bara 

dan minyak bumi. Serat sintetis yang digunakan dalam perikanan atau penangkapan 

antara lain : 

a.) Poly amid 

b.) Poly vinil  alcohol 

c.) Poly vinyl chloride 

d.) Poly ester 

e.) poly ethylene 

f.) poly prophylene  

g.) dan campuran diantara zat-zat tersebut. 
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Natural 

polymer 

Serat 

Sintetis 

Synthetic 

polymer 

Protein 

hewan 

1. Poly amid (PA) 
2. Poly vinil  alcohol (PVA) 
3. Poly vinyl chloride  (PVC) 
4. Poly ester (PES) 
5. poly ethylene (PE) 
6. poly prophylene (PP) 
7. dan campuran diantara zat-zat tersebut. 

 

Protein 

tumbuhan 

agrinale, Azlon,   silikon,ardil 

dan lain-lain 

lanitel,fibrolan,  casenka 

wipolan dan lain-lain 

Skema klasifikasi dari Serat Sintetis (synthetic fibre) adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Skema klasifikasi serat sintetis 

 

Adapun sifat-sifat umum dari serat sintetis antara lain : 

 Tahan terhadap pelapukan dan pembusukan 

 Ketahanan dalam air sangat baik 

 Sebagian besar kurang tahan terhadap perubahan temperatur 

 Elastisitas sangat baik 

 Sebagian besar tidak menyerap air 

 Densitas (spesific gravity) yang lebih rendah sehingga daya apung lebih besar 

 Tidak terpengaruh oleh asam alkalis garam atau minyak 

 Tahan terhadap gesekan 

 Tahan tehadap tarikan (tensil strength jauh lebih besar) 

Secara Khusus sifat-sifat dari beberapa jenis serat yang umum di pasaran adalah 

sebagai berikut : 

 

Nylon, polyamide (PA)  = Tenggelam (densitas = 1,14) 

Kekuatan dan daya tahan gesekan baik 

Kemuluran dan ketentuan amat baik 
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Polyester (PES)   = Tenggelam (densitas 1,38) 

Kekuatan sangat baik 

Ketentuan baik 

Kemuluran kurang (tak bisa diregang) 

Polyethylene (PE) = Terapung (densitas = 0,94 - 0,96} 

Ketahanan gesekan baik 

Kelenturan baik 

Polyproplene (PP) = Terapung (densitas 0,91 - 0,92} 

Kekuatan baik 

Ketahanan gesekan baik 

Polyvinyl alcohol (PVR)  = Tenggelam (densitas = 1,30 - 1,32) 

Ketahanan gesekan bait 

Kemuluran baik 

Nama Dagang dari Beberapa jenis serat sintetis : 

 Polyamide (PA) : 
Auilan (Jepang) 
Anid (Rusia) 
Anzalon (Belanda) 
Caprolan (USA) 
Denderon (Jerman) 
Enkalon (Inggris) 
Forlion (Italia) 
Kapron (Rusia) 
Kenlon (Inggris) 
Knoxiock (Inggris) 
Lilion (italia) 
Nailon (Italia) 
Nailonsix (Brazil) 
Nylon (semua negara) 
Perlon (Jerman) 
Platil (Serbia) 
Relon (Rumania) 
Roblon (Denmark) 
Silon (Ceko) 
 

Propylene (PP) : 
Akvaflex PP  (Norwegia) 
Courlene  PY (Inggris) 
Danaflex (Denmark) 
Drylene 6 (Inggris) 
Hostalen  (Jerman) 
Meraklon (Italia) 
Muxnifiex (Denmark) 
Rufil (Inggris ) 
Porlene (Argentina) 
Ribofil (Inggris) 
Trofil (Serbia) 
Ulstron (Inggris) 
Velun P (USA) 
Vestolen (Jerman) 

Polyester (PES) : 
Dacron (USA) 
Diolen (Jerman) ) 
Grisuten (Jerman) 
Tergal (Perancis) 
Terital (Italia) 
Terlenka (Belanda, Inggris 
) 

Copolymers (PVD) : 
Clorene (Perancis) 
Dynel (USA) 
Kurehalon (Jepang) 
Saran (Jepang, USA) 
Tiviron (Jepang) 
Velon (USA) 
Hynene (Kanada) 
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Tetoron (Jepang) 
Terylene (Inggris) 
Trevira (Jerman) 
 

Polyvinyl alcohol (PVA) : 
Cremona (Jepang) 
Kanebian (Jepang) 
Kuralon (Jepang) 
Kuremona (Jepang) 
Hanryo (Jepang) 
Mewlon (Jepang) 
Traulon (Jepang) 
Vinylon (Jepang) 

 

Nama Komersial benang  
Kombinasi untuk jaring : 
 
   Nama 
Kyokurin  
Livlon  
Marion A  
Marlon B  
Marlon C  
Marlon D  
Marlon E 
Marumoron 
Polex 
Polysara 
Polytex 
Ryolon 
Saran - N 
Tailon (Tylon P) 
Temimew 

 
 
                   
                 Bahan 
Continous filamen PA + Saran 
Continous filamen PA + Saran 
Continous filamen PA + St. PVA 
Continous filamen PA + Saran 
Cont. fil. PA + Cont. fil. PVA 
Continous filamen PA + Saran 
St. PA + st. PVA / PVC 
Cont. fil. PA + St. PVA 
PE + Saran 
PE + Saran 
PE + Cont. Fil. PVC 
Cont. fil. PES + Cont. fil. PVC 
Cont. fil. PA + Saran 
Cont. fil. PA + St. PA 
St. PVA + St. PVC 
 
Ket : 
Cont.fil.=continous filament = Serat panjang 
St. = staple fibre = serat pendek 

 

II.1.2 Bahan Non Tekstil  

Berbagai bahan-bahan non tekstil yang dimanfaatkan dalam kegiatan 

penangkapan ikan antara lain : 

a. Tumbuhan seperti bambu, pohon kelapa, rotan dan lain-lain, berguna sebagai 

kerangka, penguat dan pelampung 

b. Batu-batuan yang berguna sebagai pemberat , fishing ground buatan 

c. Metal (besi, tembaga, kuningan, timah,dan lain-lain) berguna untuk kerangka, 

pemberat, pancing kili-kili dan lain-lain. 

II.1.3 Beberapa Istilah dalam Pertalian  
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 Serat yang telah terbentuk digabungkan dengan kainnya dengan jumlah yang 

dissuaikan dengan kebutuhan.  Beberapa kelanjutannya setelah  serat-serat terbentuk 

dan digabungkan dikenal dengan nama yang berbeda berdasarkan proses 

penggabungannya antara lain sebagai berikut : 

1. Benang (Yarn) 

Beberapa serat yang digabungkan membentuk benang-benang serat sintetis yang 

digabungkan menjadi satu disebut benang (yarn).  Benang tunggal adalah benang 

yang paling sederhana yang disusun dari serat.  Benang tunggal dibuat dari serat 

pendek (spun yarn) atau continous filament (benang monofilament) 

2. Netting Twine (Folded Yarn) 

Istilah ini berarti suatu benang jaring yang dibuat dari 2 atau lebih benang melalui 

satu pilinan/pintalan. Istilah tersebut mempunyai arti yang sama seperti istilah benang 

jaring. 

 

3. Cabled Netting Twine (Cabled Yarn) 

Istilah ini berarti benang jaring yang besar yang mengkombinasikan 2 atau lebih 

benang jaring melalui 1 atau lebih pemintalan 

4. Braided Netting Twine (Folded Yarn) 

Benang jaring yang dibuat melalui proses penjalinan atau kepangan.  Proses 

penjalinan 3 atau lebih benang dengan saling menyilang satu sama lain, sedemikian 

rupa, dan terletak bersama-sama dengan formasi diagonal.  Proses ini juga dikenal 

sebagai anyaman (Planting).  Hasil dari proses kepangan adalah braided netting yarn 

= benang rajutan yang dikepang. 

5. Twisted Netting Twine (Benang berpintal/berpilin) 

Pintalan atau pilinan adalah bentuk spiral komponen dari benang folded yarn, atau 

netting yarn.  Arah pintalan ditunjukkan oleh huruf S atau Z.  Jumlah pilinan sangat 

berpengaruh terhadap daya tahan putus (breaking  

strength) dari netting yarn.  Pada umumnya pilinan dibedakan dalam 3 tingkatan yaitu 

lunak (soft), sedang (medium) dan keras (hard).  Dalam hal khusus, juga terdapat 

pilinan dalam bentuk sangat keras (very hard).  

 

II.4 RANGKUMAN 

1. Serat Alami terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu serta tumbuhan, serat hewani 

dan serat mineral 
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2. Serat alami adalah serat yang terbuat dari bahan alami baik nabati maupun 

hewani tanpa melalui proses kimia atau transformasi. 

3. Pelapukan diakibat bahan organik (selulosa) dimakan oleh mikro organisme 

khususnya bakteri yang terjadi saat proses dekomposisi bahan 

4. Serat alami tidak lagi digunakan sebagai bahan alat penangkap ikan, 

disebabkan tingkat serapan airnya tinggi, tensile strength yang endah 

(dibanding dengan serat sintetis), mudah rapuh, dan usia pakainya pendek. 

5. Serat Tumbuhan (Vegetable fiber) terbagi menjadi empat kategori, yaitu serat 

bijian, daunan, kulit, buahan, dan pohonan. 

6. Serat hewani (Animal fiber) umumnya sebagian besar terdiri dari protein, yang 

 secara langsung dapat digunakan adalah sutra (silk), bulu(hair/fur) atau 

dikenal dengan nama wool. Serat hewani yang umum digunakan adalah 

yang berasal dari bulu. 

7.  Sintetis adalah suatu istilah sain dan teknologi untuk suatu proses kimia 

dimana elemen‐ elemen kimia atau subtansi dasar digabung melalui suatu 

proses yang rumit sehingga terbentuk produk akhir yang betul‐betul baru 

dengan penggunaan yang baru pula. 

8.  Serat buatan (man‐made fiber) secara sintetis terbuat dari subtansi dasar seperti 

phenol, benzene, acetylene, prussic acid, chlorine, oleh karenanya disebut 

“synthetic fiber” berbeda dengan serat‐serat buatan yang terbuat dari produk‐

produk alam yang kompleks seperti cellulose, dan protein yang hanya 

ditransformasikan menjadi serat, seperti cellulose rayon, cellulose wool, protein 

rayon). 

9. Kelebihan serat buatan dibandingkan dengan serat alami untuk bahan alat 

penangkapan ikan adalah sebagai berikut: Tidak membusuk, tensile strength 

yang jauh lebih besar, sedikit menyerap air, densitas yang rendah, tahan 

gesekan, tidak terpengaruh asam, alkalis, garam atau minyak. 

10.Pembuatan serat melalui lima tahapan, yaitu: penyediaan bahan baku, 

pembentukan macro‐molecules yang diperoleh dari suatu proses kimia, 

polymerisasi (polymerization atau polycondensation), Pengubahan substansi 

menjadi serat dengan memilin lelehannya, dan pemintalan serat untuk 

membentuk benang, sekaligus meningkatkan kekuatan putusnya. 
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II.5. TES SUMATIF 

1. Apakah yang dimaksud dengan serat alami 

2. Jelaskan mengapa serat alami kurang sesuai untuk bahan alat penangkapan ikan ? 

3. Jelaskan bagaimanakah proses dekomposisi serat alami terjadi 

4. Berikan contoh penggunaan serat alami pada kehidupan manusia 

5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan serat buatan (Man-made fibre)? 

6. Jelaskan secara singkat proses pembuatan serat buatan ? 

7. Sebagai bahan alat penangkapan ikan serat alami lebih disukai dari serat alami. 

Jelaskan mengapa demikian.  

II.6 TUGAS (1) 

Buatlah sebuah paper kecil hasil pengamatan mengenai bahan alat penangkap 

ikan dari hasil pengamatan pada ke toko-toko penjual bahan alat penangkap ikan dan 

kapal-kapal yang erada di pelabuhan perikanan, kemudian adakah bahan alat penangkap 

ikan yang terbuat dari serat alami dan masih digunakan sebagai bahan alat penangkap 

ikan atau perlengkapal kapal perikanan. (di kumpulkan setelah kuliah selesai)



 
 

M.  

 

III.1 Poses Pembuatan Benang dan Tali 

 Untuk membuat tali dari bahan baku diperlukan beberapa kali pemintalan.  

Mula-mula sejumlah “fibres” dipintal (twisted) menjadi “yarn” beberapa yarn dipintaL 

lagi menjadi “strand” dan selanjutnya beberapa strand dipintal menjadi 

thread/twine/rope.  Sehingga dengan demikian dari bahan baku fibres sehingga 

menjadi thread/twine/rope diperlukan paling sedikit tiga kali pemintalan yaitu : 

1. Pemintalan dari fibres menjadi yarn biasanya disebut dengan lower twist 

2. Pemintalan dari yarn menjadi strand biasanya disebut dengan middle twist 

3. Pemintalan dar strand menjadi thread/twine/rope biasanya disebut dengan upper 

twist 

Untuk lebih jelasnya dalam memahami istilah-istilah di atas proses pembuatan 

adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Skema proses pembuatan benang / tali 

III.1.1 Arah Pintalan 

 Ada dua arah pintalan yang dipergunakan dalam proses pembuatan tali yaitu 

pintalan arah kanan (right twist) dan pintalan arah kiri (left twist).  Yang dimaksud 

dengan pintalan arah kanan sebuah tali yang pada proses pemintalannya yang terakhir 

(upper twist) mempunyai pintalan dari arah kiri ke kanan dari orang yang memegang 

tali tersebut sedang pintalan kiri adalah sebaliknya.  Kadang-kadang pintalan kanan 

dari sebuah tali ditandai dengan huruf “S” sedangkan pintalan kiri ditandai dengan 

huruf “Z”.  Hal ini karena bila kita memperhatikan alur-alur dari tali tersebut seolah-olah 

membentuk huruf s atau Z yang disambung-sambung. 

 

 

BAB III 

KONSTRUKSI BENANG DAN TALI SERTA TERMINOLOGY DAN 

SISTEM PENOMORAN 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Cara menentukan arah pintalan tali 

III.2 Sistem Penomoran 

Yang dimaksud dengan sistem penomoran adalah suatu sistem untuk menemukan 

ukuran-ukuran yarn/twine.  Pada dasarnya sistem penomoran yarn dan twine ada tiga 

macam yaitu : 

1. Sistem penomoran langsung (direct system) yang mengambil dasar penomoran 

dari berat per satuan panjang tertentu. 

2. Sistem penomoran tidak langsung (indirect system) yang mengambil dasar 

penomoran dari panjang per satuan berat tertentu 

3. Sistem penomoran dengan cara mengukur diameter dari tali tersebut (cara ini 

dipakai untuk menentukan nomor dari tali yang berukuran besar, misalnya : 

dadung)   

III.2.1 Sistem Penomoran Langsung (Direct System) 

Sistem penomoran ini berdasarkan atas berat per satuan panjang tertentu yang 

pada umumnya sistem ini dipergunakan untuk penomoran synthetic continous multi 

filament.  Pada system ini ditentukan satu panjang tertentu dalam berbagi macam 

ukuran berat sehingga makin berat (banyak) bahan yang dipergunakan dalam proses 

pembuatannya makin besar bentuk twine-nya.  Nomor yarn ditentukan berdasarkan 

jumlah berat bahan baku yang dipergunakan dalam perbandingan ukuran standar 

sehingga semakin besar yarn-nya semakin tinggi pula nomornya. 

Ada beberapa symbol yang dipakai pada sistem ini antara lain : 

1. Denier (D/Td) 

Denier sebenarnya adalah merupakan satuan ukuran berat (Perancis kuno) yang 

apabila dikonversikan dalam ukuran gram, 1 denier = 0,05 gram (1 den = 0,05 

gram).  Disamping satuan berat  yang ditentukan (1 den) dalam cara penomoran 

ini ditentukan pula standar satuan panjangnya yaitu 450 meter.  Ini berarti bila kita 

membuat yarn yang panjangnya 450 meter dengan bahan baku sebanyak 

(seberat) 1 den, maka yang tersebut mempunyai nomor = 1.D.(Td).  Akan tetapi 



 
 

bila untuk membuat yarn sepanjang 450 meter tadi diperlukan bahan baku 

sebanyak 100  denier (5 gram), maka yarn tersebut akan mempunyai nomor 100 D 

(Td.100).  Atau dengan kata lain dapat disebutkan bahwa untuk membuat yarn 

yang bernomor 100 D.  Dibutuhkan bahan setiap panjang yarn 450 meter 

sebanyak 100 denier dan seterusnya. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa semakin banyak (berat) bahan baku 

yang diperlukan dalam pembuatan yarn sepanjang 450 meter maka nomor benang 

(yarn) tersebut semakin besar (tinggi) pula. 

2.  Tex 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu terutama dalam masalah 

keseragaman simbol-simbol penomoran direct sistem ini, telah ditatapkan standar 

satuan berat dan panjang dalam satuan metrik dengan simbol TEX.  Standarisasi 

dalam system ini telah diterima oleh Organization for Standarization, simbol tex ini 

menggunakan satuan berat dalam gram (1 gram) sedangkan standar satuan 

ukuran panjangnya adalah kilometer (1000 m/1 Km) 

Dari contoh simbol di atas  dapat dibuatkan tabel dalam sistem penomoran 

langsung sebagai berikut : 

Tabel 1. Sistem Penomoran  Langsung (Direct system) 

No. Kode /simbol Satuan Berat Satuan Panjang 

1. 
 
2. 

Denier (D/Td) 
 
Tex 

0,05 gram 
(1 gram) 
gram (1 gr) 

450 meter 
(9000 meter) 
Kilometer (1 Km) 

 

III.2.2 Sistem Penomoran Tidak Langsung (Indirect System) 

Sistem ini umumnya dikenal dengan runnage system dimana  nomor yarn 

menyatakan panjang yarn untuk satuan berat tertentu. Ini berarti bahwa dasar 

penentuan nomor dari satuan yarn, adalah banyaknya (jumlah panjang) dari yarn 

tersebut dalam satuan ukuran berat tertentu, sehingga makin panjang yarn yang dibuat 

dalam satuan berat yang tetap (tertentu) makin tinggi nomor yarn tersebut. 

Ada beberapa simbol yang dipergunakan dalam pemasaran yang termasuk dalam 

sistem penomoran tidak langsung ini diantaranya adalah : Ne (S), Nel,  Nt dan 

sebagainya. 

1. Simbol Ne (S) 

Untuk penomoran benang lawe (cotton) biasanya dipergunakan simbol Ne atau S.  

Simbol Ne (S) dalam sistem penomoran ini mengambil ketentuan satuan ukuran 

berat dalam satuan pound (1 lb). dan satuan ukuran panjangnya ditentukan dalam 



 
 

yards (840 yards) untuk setiap gelindung (hank).  Sebagai contoh benang (yarn) 

yang mempunyai nomor 20.S (Ne.20) ini berarti dalam berat (setiap berat) fibres 1 

pound dibuat  yarn yang banyaknya 20 gelindung (hank) dan masing-masing 

gelindung panjangnya = 840 yards (panjang keseluruhan 20 x 840 yd = 16.800 

yards).Apabila bahan dasar benang tersebut dalam setiap pound dibuat yarn 

sebanyak 10 hank (1 hank = 840 yards) makan yarn tersebut mempunyai nomor 

10.S (Ne.10).  Jadi semakin banyak hank (gelindung) yang dibuat dalam setiap 

pound atau semakin panjang yarn yang dibuat dalam setiap pound, nomor yarn 

tersebut menjadi semakin tinggi, sedangkan benangnya semakin halus.  Hal ini 

merupakan kebalikan dari sistem penomoran langsung karena pada sistem 

penomoran langsung, semakin tinggi nomor yarn, semakin kasar/besar penampang  

dari yarn tersebut. 

Dalam perhitungan yang berhubungan dengan simbol-simbol lain seperti NeL, Nm, 

dan Nt adalah sama saja dengan perhitungan dalam simbol Ne (S) seperti 

tersebut di atas, hanya saja standar ukuran berat dan panjangnya berbeda-beda. 

Sebagai perbandingan padaibawah ini disajikan tabel yang berhubungan dengan 

simbol-simbol di atas beserta standar satuan berat dan panjangnya dari indirect 

system ini. 

Tabel 2. Kode/ Simbol Penomoran Tidak Langsung (Indirect System) 

No. Kode/Simbol Satuan Panjang Satuan Berat 

1. 
2. 
3. 
4. 

Ne (S) 
Ne L 
Nm 
Nt 

840 yards (1 hank) 
300 yards 
1 meter 
1 meter 

1 pound 
1 pound 
1 gram 
1 kilogram 

 

II.3  Penomoran Netting Twine (Twine) 

 Dua sistem penomoran yang telah diuraikan di atas adalah merupakan dasar-

dasar penomoran saja artinya nomor-nomor yang telah diuraikan tadi barulah 

merupakan nomor yarn yang kadang-kadang belum dapat dipergunakan langsung 

dalam pemesanan bahan-bahan yang diperlukan apabila bahan-bahan yang dimaksud 

sudah berbentuk netting twine dalam pasaran bebas (kecuali untuk simbol S masih 

banyak diperdagangkan dalam bentuk yarn yang biasanya disebut dengan istilah 

benang lawe) 

 Dalam penomoran twine nomor dasar yang diambil adalah nomor yarn yang 

membentuk twine tersebut dengan menambahkan jumlah yarn dalam setiap jumlah 



 
 

strand yang membentuk twine tersebut serta kadang-kadang disertai dengan 

keterangan arah dari pilinan (ply) 

Contoh : 

Twine  “No. Ne.20/12” atau “No. 20/4/3” atau “Ne. 20x4x3” 

Ini berarti bahwa twine tersebut terbuat dari  yarn yang bernomor Ne. 20 dan terdiri dari 

strand 3 yang masing-masing terdiri   dari 4 yarns. 

Untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Penjabaran Twine bernomor Ne.20/12 atau 20/4/3 Ne.20x4x3  

Twine Nomor Tex. 23 x 5Z x 3S atau  

   Tex. 23 x 5 x 3Z-S 

Ini berarti bahwa twine tersebut terbuat dari yarn yang mempunyai nomor Tex. 23 

terdiri dari 3 strand yangmasing-masing terdiri dari 5 yarns (pilinan strands =S sedang 

pilihan yarn = Z) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Penjabaran twine yang bernomor Tex. 23x5Z x3S atau Tex. 23x5x3 Z-S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

N.  

O.  

P.  

Q.  

IV.1    Membuat Webbing 

IV.1.1 Peralatan  Membuat Webbing 

Membuat webbing atau menjurai dapat dilakukan dengan mesin dan dapat pula 

dengan tangan (hand made). Untuk membuat webbing dengan tangan atau lebih 

dikenal dengan kata menjurai, perlu disiapkan beberapa peralatan antara lain : 

1. Frame, adalah alat yang digunakan untuk menggantungkan jaring selama 

penjuraian.  Dapat berupa papan yang diberi paku ataupun sepotong besi yang 

dipakai untuk menggantungkan hasil juraian 

2. Benang, dimana benang yang digunakan adalah benang yang telah dipintal terlebih 

dahulu, ukuran atau nomor benang bergantung dari keinginan si pembuat 

3. Seleran,  adalah alat untuk membuat setengah mata jaring, sehingga dapat 

dikatakan alat yang menentukan ukuran jaring.  Jadi apabila kita akan membuat 

jaring yang ukuran matanya = 5 cm, maka ukuran keliling lebar seleran harus 0,5 x 

5 cm = 2,5 cm. 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Bentuk seleran 

4. Coban, adalah yag berbentuk seperti jarum yang berguna untuk 

menempatkan/menggulung benang juraian yang akan dipakai untuk pembuatan 

jaring.  Ada beberapa bentuk coban, hal ini akan disesuaikan dengan 

penggunaannya (besar kecilnya benang dan juga mata jaring yang akan dibuat).  

Untuk membuat coban dapat dipergunakan bahan-bahan dari kayu, bambu, plastik 

tanduk dan logam. 

 

BAB IV 

WEBBING (NET MENDING) DENGAN, JENIS WEBBING 

BERDASARKAN SIMPUL, BENTUK MATA JARING, UKURAN MATA 

JARING 



 
 

 

 

 

 

 

Gambar 12.  Berbagai macam bentuk coban dalam pembuatan jaring 

 

5. Pisau, gunting / alat potong lainnya berguna untuk memotong benang/tali pada saat 

pembuatan jarring. 

 

IV.2    Cara Menentukan Ukuran Mata Jaring (Mesh Size) 

Ada berbagai macam cara untuk mengukur dan menentukan besarnya mata 

jaring  antara lain : 

a. Cara pengukuran dari titik tengah dua simpul yang berhadapan (panjang dari 

mata) 

b. Cara pengukuran dari titik dalam dua simpul yang berhadapan (bukaan maksimal 

dari mata) 

c. Menghitung banyaknya simpul untuk jarak tertentu (dilakukan pada mata jaring 

yang amat kecil) 

Dari ketiga cara ini yang biasa dipakai adalah cara yang kedua (b), sedangkan cara 

khusus dipergunakan untuk mengukur mata jaring yang ukuran matanya sangat kecil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13.  Cara mengukur besarnya mata jaring 

 



 
 

IV.3    Macam-Macam Simpul 

  Macam-macam simpul yang digunakan dalam menjurai dengan tangan antara 

lain: 

a. English knot (trawl knot) 

b. Double English knot 

c. Reef knot (flat knot) 

 

 

 

 

 

            A    B            C 

Gambar 14. Macam-macam simpul dalam menjurai 

 

IV.5    Cara Menjurai 

Untuk menjurai, maka urutan-urutan yang pekerjaan yang dilakukan sebagai 

berikut : 

a. Coban diisi dengan benang 

b. Membuat tali gantungan 

c. Seleran dipegang dengan tangan kiri dan coban dipegang  dengan tangan kanan 

kemudian dibuat setengan mata yang pertama dengan bantuan seleran (baris 

pertama). 

d. Buat setengah mata yang kedua, ketiga dan seterusnya (baris pertama) 

e. Seleran dilepas dan membuat setengah mata pertama pada baris kedua dan 

seterusnya 

f. Setelah selesai menjurai simpul-simpul perlu diperiksa, karena kemungkinan ada 

simpul yang bergeser. Hal ini disebabkan karena kesalahan dalam menghimpit 

simpul atau kesalahan dalam cara  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Gambar 15.Cara menjurai dengan seleran 

 

 

Gambar 16. a. menghimpit simpul yang salah 

b. menghimpit simpul yang betul 

c. cara mematikan simpul yang salah 

d. cara mematikan simpul yang benar 

 

 

 

R.  
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T.  

U.  



 
 

 

 

PENUTUP  

 

IV.1   Menghitung Cutting Rate dan Melakukan Pemotongan Jaring  

IV.1.1  Istilah-istilah dalam Pemotongan Jaring 

Sebelum mempelajari cara memotong jaring, ada beberapa istilah-istilah yang 

perlu diketahui sebelum menghitung cutting rate antara lain : 

a. Mesh cut adalah memotong dua buah simpul yang sejajar dengan arah juaraian, 

sering juga disebut dengan memotong mendatar (transversal cut) 

b. Point cut adalah memotong dua buah simpul yang tegak lurus dengan arah 

juraian. Sering juga disebut dengan memotong tegak (normal cut) 

c. Bar cut adalah memotong satu buah simpul yang miring 

d. Clean mesh adalah mata jaring yang dapat dibersihkan tetapi tidak dilepas atau 

membuka (mesh) 

 

IV.2    Cara Memotong Jaring  

 Umumnya dikenal dengan dua macam cara memotong jaring, antara lain ; 

1. Memotong lurus (Straight Cut) 

  Memotong lurus adalah suatu cara memotong yang hasil potongannya 

merupakan suatu garis lurus. Ada tiga macam : 

a. Mesh cut, apabila diperoleh terus menerus potongan mendatar  simbolnya AM (All 

Meshes) 

b. Point Cut, apabila diperoleh trus menerus potongan tegak lurus terus simbolnya 

AP (All Points) 

c. Bar cut, apabila diperoleh terus menerus potongan lurus miring simbolnya AB (All 

Bars) 

2. Memotong Kombinasi (Pattern Cut) 

Memotong kombinasi adalah cara memotong dengan hasil potongan garis zig-

zag. Kombinasi-kombinasi tersebut antara lain : 

a. Mesh dan Bar Cut : kombinasi antara memotong mendatar dan memotong 

miring. Contohnya memotong 1m 2b ialah memotong mendatar 1 kali kemudian 

dilanjutkan memotong miring 2 kali 

BAB IV 

MENYAMBUNG JARING, MEMOTONG JARING DAN MEMPERBAIKI 

JARING 



 
 

b. Points dan bar cut, kombinasi memotong tegak dan memotong miring. 

Contohnya memotong 1p 2b ialah memotong tegak 1 kali kemudian dilanjutkan 

dengan memotong miring 2 kali 

c. Mesh dan point cut, kombinasi antara memotong mendatar dan memotong 

tegak. Contohnya memotong 2m 1p ialah memotong mendatar 2 kali kemudian 

dilanjutkan dengan memotong tegak 1 kali 

 

IV.3    Rumus  untuk Mendapatkan Cutting Rate 

Jumlah mata jaring yang yang dipotong disimbolkan dengan L sedangkan 

jumlah mata jaring ke bawah di simbolkan dengan B.  Untuk memotong jaring dapat 

ditentukan rumus sebagai berikut : 

Memotong dengan point (p) dan bar (b) dapat digunakan rumus sebagai berikut : 

p =  B – L 

b =  2 L 

Contoh  soal  

Suatu lembar jarring ABCD di ketahui jumlah  mata jaring arah panjang,  AB = 40 

mata, jumlah mata ke bawah AD = 10 mata. Jaring  tersebut akan dipotong sehingga 

DE = 5 mata, maka cutting rate-nya? 

Jawab : 

 A 40 B 

Diketahui :  AB = 40  

AD = 10 

    10         DE = 5  

                   Ditanyakan :   

                   cutting rate AE  ? 

       D      5    E                        C 

Penyelesaian : lihat gambar 

Rumus :        P = B – L 

   = 10 – 5 

   = 5 

                 b = 2 L 

   = 2 x 5 

   = 10 

jadi cutting rate AE = 5p 10b atau 1p 2b 



 
 

Memotong dengan mesh (m) dan bar (b), maka jumlah mata yang di potong (L) lebih 

besar dari jumlah mata ke bawah (B).   

 

Memotong dengan mesh bar digunakan rumus sebagai berikut ; 

    m = L – B 

    b = 2B 

 

Contoh soal : 

Suatu lembar jaring ABCD diketahui jumlah mata ke arah panjang AB = 100 mata, 

jumlah mata ke bawah AD = 30 mata.  Jarig akan dipotong sehingga DE = 45 mata. 

Tentukan cutting rate AE 

 

   A 100 B 

 

Diketahui :  AB = 100  

AD = 30 

    30         DE = 45 

                Ditanyakan : cutting rate  AE ? 

          D   45    E                        C 

Penyelesaian : lihat gambar 

Rumus :       m = L - B 

   = 45 – 30 

   = 15 

                 b = 2 B 

   = 2 x 30 

   = 60 

jadi cutting rate AE = 15m 60b atau 1m 4b 

 

IV.3.1  Mencari Kembali 

 Di atas telah diterangkan bagaimana caranya menentukan cutting rate dengan 

menggunakan rumus-rumus : 

   



 
 

Di sini ada 3 bilangan, yang apabila dua billangan diketahui maka bilangan ketiga 

dapat dicari,  Untuk mencari kembali rumus di atas dapat dirubah menjadi : 

1. Memotong dengan point dan bar 

 

 

2. Memotong dengan mesh dan bar 

 

Contoh soal 

Dari suatu lembar jaring ABCD diketahui jumlah mata ke arah panjang = 60 mata, 

jumlah mata ke bawah = 42 mata.  Jaring tersebut akan dipotong dengan potong AE = 

1p 1b.  Tentukan berapa jumlah mata DE ! 

 

Diketahui : B   = 42 

        AE = 1p 1b 

Ditanya    : DE ? 

Penyelesaian : lihat gambar 

Karena cutting rate AE = 1p 1b adalah memotong dengan point dan bar maka rumus 

yang dipakai untuk memecahkan soal ini adalah : 

     A  60           B 

 

42        

 

       jadi DE = 14 mata 

 

    D        E            C  

 

 

 

  



 
 

IV.4    Melakukan Penyambungan Jaring 

Dalam melakukan penyambungan jaring digunakan alat yang sama pada 

saat membuat jaring yakni, coban sesuai ukuran mata jaring yang akan di 

sambung, seleran pendek, benang, gunting dan sebagainya. 

Untuk melakukan penyambungan dua buah daging jaring dapat dibedakan 

atas beberapa cara antara lain ; 

1. Menyambung mata dengan mata, menyambung mata dengan mata adalah 

cara menyambung yang dipergunakan dalam menyambung dua bagian 

jaring yang sama jumlah matanya. Untuk itu diperlukan penambahan 

setengah mata.  Urutan cara menyambungnya adalah sebagai berikut : 

- Simpulkan benang coban pada tempat di mulai (A) 

- Buat setengah mata terus 1, 2, 3, dan seterusnya sampai ke tempat 

akhir (B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17.  Cara penyambungan jaring dengan teknik mesh to mesh 

2. Menyambung dengan take up,  adalah menyambung  dua bagian jaring 

yang tidak sama jumlah matanya.  Untuk penyambungan cara ini perlu 

diketahui adalah jumlah mata dari kedua bagian jaring yang akan 

disambung. Take up-nya adalah perbandingan antara kedua bagian 

jaring tersebut.  Misalnya diambil jaring dari A, 150 mata yang akan 

disambung dengan jaring B, 200 mata. Perbandingan antara kedua 

jaring tersebut adalah : 150 : 200 atau 3 : 4.  Hal ini berarti bahwa 3 mata 

jaring A akan disambung sedemikian rupa sehingga terjalin dengan 4 



 
 

mata jaring pda jaring B. Dalam take up ada 2 cara yang dapat dilakukan 

yakni :  

a. Menyisip 

Menyisip atau sering disebut juga dengan menganak dapat 

dikerjakan sebagai berikut : 

 

1. Simpulkan benang coban pada tempat mulai 

2. Buat setengah  mata mengikuti arah panah 

3. Buat sisipan / anak yang berbeda di antara mata kedua dan mata 

ketiga (antara A2 dan A3) 

    

  A 

 

 

   B 

 

Gambar 18. Teknik penyambungan  menyisip 

 

b. Merangkap 

Merangkap adalah mengambil dua mata jaring pada jaring yang 

jumlah matanya lebih banyak dan disambung dengan satu mata 

jaring pada jaring yang jumlah matanya lebih sedikit.  Pada contoh di 

atas maka 2 mata jaring B di sambung dengan 1 mata jaring A.  

Pekerjaan dapat dilakukan sebagai berikut : 

1. Simpulkan benang coban pada tempat mulai 

2. Buat setengah mata mengikuti arah panah 

3. Dari A2 sambungkan dengan B3B4, kemudian ke A3 

4. Kerjakan seterusnya 

 

A 

 

 

B 



 
 

Gambar 19. Teknik penyambungan merangkap 

 

 

Gambar 18. Contoh hasil penyambungan : 

a. Menyisip (creasing) 
b. Merangkap (baiting) 

 

3. Menyambung dengan lasing, adalah menyambung dua bagian jaring 

yang dilakukan seperti menjahit pakaian dengan tangan. Jumlah mata 

dari kedua bagian jaring yang akan di sambung dapat sama dapat pula 

berbeda jumlah matanya.  Cara mengerjakannya adalah sebagai berikut 

: 

a. Pakai benang rangkap pada coban 

b. Simpulkan benang coban pada kedua ujung bagian jaring yang aka 

disambung 

c. Kedua bagian jaring tersebut harus ditarik tegang 

d. Ambil 1 atau 2 mata dari kedua bagian jaring kemudian belitkan 

dengan benang coban, yang pada saat tertentu dimatikan. 

 



 
 

 

Gambar 19. Cara penyambungan dengan teknik lasing 

  



 
 

 

 

 

 

V.1  Konstruksi Benang dan Tali 

V.1.1  Proses Pembuatan Tali 

 Untuk membuat tali dari bahan baku diperlukan beberapa kali pemintalan.  

Mula-mula sejumlah “fibres” dipintal (twisted) menjadi “yarn” beberapa yarn dipintaL 

lagi menjadi “strand” dan selanjutnya beberapa strand dipintal menjadi 

thread/twine/rope.  Sehingga dengan demikian dari bahan baku fibres sehingga 

menjadi thread/twine/rope diperlukan paling sedikit tiga kali pemintalan yaitu : 

4. Pemintalan dari fibres menjadi yarn biasanya disebut dengan lower twist 

3. Pemintalan dari yarn menjadi strand biasanya disebut dengan middle twist 

4. Pemintalan dar strand menjadi thread/twine/rope biasanya disebut dengan upper 

twist 

Untuk lebih jelasnya dalam memahami istilah-istilah di atas proses pembuatan adalah 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Skema proses pembuatan benang / tali 

 

V.1.2   Arah Pintalan 

Ada dua arah pintalan yang dipergunakan dalam proses pembuatan tali yaitu 

pintalan arah kanan (right twist) dan pintalan arah kiri (left twist).  Yang dimaksud 

dengan pintalan arah kanan sebuah tali yang pada proses pemintalannya yang terakhir 

BAB V 

PERLAKUAN-PERLAKUAN TERHADAP TALI DAN WIRE ROPE 



 
 

(upper twist) mempunyai pintalan dari arah kiri ke kanan dari orang yang memegang 

tali tersebut sedang pintalan kiri adalah sebaliknya.  Kadang-kadang pintalan kanan 

dari sebuah tali ditandai dengan huruf “S” sedangkan pintalan kiri ditandai dengan 

huruf “Z”.  Hal ini karena bila kita memperhatikan alur-alur dari tali tersebut seolah-olah 

membentuk huruf s atau Z yang disambung-sambung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.2 Perlakuan Terhadap Tali 

V.2.1 Macam-macam Simpul 

Dalam pembuatan alat-alat tangkap ikan sangat banyak hal-hal yang 

berhubungan dengan masalah tali temali, baik yang berbentuk tali temali untuk 

keperluan ikat mengikat maupun yang berbentuk splicing dan sambung 

menyambung. 

Pengetahuan tali temali dan splicing sebenarnya termasuk dalam 

pengetahuan kecakapan pelaut secara khusus, namun karena tali temali dan 

splicing ini juga banyak dipergunakan dalam penanganan alat-alat 

penangkapan ikan, maka hal itu juga menjadi penting dalam kegiatan 

penangkapan ikan 

Ada beberapa macam tali temali/simpul yang selalu digunakan dalam 

pembuatan alat-alat penangkapan ikan antara lain : 

1. Sosok pangkal dan sosok dua tengah 

Sosok pangkal dalam pembuatan alat-alat penangkapan ikan pada umumnya 

jug digunakan untuk pemasangan tali ris dengan tali kolor atau tali ris dengan 

tali pelampung.  Agar pengikatan tali ris ini dapat betul-betul kuat, pengikatan 

dengan tali-tali ini kadang-kadang digandakan (dibuat berganda). 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20.  Cara mengikat tali ris ke tali pelampung 

2. Sosok kelat (simpul bendera) 

Simpul bendera pada umumnya digunakan untuk menyambung dua ujung tali 

yang besifat sementara, di mana pada ujung tali yang telah terdapat mata tali. 

Agar sambungan lebih kuat, biasanya dipergunakan sosok kelat berganda. 

Sambungan-sambungan ini pada umumnya dipergunakan pada penyambungan 

dua ujung tali ris  (pada gill net) di samping itu juga pada sambungan tali temali 

yang terdapat pada sambungan-sambungan long line seperti : sambungan 

antara main line dengan branch line da sebagainya.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 21.  Sosok kelat (simpul bendera) 

3. Simpul Dasar 

Sesuai dengan namanya simpul dasar adalah merupakan dasarnya splicing 

untuk pembuatan simpul-simpul  atau ikatan-ikatan lebih lanjut. Disamping itu 

prinsip penggunaan simpul dasar yang utama adalah untuk mematikan ujung 

tali agar tidak terurai. Simpul dasar ini kecuali untuk mematikan ujung tali tujuan 

utamanya adalah agar dapat mempercepat pekerjaan yang berhubungan 

dengan tali-temali. 

 



 
 

 

 

Gambar 22.  Langkah-langkah membuat simpul dasar  

4. Simpul-simpul Tambahan 

Selain simpul-simpul dasar yang telah dijelaskan di atas, adapula simpul-

simpul tambahan yang biasa digunakan di atas kapal dan berguna untuk 

menambah kecakapan pelaut perikanan.  Ada pun ilustrasi simpul-simpul 

tersebut pada gambar di bawah ini. 

 

 

        

                    Bowlineknot                                       Fisherman’s knot 

 

 

             Reef knot                                                      Clove    hitch 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

V.2.2    Membuat Splicing Tali dan Wire 

1. Pintalan pendek (short splice) 

Pintalan pendek digunakan untuk menyambung dua ujung tali, atau tali-tali 

yang putus, supaya sambungannya rapi.  Kelemahan dari pintalan pendek ini adalah 

tidak dapat digunakan untuk tali-tali yang bergerak pada kerek/roller 

 

Gambar 24.  Cara membuat  pintalan pendek (short splice) 

2.     Pintalan panjang (long splice) 

Seperti halnya pintala pendek, pintalan panjang juga digunakan untuk menyambung 

dua ujung tali.  Hasil penyambungan dengan pintalan panjang ini lebih halus dari pda 

pintalan pendek 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 25.  Cara membuat pintalan panjang (long splice) 

 

 

 



 
 

3.  Pintalan sosok 

Pintalan sosok gunanya untuk membuat mata pada ujung tali seperti untuk tali kepil.  

Untuk membuat mata pada ujung tali ini kecuali pintalan sosok dapat juga digunakan 

pintalan wanita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 26.  Cara membuat pintalan sosok (eye splice) 

5. Pintalan Balik (Back Splice) 

Back splice gunanya untuk mematikan dan memintal kembali ujung tali yang 

berserabut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

VI.1    Merancang Alat Tangkap 

Merancang alat tangkap adalah proses mempersiapkan uraian teknis 

menggambar alat tangkap agar dapat memenuhi syarat-syarat penanganan 

alat, teknis,  operasional (penggunaan), ekonomis dan sosial.  Penyelesaian 

masalah yang terdapat dalam memproduksi alat tangkap agar memenuhi sifat-

sifat tersebut adalah : 

1. Adanya sifat teknologi yang kompleks   

2. Adanya beberapa sifat yang bertentangan harus digabungkan.   

Pada dasarnya, untuk merancang alat tangkap, cukup bila dipunyai 

pengalaman praktek menangkap ikan dan mampu melaksanakan perhitungan 

teknis.  Dengan pengetahuan ini, rencana dan spesifikasi alat tangkap dapat 

dikembangkan dan alat dibuat dan diuji di laut.  Jika alat tangkap yang baru 

kurang memuaskan, maka perlu dimodifikasi atau bahkan dirancang dari 

permulaan dengan memperhitungkan kesalahan yang sebelumnya. 

Hasil guna alat tangkap ikan sangat bergantung pada pengetahuan yang 

disesuaikan dengan tingkah laku ikan di dalam lingkungan gerakan  (ruang 

lingkup) alat tangkap dan hal ini tidak dapat diperkirakan dengan perhitungan 

angka.  Persesuaian antara suatu alat tangkap tertentu dengan tingkah laku 

ikan dan kondisi penangkapan ditaksir secara empiris kemudian persyaratan 

utama dari alat dirancang biasanya dirancang secara subyektif, didasarkan atas 

pengalaman penangkapan ikan.  Faktor ini memberi syarat khusus dalam 

proses rancang bangun, sering lebih bersifat semi dari pada ilmiah. 

Pengetahuan  umum dan kemampuan nelayan yang harus menggunakan 

alat tangkap baru mempengaruhi sifat-sifat rancang bangun dapat 

dipertimbangkan.  Misalnya suatu alat tangkap yang canggih atau rumit tidaka 

dapat digunakan secara semestinya, dipelihara dan diterapkan pada suatu 

perikanan rakyat.  Biasanya dengan membuat alat tangkap yang sederhana 
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akan selalu menguntungkan, walaupun nelayan sangat ahli dan terampil dan 

tersedia pelayanan pangkalan pantai yang baik. 

VI.2 Mendesain Alat  

Desain adalah gambar yang berupa pola dari suatu alat  penangkapan 

yang dilengkapi dengan ukuran-ukuran tertentu yang diperlukan dengan 

menggunakan skala tertentu. Merancang alat tangkap dan peralatan lainnya, 

mesin-mesin, alat-alat / perlengkapan dan sebagainya di bagi dalam beberapa 

tahap yang masing-masing, tahap tersebut pada prakteknya mungkin tumpah 

tindih.  Hal ini terdiri dari : 

1. Pertimbangan batasan (batasan dari kebutuhan untuk alat baru). 

2. Rumusan persyaratan teknik untuk memenuhi keperluan yang baru 

3. Persiapan pendahuluan atau konsep rancangan 

4. Pembuatan rancangan teknis yang terinci (spesifikasi dan bahan-bahan 

secara terinci) 

5. Gambar konstruksi 

VI.2.1 Macam-macam Desain  

  Beberapa alat penangkapan ikan yang bahan utamanya terdiri dari 

lembaran jaring mempunyai bentuk desain yang khusus sesuai dengan jenis 

alat-alat tersebut, seperti ; gill net, lampara, purse seine, dan sebagainya.  

Sedangkan pada alat-alat penangkapan ikan yang bahan utamanya bukan 

jaring pada umumnya, penggambaran dilakukan dengan cara membuat 

perbandingan atau skala antara alat aslinya dengan desain yang dibuat.  

Kadang-kadang disertakan juga proyeksi gambar alat-alat tersebut seperti : 

otterboard, ring, pelampung, dan sebagainya. 

VI.2.2 Cara membaca desain 

Dengan adanya perbedaan bermacam-macam desain dari setiap alat 

penangkapan ikan, maka cara membacanya pun berbeda-beda pula.  Cara 

membaca suatu desain merupakan suatu kesatuan dengan cara membuatnya.  

Oleh karena itu, untuk dapat membaca suatu desain secara benar, orang harus 

megetahui bagaimana caranya mendesain al at. 

Di bawah ini adalah beberapa contoh cara menggambar dan cara membaca 

desain alat-alat penangkapan ikan. 



 
 

a. Jaring lingkar (purse seine, lampara dan sebagainya). Panjang mendatar 

alat adalah sama dengan panjangnya tali pelampung dan dalamnya alat 

adalah sesuai dengan dalamnya alat dalam keadaan sepenuhnya ditarik 

rentang (fully stretch netting) 

b. Gill net dan tangle net. Panjang jaring  digambar sesuai dengan 

panjangya tali pelampung.  Bila mempunyai tali ris tersebut.  Bila tidak 

mempunyai tali ris sisi / samping maka dalamnya jaring di gambar sama 

dengan dalam keadaan sepenuhnya ditarik  - rentang. 

c. Trawl dan sejenisnya.  Lebar jaring digambarkan setengah lebar aslinya 

sedangkan panjangnya digambarkan menurut panjang jarring yang 

sebenarnya. 

Agar desain dapat dibaca dengan mudah, maka di dalamnya haruslah 

diberikan juga datanya secara lengkap dan terprinci baik dalam bentuk 

table/data yang tersendiri maupun keterangan-keterangan yang 

dituliskna dalam gambar secara langsung. 

Hal ini gunanya adalah agar orang dapat membaca dengan mudah 

sehingga alat tersebut dibuat sesuai dengan yang dikehendaki baik 

dalam bentuk maupu bahan-bahannya. 

Hal – hal yang perlu dijelaskan dalam gambar tersebut adalah : 

a. jumlah meshes pada panel bagian atas (upper edge) dan jumlah 

meshes pada bagian bawah (lower edge) 

b. Dalamnya suatu bagian / tiap-tiap bagian digambarkan dalam jumlah 

mata. 

c. Ukuran mata pada tiap-tiap bagian harus dijelaskan (baik dalam inchi 

maupun dalam cm) 

d. Ukuran benang pada tiap-tiap bagian juga harus dicantumkan. 

 Disamping itu ada beberapa simbol-simbol atau kode-kode tertentu 

untuk jenis-jenis bahan, bentuk simpul arah pintalanm, ukuran diameter bahann 

dan sebagainya yang harus dimengerti. 
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Gambar 1. Ilustrasi pendesainan alat tangkap dari jaring 

Disamping itu itu ada beberapa symbol-simbol atau kode-kode tertentu untuk 

jenis-jenis bahan, bentuk simpul, ukuran diameter bahan dan sebagainya yang 

harus dimengerti. 

Diantara simbol-simbol itu ada pada halaman berikutnya.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Beberapa desain sederhana alat tangkap dari jaring 

 

 

= diameter 

= ring 

= arus 

= mata jaring 

= angin 

= kira-kira/perkiraan 

= potong/lingkar 

= panel atas 

= panel bawah 

= panel samping 

= ketebalan 

= ikan 

= opsi 



 
 

 

 

 

VII.1 Desain dan Menghitung Kebutuhan Bahan 

VII.1.1 Bahan Pembuatan Alat Tangkap dari Jaring 

Dalam hal pembuatan alat tangkap, persiapan bahan dan alat pembuatan alat 

tangkap menjadi hal yang penting.  Khusus untuk perancangan alat tangkap yang 

terbuat dari jaring, sebagai langkah awal, perlu kiranya dipersiapkan rencana jenis alat 

yang akan dibuat baru kemudian dimulai tahap perancangan dalam hal ini desain 

berikut spesifikasi teknis dari alat yang akan dibuat.  Tentunya sudah banyak contoh 

jenis alat yang dioperasikan di sekitar kita, dimana kita tinggal mengadopsi bentuknya 

dan bahkan jika perlu penambahan alat-alat tertentu hasil modifikasi kita guna 

menambahan nilai efektifitas dan efisiensi pengoperasian alat, bisa dilakukan.  Dari 

situ kemudian kita dapat menentukan macam-macam bahan yang perlu kita 

persiapkan.  Beberapa contoh jenis alat tangkap dari jaring dengan metode 

pengoperasian berbeda seperti, purse seine, gill net, trawl dan sebagainya, secara 

umum memerlukan : 

a.  Pelampung / floater sebagai bahan pengapung alat tangkap dengan bentuk yang 

bermacam-macam tergantung tujuan dan peruntukannya. Pada alat yang 

dioperasikan dipermukaaan berfungsi untuk memberikan daya apung secara 

keseluruhan, pada lapisan pertengahan atau dasar perairan untuk 

mengangkat/menegakkan posisi jaring supaya tetap vertikal. Pada mulut jaring 

untuk bukaan mulut supaya sempurna dan sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Bentuk pelampung yang umum digunakan 

b. Jaring / webbing sejumlah yang dibutuhkan dalam rancangan. Jaring berfungsi 

untuk menyapu, menjaring, mengurung, menghadang, menjerat atau membelit ikan 

target tangkapan. 
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Jaring simpul 

(Knotted type) 

Jaring tanpa simpul 

(Knotless type) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Jenis jaring berdasarkan teknik pembuatannya 

 

c. Pemberat / singker sebagai bahan pemberat alat tangkap dengan bentuk 

bermacam-macam.  Pada alat yang dioperasikan di dasar perairan berfungsi untuk 

menenggelamkan alat, secara keseluruhan dan kadang-kadang untuk 

mempertahankan kedudukan alat agar tetap berada di posisinya. Pada alat 

tangkap yang dipermukaan, berfungsi untuk beban dan menambah kecepatan 

tenggelam bagia tertentu seperti pada purse seine.  Pada gill net berfungsi untuk 

mempertahankan posisi bagian-bagian tertentu untuk tetap di dasar, dan pada alat 

tertentu dipergunakan untuk membentuk alat agar alat dapt mempunyai bentuk 

seperti yang diinginkan. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 5. Beberapa jenis pemberat yang umum digunakan 

 

d. Benang, dimana benang yang digunakan adalah benang yang telah dipintal 

terlebih dahulu, ukuran atau nomor benang disesuaikan dengan ukuran benang 

jaring dan kebutuhan teknis rancangan alat yang telah dibuat 

e. Pertalian, berfungsi untuk melindungi dan memperkuat bagian lembaran jaring, 

selain itu untuk mempermudah penarikan atau penaikan alat ke atas kapal. Terdiri 



 
 

atas : 

1. Tali ris atas 

2. Tal ris bawah 

3. Tali ris samping (identik dengan gill net) 

4. Tali selambar / warp (identik dengan jaring kantong dan sejenisnya)  

5. Tali pelampung 

6. Tali pemberat 

 

 

 

 

Pelampung dan tali ris atas 

 

 

Pemberat dan tali ris bawah 

 

Gambar 7. Tali ris, tali pelampung serta tali pemberat 

 

f. Otterboard (identik pada trawl dan sejenisnya) berfungsi sebagai papan pembantu 

bukaan mulut jaring ke arah samping 

 

 Otter board 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Otterboard (ditujukkan pada gambar) sedang dipersiapkan  

      untuk kegiatan penangkapan 

g. Purse ring (identik pada purse seine) berfungsi sebagai cincin pengatup / purut 



 
 

Beam 

ketika tali purut / kolor (purse line) ditarik  

 

 

 

 

              Purse ring 

 

 

 

 

Gambar 9. Cincin purut atau purse ring (ditunjukkan pada gambar) 

 

h. Beam (identik dengan trawl, pukat kantong dan sejenisnya), berfungsi sebagai 

tonggak, batang penegak bukaan mulut jaring pada trawl. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Beam pada Trawl 

 

VII.1.2 Peralatan  Membuat Alat Tangkap 

Membuat alat tangkap terutama yang terbuat dari jarring dapat dilakukan 

dengan mesin dan dapat pula dengan tangan (hand made). Untuk membuat jaring 

dengan tangan atau lebih dikenal dengan kata menjurai dan menyatukan bagian-

bagian jaring, perlu disiapkan beberapa peralatan antara lain : 

1. Frame, adalah alat yang digunakan untuk menggantungkan jaring selama 

pengerjaan.  Dapat berupa papan yang diberi paku ataupun sepotong besi yang 

dipakai untuk menggantungkan hasil pengerjaan 

2. Seleran yang ukurannya disesuaikan dengan ukuran mata jaring,  adalah alat 

untuk membuat setengah mata jaring. Selain itu untuk memperbaiki  badan 

jaring ketika ada bagian mata jaring yang rusak pada saat pengerjaan alat 

3. Coban, adalah yang berbentuk seperti jarum yang berguna untuk menempatka 



 
 

benang juraian dan untuk menyambung menyatukan badan jaring yang telah 

dipotong berdasarkan pola yang ada. 

4. Alat potong dapat berupa gunting jaring, pisau jaring atau alat potong tajam 

lainnya, berguna untuk memotong jaring sesuai dengan model dan pola yang 

dikehendaki oleh desain.  Selain itu alat potong tajam berupa pisau cutter 

berguna untuk memotong tali-temali baik yang berukuran besar maupun kecil 

5. Toyo lock, berfungsi untuk mengunci ujung tali dengan teknik press  supaya 

tidak terurai 

6. Korek api / api secukupnya untuk mencegah ujung tali tidak berserabut 

 

VII.2 Menghitung Kebutuhan Bahan dan  

VII.2.1 Membuat Gill Net 

Gill net (jaring insang) adalah jaring penangkap ikan yang berbentuk  empat 

persegi panjang yang dikhususkan pada target tangkapan tertentu.  Disamping sifat 

dan kekuatan bahan maka konstruksi gill net  dalam hal ini bentuk, ukuran mata, 

volume bahan / dalam / jumlah mata  dan cara penggantungan juga sangat 

menentukan tingkat keberhasilan atau daya tangkapnya.   

1. menentukan ukuran mata 

Menentukan ukuran mata jaring adalah langkah awal merancang gill net.  

Menentukan mata gill net didasarkan pada komoditas jenis tangkapan, dengan 

mengambil ukuran rata-rata ikan tersebut. Hal tersebut dapat dirumuskan :  

   

dimana : 

OM  = Ukuran mata (mm) 

L  = Panjang rata-rata ikan yang ditangkap (mm) 

K = Nilai koofisien menurut jenis ikan ; dimanan : 

              5 = untuk ikan yang panjang dan pipih 

              3,5 = untuk ikan berukuran sedang (tidak tebal dan tidak tipis) 

              2,5 = untuk ikan yang besar, lebar dan tinggi 

 

Cara lain untuk menentukan ukuran mata gillnet berdasarkan ukuran lingkar insang 

maksimum pada halaman berikutnya. 

  



 
 

dimana : 

OM = ukuran mata gill net 

G = lingkaran badan ikan 

KG = koofisien empiris sesuai dengan bentuk ikan, dimana : 

       0,40 = untuk ikan yang pipih dan panjang 

                 0,44 = untuk ikan yang pendek dan lebar  

 

 

 

 

 

Beberapa contoh ukuran mata gill net untuk berbagai jenis ikan  

2. Menentukan dalamnya / jumlah mata jaring (mesh depth) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis Ikan Ukuran Mata (mm) 
Kurau 

Manyung 

Ikan Merah 

Tenggiri 

Kembung 

Cucut 

Udang 

Lobster 

50 

75 

140 – 160 

100 – 110 

50 

170 – 250 

30 

160 

Jenis Ikan Ukuran Mata (cm) Dalam/Jumlah mata 
Sardin 

Hiu 

Herring 

Ekor kuning 

Tuna 

Ikan merah 

Lobster 

3,6 

30,3 

55 - 7,3 

9,0 

18,1-36,4 

16,7 

110,6 

100 

35 

10 - 200 

100 

20 - 70 

12 

35 



 
 

Jumlah mata ke bewah / dalam disesuaikan dengan sebaran vertikal ikan target 

tangkapan.  Gill net yang dioperasikan dipermukaan dan berhanyut, memiliki 

kedalaman yang agak besar antara 6 – 15 m, sedangkan gill net dasar 

berkedalaman antara 1,5 – 6 m. 

Beberapa contoh dalam jaring gill net sesuai ukuran mata dan jenis ikan target 

3. Menentukan cara penggantungan (Hanging ratio) 

Bentuk jaring waktu dioperasikan ditentukan oleh cara penggantungan jaring 

tersebut dengan tali ris atau hanging ratio, besarnya hanging ratio berpengaruh 

pada efisiensi penangkapan.  Besarnya nilai HR sekitar 0,5, jika lebih kecil dari 0,5 

, gill net cenderuang memuntal ikan dan dapat menangkap berbagai jenis spesies 

ikan yang berbeda.  Hal ini terdapat pada gill net menetap.  Sebaliknya jika jauh 

lebih besar dari 0,5 maka gill net cenderung menjerat, hal ini tedapat pada gill net 

hanyut (drift gill net) 

4. Menghitung perlengkapan Gill net 

Yang termasuk kedalam perlengkapan gill net adalah pelampung yang dipasang 

pada tali ris atas dan pemberat yang dipasang pada tali ris bawah. Jumlahnya 

disesuaikan dengan jenis gill net yang akan dioperasikan.  Gill net yang 

dioperasikan di permukaan, membutuhkan daya apung yang lebih besardari pada 

jumlah pemberatnya, demikian sebaliknya.  Jumlah keduanya tidak boleh 

berlebihan sebab akan menimbulkan gaya vertikal terhadap jaring serta 

mengurangi kelenturan jaringdan efisiensi penangkapan. Jarak  pemasangan 

pelampung tidak boleh melebihi 75 % dari kedalaman jaring atau antara tali ris 

atas dan ris bawah, untuk menghindari hilangnya luas yang diperlukan akibat 

adanya lengkungan antara dua pelampung yang berdekatan. 

Berikut contoh spesifikasi / data teknis gill net dasar (Bottom set gill net) 

 

Badan Jaring (webbing) 

Bahan      : Nylon 

Warna       : Biru keabu-abuan 

Ukuran benang badan  bagian samping : 390 tex 

Ukuran mata badan jaring tarik-rentang : 180 mm 

Panjang jaring     : 510 m 

Kedalaman      : 30 mata 

Baiting rate     : All points 



 
 

Selvedge  : upper    : Nylon, 770 tex, 1” 

                   Lower   : Nylon, 770 tex, 2,5”  

Hanging ratio    : 50 %   

 

Pertalian (lines/ropes) 

Bahan     : Manila 

Diameter :  

Ris atas    : 9 mm 

Ris bawah   : 10 mm 

Ris samping   : 9 mm 

Tali jangkar atas / bawah  : 20 mm 

Tali Pelampung tanda  : 16 mm 

Tali pelampung jaring   : 7 mm 

Panjang tali ris atas / bawah : 48 m 

Pelampung dan Pemberat 

Bahan : 

Pelampung jaring   : Fiber 

Pelampung tanda   : Plastik 

Pemberat jaring   : Timah 

Jangkar    : Besi baja 

Diameter : 

Pelampung jaring  : 5 “ 

Pelampung tanda  : 20” 

Pemberat   : 6,5 “ 

Daya apung statis pelampung : 0,75 kg 

Berat di udara : 

Pemberat jaring  : 3,5 kg 

Jangkar     : 25 kg 



 
 

VII.3 Menghitung Kebutuhan Bahan Pukat Udang (Shrimp Trawl) 

Pukat udang merupakan alat penangkap udang berbentuk kantong, yang 

secara konstruktif terdiri dari : 

a. Sayap 

b. Square 

c. Badan dan kantong bagian bawah sayap pukat yang dipasangi pemberat 

d. Bagian atas sayap dipasang pelampung agar mulut pukat terbuka ke arah 

vertical 

e. Kedua ujung sayap yang biasanya dipasangi papan rentang (otter board) 

untuk membuka mulut pukat kearah samping/mendatar/horizontal 

Pukat udang dioperasikan di dasar perairan dengan cara menyeret dan menghela 

dari sebuah kapal 

Berikut contoh spesifikasi pukat udang : 

Badan jaring (webbing) 

1. Bahan      : Nylon 

2. Benang jaring sayap panel atas / bawah 

 Badan Jaring    : 150  tex 

 Kantong     : 300, 1600 tex   

3. Ukuran mata tarik rentang   

 Badan jaring    : 24 mm  

 Kantong     :100 mm 
 

Kedalaman jaring     

1. Sayap panel atas    : 58 mata 

2. Sayap panel bawah    : 150 mata 

3. Badan jaring panel atas   : 522 mata 

4. Badan jaring panel bawah   : 400 mata 

5. Kantong      : 93 mata 

6. Cod end     : 32 mata 
 

Pertalian (ropes / lines) 

1. Bahan  

 Sayap &  square panel atas  : Nylon 

 Sayap & square panel bawah  : Manila 



 
 

 Bagian jaring panel atas / bawah : Nylon 

2. Diameter 

 Sayap &  square panel atas  : 12 mm 

 Sayap & square panel bawah  : 22 mm 

 Bagian jaring panel atas / bawah : 8  mm 
 

Pelampung dan pemberat 

Bahan     

 Pelampung     : kayu, fiber 

 Pemberat     : besi baja 

VII.2 Sinking Power dan Buoyancy Bahan Alat Tangkap dan 

Perhitungannya 

Jika pemotongan ke bawah lebih banyak dibandingkan mata mata ke 

samping (B > L ) maka digunakan rumus sebagai berikut : 

     p = jumlah point yang akan terpotong 
     b = jumlah bar yang akan terpotong 
     B = jumlah mata kea rah dalam 
     L = jumlah mata kea rah samping 
 
JIka mata ke samping lebih banyak disbanding mata ke abwah, maka 

digunakan rumus sebagai berikut : 

     m = jumlah point yang akan terpotong 
     b = jumlah bar yang akan terpotong 
     B = jumlah mata kea rah dalam 
     L = jumlah mata kea rah samping 
 

VII.3 Merancang desain Gill net 

Yang perlu diperhatikan dalam desain gill net jenis apapun adalah : 

1. Ukuran mesh 

2. Jumlah mata ke samping dann ke bawah ( L dan B ) 

3. Bahan jarring 

4. Nomor jarring 

5. Bahan tali ris 

6. Shrinkage (pemuluran  jarring setelah digantung (yang dikehendaki)) 

p  =  B  - L 

b  = 2L 

m =  B  - L 

      b  = 2L 



 
 

VII.4 Penggunaan Rumus Shrinkage 

 

  

 

S = Prosentasi kemuluran jarring setelah digantungkan 

L = Panjang jarring kea rah samping (dalam keadaan tarikan penuh/fully 

stretched) 

H = Panjang jarring setelah di gantung  

 

d = kedalaman jarring saat digantung/hanging position 

n = jumlah mata jarring kea rah bawah 

m = ukuran mesh saat terentang/fully stretched (cm) 

S = prosentase shrinkage 

 

VII.6 Perhitungan Jumlah Pelampung 

 Pelampung + pemberat       dipergunakan untuk mengatur performance 

jarring di air, penentuan jumlah pelampung sangat penting dari pada jumlah 

pemberat. Jumlah pelampung ditentukan dari massa + berat jenis keseluruhan 

bahan penyusun alat tangkap 

 

S    %  

L  H 

 100% 

 

 



 
 

VII.6.1 Pembuatan MidwaterGill net 

Misalkan diperoleh data-data sebagai berikut : 

Berat nylon di udara (W nylon)  = 7,6 kg 

Berat jenis nylon (C nylon)   = 1,14 

Berat saran di udara (W saran)  = 3 kg 

Berat jenis saran (C saran)   = 1,7 

Berat pelampung di udara (Wb)  = 30 kg 

Berat jenis pelampung (Cb)   = 0,29 

Berat tali ris di udara (Wi)   = 4,5 kg 

Berat jenis tali ris (CI)    = 0,96 

Masing-masing bahan dihitung sinking powernya (SP) sebagai berikut : 

 

            Nylon       Saran 

 

 

 

 

 

 

 

Tali Ris 

 

 

 

 

 

Total sinking power  = nylon+saran+tali ris 

  = 0,819 kg + 1,24 kg+ -0,1875 

  = 1,8715 

 

 

 

  

 
 

 
           0,96 

 

SP  0,1875kg 
 



 
 

Kemudian dihitung buoyancy untuk pelampung 

 

 

 

 

 

Selisih Midwater gill net dan Sinking Power (SP) merupakan hasil dari 

Buoyancy (B) dimana SP = 1871,5 gram. Karena SP = B         B = 1871,5 gram. 

Jumlah pelampung yang dibutuhkan adalah : 1871,5 gram : 73,45 gram = 25.48 

buah ~ 26 buah. Selanjutnya ditambah sebuah pelampung lagi sebagai 

pelampung penutup. 

VII.6.2 Pembuatan Surface Gillnet 

 Hampir sama dengan pembuatan midwater gillnet. Perbedaannya 

terletak pada penentuan besar daya apung jarring. Pada surface gill net 

penentuan daya apung didasarkan pada perhitungan extra buoyancy. 

 

           Jika diinginkan EB sebesar 30%, 

maka pelampung yang dibutuhkan adalah : 

  

      Jika (TB)= 2673,57 gr 

      B  1 pelampung = 73,45 gr 

Jmlah pelampung yang dibutuhkan 

adalah sebagai berikut : 2673,57 : 

73,45 = 36,4 ~ 36 buah + buah 

pelampunh menjadi 37 buah 

 

 

 

 

 

 

30 %  

TB  1871 ,5 

 100 % 
  TB 

30TB  100 TB  187150 

TB  187150 / 70 

TB  2673 ,57 gram 

 



 
 

 

 

 

VIII.1 Membuat dan Merakit Alat Tangkap dari Kelompok Tali dan Pancing 

Penggunaan umpan dalam penangkapan menggunakan alat tangkap pancing 

dapat berupa umpan hidup atau umpan mati dan umpan tiruan.  Umpan hidup 

biasanya menggunakan jenis-jenis ikan pelagis kecil ataupun potongan-potongan ikan 

(bila ukuran ikan terlalu besar dibandingkan dengan kailnya atau ikan sasaran 

tangkap), sedangkan untuk umpan tiruan dapat berasal dari bulu ayam, tali rafia 

maupun benda lain yang prinsipnya dapat menarik bagi ikan. 

 Sesuai dengan penggolongan alat tangkap pancing berdasarkan International 

Standard Statistical Classification Fishing Gear, pancing digolongkan sebagai berikut : 

1. Pancing ulur  (hand line), adalah pancing yang terdiri atas penggulung, tali 

pancing, mata pancing yang dilengkapi dengan umpan 

2. Pancing Ladung, adalah pancing yang terdiri dari tali pancing, mata pancing dan 

pemberat yang dioperasikan  dengan cara diturunkan sampai menyentuh dasar 

perairan kemudian diangkat sekitar satu meter dari dasar perairan 

3. Cigi-cigi (vertical line), adalah pancing yang terdiri dari tali pancing dengan 

sejumlah mata pancing yng dioperasikan secara tegak dengan memakai umpan 

atau tanpa umpan 

4. Pancing berjoran pancing yang terdiri atas joran, tali pancing, mata pancing berkait 

balik dan dilengkap dengan umpan, baik umpan butan maupun ikan. 

5. Rawai menetap, adalah pancing yang terdiri dari tali temali, tali pelampung, 

pelampung, menggunakan umpan atau tanpa umpan serta dilengkapi dengan 

jangkar atau pemberat, dioperasikan pada dasar peraian atau dekat dasar 

perairan 

6. Rawai hanyut, adalah pancing yang terdiri dari rangkaian tali temali, pelampung, 

tali pelampung, tali utama, tali cabang dan mata pancing, dioperasikan di dekat 

permukaan atau pertengahan perairan 

7. Pancing Huhate (Pole and Line), adalah pancing yang terdiri dari joran, mata 

pancing tanpa kait balik yang diberi umpan buatan, digunakan untuk menangkap 

ikan cakalang yang dalam pengoperasiannya harus dilengkapi dengan umpan 

hidup. 

BAB VIII 

MEMBUAT DAN MERAKIT ALAT TANGKAP  



 
 

8. Pancing tonda (Trolling Line), pancing yang terdiri dari mata pancing, umpan 

buatan dan batang yang dalam pengoperasiannya dengan cara 

dihela/ditarik/diseret dengan atau dibelakang kapal/perahu. 

9. Pancing cumi (Squid jigging), adalah pancing yang terdiri dari tali pancing, mata 

pancing berganda tidak berkait dengan menggunakan mesin atau joran/tongkat, 

pengoperasiannya dipermukaan perairan dengan menaikturunkan mata pancing 

secara vertical di sisi lambung kapal. 

VIII.1.2 Pemilihan Bahan dan Jumlah Kebutuhan Bahan Alat Tangkap 

 Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam mendesain alat tangkap.  

Pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat meliputi ; model alat tangkap (bentuk, 

dimensi dan spesifikasi bahan-bahan penyusunnya), peruntukan (tujuan 

tangkapan/jenis tangkapan), daerah penangkapan (perairan permukaan, pertengahan, 

dasar berpasir, berkarang dan sebagainya), dan lain-lainnya.  Kebanyakan nelayan 

tidak begitu banyak mempertimbangkan aspek-aspek teknis dalam 

mendesain/membuat alat tangkap pancing yang sederhan karena mereka banyak 

mengandalkan pengalaman. Sekarang telah banyak model pancing yang dioperasikan 

di lingkungan mereka, sehingga mereka tinggal mengikuti dan menyesuaikan dengan 

kebutuhan dan kondisi yang ada. 

 Beberapa desain pancing yang disajikan berikut,  bisa menjadi acuan atau 

panduan dalam membuat alat tangkap pancing. 

1. Pancing tonda (Trolling line) 

 Pancing tonda adalah pancing yang  diberi tali panjang dan ditarik oleh perahu 

atau kapal.  Pancing diberi umpan ikan atau umpan segar atau umpan palsu yang 

karena pengaruh tarikan bergerak di dalam air sehingga meransang ikan buas 

menyambarnya.  Sekarang, dengan  menggunakan sistem pemberat, papan selam 

atau tabung selam dan dikombinasikan dengan perhitungan kecepatan kapal, maka 

operation depth (lapisan pengoperasian) dari pancing dapat diatur mendekati 

swimming layer (lapisan renang) dari tuna.  Dengan demikian, alat ini memungkinkan 

untuk menangkap tuna.  Di pasaran terdapat banyak variasi dari pancing tonda, 

terutama untuk menarik hati penggemar sport  fishing.  Akan tetapi unutk mengurangi 

keperluan komersial biasanya dipakai desan pokoknya saja sehinggga mengurangi 

variasi yang belum tentu meningkatkan hasil tangkapan.  Desain umum dan beberapa 

variasi dari pancing ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.   

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Membuat alat pancing tangan (Hand line) 

Penjelasan aspek teknis dari Gambar 2 : 

a. Roll tali ;  penggulung tali, di pasaran biasanya terbuat dari plastik atau bahan 

sintetis lainnya atau biasa juga dibuat sendiri oleh nelayan dengan bahan dasar 

kayu atau bambu 

b. Tali ; tergantung dari jenis dan ukuran ikan tujuan tangkapan, 

 ikan jenis pelagis kecil dan karang (kembung, bawal, merah, ketamba, 

pepetek dan sebagainya), biasanya cukup digunakan tali monofilament 

yang transparan atau tidak mencolok dengan ukuran berkisar  No. 2 - 4  

 kalau tujuan tangkapan sejenis pelagis sedang – besar (cakalang, tongkol, 

tenggiri, tuna dan sebagainya) dapat digunakan monofilament (ukuran 

berkisar No. 10 – 15), multifilament (dari tali PE berukuran No. 4 - 5) atau 

kombinasi keduanya jika menggunakan kili-kili yag mengantarai keduanya.  

Pengaplikasian wire (tali baja) pada pancing ini juga  ada, jika tangkapan 

sangat besar (tuna ukuran 1 m lebih) 

c. Kili-kili (swivel) ; mencegah terbelitnya tali pancing ketika ikan meronta, hanya 

digunakan jika ikan tujuan tangkapan tergolong ikan aktif seperti tuna, cakalang 

dan sebagainya. 



 
 

d. Mata pancing ; dengan umpan ikan atau buatan, tergantung dari besar mulut 

rata-rata ikan tujuan tangkapan 

- ikan pelagis kecil dan karang biasanya berkisar No. 8 –11 

Ikan pelagis sedang – besar berbahan dasar baja dan biasanya berkisar no 

4 – 5 

VIII.1.3 Membuat alat tangkap Rawai(Long line)  

 Berdasarkan letak pemasangannya di dalam perairan, rawai dibagi atas 

beberapa jenis antara lain : 

a. Rawai permukaan (surface long line) 

b. Rawai pertengahan (midwater long line) 

c. Rawai dasar (bottom long line) 

Berdasarkan prinsip pengoperasiannya long line dapat dibagi menjadi :  

a. Rawai menetap atau biasa juga disebut set long line yang biasanya 

digunakan untuk menangkap ikan ikan demarsal.  

b. Rawai yang hanyut yang biasa disebut dengan drift long line, biasanya 

digunakan untuk menangkap ikan-ikan pelagis yang paling terkenal adalah 

tuna long line  

Tuna long line sendiri pada umumnya terdiri dari :  

1. pelampung bendera/tanda (bamboo pole),  

2. pelampung lampu (light buoy) 

3. pelampung radio (radio buoy), 

4. tali utama (main line) 

5. tali pelampung (buoy line) 

6. tali cabang (branch line),  

7. mata pancing  

8. tali baja (wire leader), 

9. dan lain-lain.  

Antara pelampung bendera yang satu dengan pelampung bendera lainnya 

dihubungkan dengan tali pelampung dan tali  utama dimana sepanjang tali 

utama terpasang beberapa tali cabang. Satu rangkaian alat inilah yang disebut 

dengan basket long line.  Jumlah mata pancing pada setiap basket bervariasi. Desain 

umum dan beberapa variasi dari pancing ini dapat dilihat pada gambar-gambar berikut. 
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Gambar 3. Bentuk umum long line 

 Adapun bagian-bagian dari tali cabang (branch line) disajikan sebagai berikut.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Tali cabang dan bagian-bagiannya 

 

 

 

Penjelasan aspek teknis dari Gambar 3 dan 4. 

Alat terdiri dari beberapa basket, setiap  basket mempunyai bagian-bagian sebagai 

berikut : 

a. Pelampung Tanda (bamboo pole) ; terdapat dua yang mengapit satu basket ; 

biasanya digunakan pelampung plastik/fiber/aluminium yang diberi bendera ; 

diameter 20 – 30 cm 

b. Pelampung lampu ; Pelampung biasa yang menggunakan lampu 5 watt yang 

sumber listriknya berasal dari baterai yang terletak pada bagian ujung atas 

pipa atau bagian bawah ruang yang kedap air. Pelampung ini dipasang pada 

setiap 15 basket yang diperkirakan hauling pada malam hari. 



 
 

c. Pelampung radio ; berupa pelampung khusus berbentuk tabung  yang 

ditengah-tengahnya terdapat transmitter yang mempunyai frekuensi tertentu. 

Daerah tranmisinya bisa mencapai 30 mil. Jika dalam pengoperasian 

long line menggunakan radio bouy, maka kapal harus dilengkapi dengan 

radio direction finder (RDF).  

d. Tali pelampung ; untuk mengatur kedalaman alat sesuai dengan kedalaman 

yang dikehendaki ; biasanya terbuat dari bahan kuralon dengan dimeter 0,25 

inch atau lebih 

e. Tali utama (main line) ; bagian dari potongan-potongan tali yang dihubungkan 

antara satu dengan yang lain sehingga membentuk rangkaian tali yang 

sangat panjang ; harus cukup kuat karena menanggung beban dari tali cabang 

dan tarikan ikan yang terkait pada mata pancing. kedua ujungnya dibuat simpul 

mata ; biasanya terbuat dari bahan kuralon yang diameternya 0,25 inci atau 

lebih. Panjang main line tergantung dari panjang dan jumlah tali cabang 

(branch line) 

f. Tali cabang (branch line) ; Bahan dari tali cabang biasanya sama dengan tali 

utama, perbedaannya hanya pada ukuran saja, dimana ukuran tali cabang 

lebih kecil dari tali utama.satu set tali cabang ini terdiri dari tali pangkal, tali 

cabang utama, wire leader yang berfungsi agar dapat menahan gesekan 

pada saat ikan terkait pada pancing, dan pancing yang terbuat dari bahan baja, 

biasanya menggunakan pancing No.7 

 Snap (peniti rawai), digunakan untuk menghubungkan antara branch line 

kepada main line, serta untuk menghubungkan antara buoy line kepada 

main line.  Snap terbuat dari bahan yang kuat dan tahan karat.   

 Swivel (kili-kili) digunakan untuk menghubungkan antara dua utas tali, 

antara lain pada rangkaian komponen branch line.  Swivel ditempatkan 

pada rangkaian branch line untuk mengurangi pengaruh putaran tali akibat 

beban bobot dan hentakan ikan hasil tangkapan, serta pengaruh arus dan 

gelombang. 

 Pancing merupakan komponen tempat bergantngnya ikan umpan (umpan 

hidup maupun mati), untuk memikat ikan sasasran penangkapan aagar 

terpikat meakannya, dengan demikian konsttruksi pancing harus kokoh 

mencengkeram ikan umpan maupun ikan hasil tangkapan.  Pada umumya 

pancing terbuat dari besi baja, seluruh bagian pancing dilapisi timah 

(galvaniz) untuk mencegah serangan karat.  



 
 

 Toyo lock terbuat dari bahan logam campuran yang kuat dan tahan karat.  

Digunakan untuk menjepit ikatan simpul mata pada wire leader, simpul 

mata sekiyama, maupun pada simpul mata tali mono filament 

 Armour spring terbuat dari bahan plastik, ditempatkan menyelimuti lingkaran 

simpul mata (eye splice) pada sekiyama, dan pada simpul mata  wire 

leader, untuk menghambat keausan sekiyama akibat dari pengaruh 

gesekan wire leader. 

 Kanshiki spring berupa lingkaran pegas terbuat dari logam tahan karat, 

ditempatkan pada lingkaran simpul mata simpul mata wire leader  pada 

bagian yang bertautan dengan pancing, gunanya untuk mencegah 

kerusakan wire leader akibat pengaruh gesekan dengan pancing.   

VIII.1.4 Membuat Alat Tangkap Pancing Tonda 

Berdasarkan desain alat tangkap pancing tonda yang disajikan sebelumnya, 

maka alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan 1 set alat tersebut sebagai 

berikut : 

Alat : 

1. Marlin spike 

2. Gunting tali 

3. Isolasi 

4. Press toyo lock 

Bahan : 

Nama Bahan Jenis Ukuran Jumlah 

1. Korek + lilin 

2. Joran  

3. Snap lock 

4. Frame 

5. Driving board 

6. Kili-kili 

7. Mata pancing 

8. Tali-temali 

- Tali joran 

- Tali penarik 

- Tali driving 

board 

- 

custom/made in factory 

kuningan/stainless steel 

custom 

custom 

stainless steel 

stainless steel 

 

Nylon 

Nylon 

Nylon 

Nylon 

 

Disesuaikan 

Sda 

Sda 

Sda 

No. 4 – 5 

No. 15 

 

No. 24 

No. 14 

No. 21 

No. 20 

Secukupnya 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

4 buah 

2 buah 

 

 3 meter 

 150 meter 

 14 meter 



 
 

- Tali utama  

- Tali pancing 

Nylon No. 18  1 meter 

 2 meter 

 

Uraian kerja pembuatan pancing tonda adalah sebagai berikut : 

1. Masing-masing bahan di urai menurut desain yang ada 

2. Pemasangan tali joran pada joran dengan simpul atau splicing yang kemudian di 

kunci dengan press toyo lock agar simpul tidak rusak /terurai kembali lalu buat 

pula eye splicing / pasang cincin pada ujung satunya sebagai gantungan tali 

penarik 

3. Rangkaian tali penarik - frame dibuat dengan terlebih dahulu memotong tali 

penarik menjadi 3 bagian, masing-masing dengan panjang 50 m kemudian 

satukan dengan dipilin.  Setelah itu gulung dengan frame  

4. Rangkaian tali driving board - driving board – tali driving board dibuat dengan 

terlebih dahulu, mambagi dua tali driving board yang tersedia.  Setelah itu rangkai 

sebagaimana desain yang tersedia 

5. Rangkaian tali utama – tali pancing – mata pancing dibuat dengan terlebih dahulu 

memotong tali pancing masing-masing dengan ukuran 150 cm dan 50 cm. setelah 

itu rangkai semuanya sebagaimana desain yang ada. 

6. Rangkaian-rangkaian yang telah dibuat kemudian disatukan sebagaimana desain 

yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Uraian teknik penyambungan setiap bagai pancing tonda 

 

VIII.1.5 Membuat Alat Tangkap Hand Line 

Berdasarkan desain alat tangkap Pancing tangan yang disajikan sebelumnya, 

maka alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan alat sebagai berikut : 



 
 

Alat : 

1. Gunting tali 

2. Isolasi 

Bahan : 

Nama Bahan Jenis Ukuran Jumlah 

1. Korek + lilin 

2. Roll gulungan  

3. Kili-kili 

4. Tali utama 

5. Tali pancing 

6. Mata pancing 

7. Pelampung 

tanda 

8. Pemberat 

- 

Custom/made in factory 

Stainless steel 

Poly Ethilene 

Monofilament 

Stainless steel 

Custom/made in factory 

Custom/gula-gula 

- 

Disesuaikan 

No. 4 

No. 4 

No. 5 

Disesuaikan 

Sda 

Sda 

Secukupnya 

disesuaikan 

Sda 

Sda 

Sda 

Sda 

Sda 

Sda 

Uraian kerja pembuatan pancing tangan adalah sebagai berikut : 

1. Masing-masing bahan diurai terlebih dahulu menurut desain yang ada. 

2. Rangkaian tali sampai mata pancing di pasang menurut urutan ; roll & tali utama - 

kili-kili - tali pancing + pemberat + mata pancing (Gambar 6) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Uraian teknik penyambungan setiap bagian pada pancing tangan 

 

 

 



 
 

VIII.1.6 Membuat Alat Tangkap Rawai 

Berdasarkan desain alat tangkap rawai yang disajikan sebelumnya, maka alat 

dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan 1 basket alat tersebut sebagai berikut : 

Alat : 

1. Marlin spike 

2. Gunting tali 

3. Isolasi 

4. Press toyo lock 

Bahan : 

Nama Bahan Jenis Ukuran Jumlah 

1. Korek + lilin 

2.  Pelampung 

3. stick 

bendera 

4. Tali 

pelampung 

5. Tali utama 

6. Tali cabang 

utama 

7. Tali cabang 

kedua 

8. Kawat / wire 

9. Snap 

10. Kili-kili 

11. Mata 

pancing 

 

Plastik/fiber 

Bambu dan kain orange  

Poly ethylene 

Poly ethylene 

Poly ethylene 

Poly ethylene 

Steel 

Kuningan/stainless steel 

Stainless steel 

Stainless steel 

 

D 20 cm 

1 m 

No. 5 

No. 5 

No. 4 

No. 4 

No. 2 

Disesuaikan 

No. 4 

Disesuaikan 

Secukupnya 

2 buah 

2 buah 

di sesuaikan 

sda 

sda 

sda 

sda 

sda 

sda 

sda 

 

Uraian kerja pembuatan rawai adalah sebagai berikut : 

1. Masing-masing bahan diurai menurut desain yang ada 

2. Rangkaian pelampung dan tali pelampung dibuat dengan merangkai tali-

pelampung dan bendera sebagaimana desain yang ada. 



 
 

3. Tali utama disiapkan dengan memasangkan mata gantungan pada titik- titik yang 

telah ditentukan sebelumnya 

4. Rangkaian snap - tali cabang utama di buat dengan membuat memasangkan 

snap pada ujung tali cabang utama lalu kemudian ujung yang satunya lagi dibuat 

simpul mata yang dikunci dengan toyo lock agar tidak mudah lepas 

5. Rangkaian tali cabang – pancing dirangkai menurut desain yang ada dengan 

tata urutan ; kili-kili – tali cabang kedua – wire leader / monofilament – mata 

pancing.  Pada ujung tali cabang kedua dibuat pula splicing mata untuk 

sambungan mata-mata dengan tali cabang utama. 

6. Selanjutnya alat bisa di gunakan dengan menyatukan bagian-bagian tadi saat 

akan dioperasikan di laut (Gambar 7) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Uraian teknik penyambungan setiap bagian alat tangkap rawai 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Uraian teknik penyambungan yang lain pada alat tangkap rawai 

a. tiang-pelampung-tali cabang, b. tali pelampung-tali utama, c. tali utama-tali cabang, d. kili-kili, 

e. tali cabang I – tali cabang II, f. tali cabang II–wire, g. wire-mata pancing 

 

VIII.2 Membuat Gill Net 

Gill net (jaring insang) adalah jaring penangkap ikan yang berbentuk  empat 

persegi panjang yang dikhususkan pada target tangkapan tertentu.  Disamping sifat 

dan kekuatan bahan maka konstruksi gill net  dalam hal ini bentuk, ukuran mata, 

volume bahan / dalam / jumlah mata  dan cara penggantungan juga sangat 

menentukan tingkat keberhasilan atau daya tangkapnya.   

1. menentukan ukuran mata 



 
 

Menentukan ukuran mata jaring adalah langkah awal merancang gill net.  

Menentukan mata gill net didasarkan pada komoditas jenis tangkapan, dengan 

mengambil ukuran rata-rata ikan tersebut. Hal tersebut dapat dirumuskan :  

   

dimana : 

OM  = Ukuran mata (mm) 

L  = Panjang rata-rata ikan yang ditangkap (mm) 

K = Nilai koofisien menurut jenis ikan ; dimanan : 

              5 = untuk ikan yang panjang dan pipih 

              3,5 = untuk ikan berukuran sedang (tidak tebal dan tidak tipis) 

              2,5 = untuk ikan yang besar, lebar dan tinggi 

 

Cara lain untuk menentukan ukuran mata gillnet berdasarkan ukuran lingkar insang 

maksimum pada halaman berikutnya. 

  

dimana : 

 

OM = ukuran mata gill net 

G = lingkaran badan ikan 

KG = koofisien empiris sesuai dengan bentuk ikan, dimana : 

       0,40 = untuk ikan yang pipih dan panjang 

                 0,44 = untuk ikan yang pendek dan lebar 

  

 

 

 

 

 

 

 

Beberapa contoh ukuran 

mata gill net untuk 

berbagai jenis ikan  

Jenis Ikan Ukuran Mata (mm) 

Kurau 

Manyung 

Ikan Merah 

Tenggiri 

Kembung 

Cucut 

Udang 

Lobster 

50 

75 

140 – 160 

100 – 110 

50 

170 – 250 

30 

160 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Menentukan dalamnya / jumlah mata jaring (mesh depth) 

Jumlah mata ke bewah / dalam disesuaikan dengan sebaran vertikal ikan target 

tangkapan.  Gill net yang dioperasikan dipermukaan dan berhanyut, memiliki 

kedalaman yang agak besar antara 6 – 15 m, sedangkan gill net dasar 

berkedalaman antara 1,5 – 6 m. 

Beberapa contoh dalam jaring gill net sesuai ukuran mata dan jenis ikan target 

10. Menentukan cara penggantungan (Hanging ratio) 

Bentuk jaring waktu dioperasikan ditentukan oleh cara penggantungan jaring 

tersebut dengan tali ris atau hanging ratio, besarnya hanging ratio berpengaruh 

pada efisiensi penangkapan.  Besarnya nilai HR sekitar 0,5, jika lebih kecil dari 0,5  

gill net cenderuang memuntal ikan dan dapat menangkap berbagai jenis spesies 

ikan yang berbeda.  Hal ini terdapat pada gill net menetap.  Sebaliknya jika jauh 

lebih besar dari 0,5 maka gill net cenderung menjerat, hal ini tedapat pada gill net 

hanyut (drift gill net) 

XIII.2.2  Menghitung Perlengkapan Gill net 

Yang termasuk kedalam perlengkapan gill net adalah pelampung yang dipasang 

pada tali ris atas dan pemberat yang dipasang pada tali ris bawah. Jumlahnya 

disesuaikan dengan jenis gill net yang akan dioperasikan.  Gill net yang dioperasikan di 

permukaan, membutuhkan daya apung yang lebih besardari pada jumlah 

pemberatnya, demikian sebaliknya.  Jumlah keduanya tidak boleh berlebihan sebab 

akan menimbulkan gaya vertikal terhadap jaring serta mengurangi kelenturan jaringdan 

efisiensi penangkapan. Jarak  pemasangan pelampung tidak boleh melebihi 75 % dari 

kedalaman jaring atau antara tali ris atas dan ris bawah, untuk menghindari hilangnya 

Jenis Ikan Ukuran Mata (cm) Dalam/Jumlah mata 

Sardin 

Hiu 

Herring 

Ekor kuning 

Tuna 

Ikan merah 

Lobster 

3,6 

30,3 

55 - 7,3 

9,0 

18,1-36,4 

16,7 

110,6 

100 

35 

10 - 200 

100 

20 - 70 

12 

35 



 
 

luas yang diperlukan akibat adanya lengkungan antara dua pelampung yang 

berdekatan. 

Berikut contoh spesifikasi / data teknis gill net dasar (Bottom set gill net) 

 

Badan Jaring (webbing) 

Bahan      : Nylon 

Warna       : Biru keabu-abuan 

Ukuran benang badan  bagian samping : 390 tex 

Ukuran mata badan jaring tarik-rentang : 180 mm 

Panjang jaring     : 510 m 

Kedalaman      : 30 mata 

Baiting rate     : All points 

Selvedge  : upper    : Nylon, 770 tex, 1” 

                   Lower    : Nylon, 770 tex, 2,5”  

Hanging ratio     : 50 %   

Pertalian (lines/ropes) 

Bahan      : Manila 

Diameter :  

Ris atas     : 9 mm 

Ris bawah    : 10 mm 

Ris samping    : 9 mm 

Tali jangkar atas / bawah  : 20 mm 

Tali Pelampung tanda   : 16 mm 

Tali pelampung jaring    : 7 mm 

Panjang tali ris atas / bawah  : 48 m 

 

Pelampung dan Pemberat 

Bahan : 

Pelampung jaring   : Fiber 

Pelampung tanda   : Plastik 

Pemberat jaring    : Timah 

Jangkar     : Besi baja 

Diameter : 

Pelampung jaring    : 5 “ 

Pelampung tanda    : 20” 



 
 

Pemberat    : 6,5 “ 

Daya apung statis pelampung : 0,75 kg 

Berat di udara : 

Pemberat jaring    : 3,5 kg 

Jangkar     : 25 kg 

 

VIII.4 Membuat Alat Penangkap Ikan Dari Kelompok Purse Seine 

Jaring purse seine ialah perangkat jaring penangkap ikan yang digunakan untuk 

menangkap ikan yang bergerombol dengan cara melingkari gerombolan ikan tersebut.  

Secara konstruktif purse seine dikenal memiliki istilah-istilah teknis sebagai berikut : 

a. Jaring  

1. Kantong (bunt) sebenarnya tidak mempunyai kantong hanya merupakan 

bagian mngumpulkan/mengkonsentrasikan ikan 

2. Sayap, terdapat pada tipe purse seine yang mempinyai bagian kantong 

tengah 

3. Srampat (selvedge) merupakan bagian pinggir jaring yang dibuat dengan 

bahan benang lebih tebal dengan ukuran mata jaring lebih besar dan 

menjadi penghubung antara badan jaring dan tali ris 

b. Tali 

1. Tali pelampung, adalah tali untuk mengikat pelampung 

2. Tali pmberat, adalah tali pengikat pemberat 

3. Tal ris atas, bawah dan samping, adalah tali sebanyak 2 utas dengan arah 

pintalan kiri dan kanan yang diikatkan bersama dengan srampat atas 

bawah maupu disamping. 

4. Tali cincin, adalah tali dengan ukuran tertentu yang cukup kuat yang 

diikatkan pada tali ris bawah dan dengan panjang tertentu untuk mengikat 

tali cincin 

5. Tali kerut (purse line), adalah tali dengan ukuran tertentu yang berfungsi 

untuk mengkerutkan jaring 

6. Tali selambar (warp), adalah tali dengan ukuran tertentu berfungsi untuk 

menarik jaring dan tali kerut 

c. Pelampung, berfungsi untuk mengapungkan jaring 

d. Pemberat, biasanya terbuat dari timah hitam (Pb) berfungsi untuk 

memposisikan jaring dan menambah kecepatan tenggelam 



 
 

e. Cincin, adalah gelang yang terbuat dari logam atau plastik dengan 

diameter dan jumlah tertentu berfungsi sebagai pusat pengkerutan jaring. 

Jaring yang biasa dibuat oleh nelayan berbentuk persegi panjang dengan 

kantong dibagian pinggir, bentuk ini disebut tipe selendang dimana sebagain besar 

bahan jaring yang dipergunakan terbuat dari poly amide. 

Contoh spesifikasi teknis purse seine mini adalah sebagai berikut : 

 Panjang ris atas = 280 m 

 Tinggi / dalam = 73 m 

 Webbing kantong = d/12  ¾” 

 Webbing sayap = d/6 1” ; d/9 1½” 

 Pelampung  = 1120 buah type PVC Y-80 

 Cincin  =  10 cm 

 Pemberat  = 2880 buah, timah (Pb) @ 250 gr 

 Tali kerut  = Polyethylene,   18 mm 

 

VIII.4.1 Mempersiapkan bahan 

Bahan yang digunakan berdasarkan konstruksi bahan yang sesuai dengan 

pasaran atau standar dagang, sehingga tali atau bahan jaring dapat dihitung.  Untuk tali 

digunakan satuan roll dengan panjang 200 m dan bahan jaring digunakan satuan piece 

dengan ukuran 100 m x 100 mata (MD), sedangkan benangseuai dengan ukuran yang 

diperlukan dalam satuan rolldan berat (Kg). 

Penyiapan tali 

1. Tali pelampung digunakan 3 macam tali yang berbeda ukuran  ; 1 x PE  20 mm 

; 2 x PE  15 mm ; 1 x PE  4 mm masing-masing panjangnya 280 m 

2. Tali ris bawah 3 macam tali dengan ukuran berbeda : 1 x PE  20 mm ;   2 x PE 

 15 mm (arah pintalan berbeda) ; 1 x PE  4 mm masing-masing panjangnya 

360 m 

3. Cincin sebanyak 120 buah, PE sebagai tali pengikat dengan panjang 125 cm 

4. Tali tegak /gavel dengan panjang 6 m 

5. Tali selambar, panjangnya disesuaikan dengan kebutuhan 

Penyiapan bahan jaring (webbing) 

1. Srampat  (selvedge) sebanyak 8 mata dari benang PE 380d/91 dan lebar mata 

1”, bagian atas sepanjang 280 m atau 14.000 mata dan bawah sepanjang 360 m 



 
 

atau 18.000 mata 

2. Kantong dari bahan PA ukuran benang 210 d/12 dengan lebar mata ¾” 

sebanyak 5 piece 

3. Sayap atau badan bagian atas dari bahan PA ukuran benang 210 d/9 lebar mata 

1 ¾” sebanyak 15 piece 

4. Sayap atau badan bagian tengah dari bahan PA ukuran benang 210 d/6 lebar 

mata1 “ sebanyak 36 piece 

5. Sayap atau badan bagian bawah dari bahan PA ukuran benang 210 d/9 lebar 

mata 1 ½” sebanyak 4 piece 

 

Penyiapan Pelampung, Pemberat dan cincin 

Kelengkapan lain yang perlu dipersiapkan untuk dipasang adalah : 

1. Pelampung dengan tipe PVC Y-80 sebanyak 1120 buah 

2. Pemberat yang digunakan Pb (timah hitam) sebanyak 2880 buah @ 250 gr. 

3. Cincin dari bahan kuningan atau stainless dengan ukuran 12 mm x 85 mm 

sebanyak 120 buah. 

VIII.3  Memasang dan Merangkai Alat 

1. Pemasangan tali pelampung dapat dipasang pelampung sesuai dengan desain 

yang ditentukan, yaitu kepanjangan tali ris 280 m dipasang 1120 buah pelampung 

dengan jarak pemasangan yang seragam dan teratur yang kemudian diikatkan 

pada tali ris atas 

2. Pemasangan pemberat, dipasang pada tali ris bawah sejumlah 2880 buah secara 

teratur, tali ris dimasukkan dalam lubang pemberat kemudian diikatkan dengan 

benang bersama tali penggantungan sedemikian rupa. 

3. Merangkai jaring atau webbing dimulai dari yang mempunyai mata jaring yang 

sama  dengan cara menyambung mata per mata atau dengan cara leasing.  

Selanjutnya pula bagian per bagian yang mmempunyai ukuran mta yang sama 

dapat dirangkaikan, sehingga seluruhnya menyatu dalam satu lembaran untuk 

kemudian dirangkaikan dengan tali-tali 

4. Merangkai bagian –bagian yang telah dikerjakan, diselesaikan dengan langkah 

sebagai berikut : 

a. Bentangkan tali ris atas pada tempat yang mudah untuk bekerja 

b. Masukkan tali penggantungan pada setiap mata srampat, beri tanda bahwa 

setiap 20 cm tali srampat terdapat 10 mata 



 
 

c. Rangkaikan tali penggantung dengan tali ris atas 

d. Bentangkan tali ris bawah pada tempat yang mudah utuk bekerja 

e. Masukkan tali penggantung pada setiap mata srampat dan beri tanda bahwa 

setiap 7,5 cm tali srampat terdapat 4 mata 

f. Rangkaikan tali penggantung dengan tali ris bawah 

g. Pasang tali cincin pada tali ris bawah setiap jarak 3 m (panjang tali cincin 125 

cm dan pada ujungnya dipasang cincin kuningan 

XII.1 Membuat Alat Penangkap Ikan Dari Kelompok Trawl 

Pukat udang merupakan alat penangkap udang berbentuk kantong, yang secara 

konstruktif terdiri dari : 

a. Sayap 

b. Square 

c. Badan dan kantong bagian bawah sayap pukat yang dipasangi pemberat 

d. Bagian atas sayap dipasang pelampung agar mulut pukat terbuka ke arah 

vertical 

e. Kedua ujung sayap yang biasanya dipasangi papan rentang (otter board) 

untuk membuka mulut pukat kearah samping/mendatar/horizontal 

Pukat udang dioperasikan di dasar perairan dengan cara menyeret dan menghela 

dari sebuah kapal 

Berikut contoh spesifikasi pukat udang : 

Badan jaring (webbing) 

4. Bahan      : Nylon 

5. Benang jaring sayap panel atas / bawah 

 Badan Jaring    : 150  tex 

 Kantong     : 300, 1600 tex   

6. Ukuran mata tarik rentang   

 Badan jaring    : 24 mm  

 Kantong     :100 mm 

Kedalaman jaring     

7. Sayap panel atas    : 58 mata 

8. Sayap panel bawah    : 150 mata 

9. Badan jaring panel atas   : 522 mata 

10. Badan jaring panel bawah   : 400 mata 



 
 

11. Kantong      : 93 mata 

12. Cod end     : 32 mata 

Pertalian (ropes / lines) 

1. Bahan  

 Sayap &  square panel atas  : Nylon 

 Sayap & square panel bawah  : Manila 

 Bagian jaring panel atas / bawah : Nylon 

2. Diameter 

 Sayap &  square panel atas  : 12 mm 

 Sayap & square panel bawah  : 22 mm 

 Bagian jaring panel atas / bawah : 8  mm 

Pelampung dan pemberat 

Bahan     

 Pelampung     : kayu, fiber 

 Pemberat     : besi baja 

VIII.5 Mempersiapkan bahan 

Bahan yang digunakan berdasarkan konstruksi bahan yang sesuai 

dengan pasaran atau standar dagang, sehingga tali atau bahan jaring dapat 

dihitung.  Untuk tali digunakan satuan roll dengan panjang 200 m dan bahan 

jaring digunakan ¼  piece dengan ukuran 25 m x 100 mata (MD), sedangkan 

benang sesuai dengan ukuran yang diperlukan dalam satuan roll dan berat 

(Kg).  Gambar desain dan uraian teknis pengerjaan pada halaman berikutnya 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

IX.1 Pemeliharaan dan Pengawetan  

 

 Setiap alat  yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan lambat laun akan 

berkurang kekuatannya dan dalam waktu tertentu akan rusak sama sekali sehingga 

tidak dapat dipergunakan lagi. 

Penurunan kekuatan ini dapat disebabkan oleh : 

1. Perubahan  mekanis 

2. Perubahan sifat-sifat karena reaksi kimia 

3. Pengrusakan oleh jasad-jasad renik 

4. Pengaruh alam 

Sebab-sebab dari kerusakan di tas tidaklah dapat dicegah sama sekali namun dalam 

usaha untuk menjaga keawetan bahan tersebut manusia berusaha untuk mencegah / 

menghambat sedapat mungkin baik dengan jalan memelihara sebaik-baiknya maupun 

dengan jalan mengawetkannya agar alat-alat tersebut dapat bertahan lama dalam 

penggunaannya. 

 

Cara Pemeliharaan Alat Tangkap Ikan 

 Secara umum sebenarnya sangat sulit untuk membedakan antara 

pemeliharaan dan pengawetan suatu alat  karena yang satu dengan yang lain saling 

berkaitan erat.  Memelihara suatu alat sebenarnya sudah termasuk di dalam 

pengawetan alat tersebut, sedangkan mengawetkan adalah merupakan salah satu dari 

cara pemeliharaan.  Akan tetapi dalam hal ini baiklah akan sedikit dibedakan antara 

pemeliharaan dan pengawetan suatu alat penangkapan ikan walaupun tidaklah berarti 

memisahkannya. 

Pemeliharaan alat-alat penangkapan ikan dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai 

berikut : 

1. Penyimpanan dalam tempat yang aman 

2. Menghindarkan alat dari hal-hal yang akan menimbulkan kerusakan seperti : 

 Menghindarkan dari penyinaran matahari yang terlalu terik 

 Menghindarkan dari pengotoran-pengotoran seperti : bekas-bekas minyak 

dan kotoran-kotoran lain 

3. Pemakaian alat tersebut dengan cara hati-hati 

BAB IX  

MELAKUKAN PERAWATAN DAN PERBAIKAN ALAT TANGKAP 

 



 
 

4. Memperbaiki kerusakan-kerusakan kecil pada alat sedini mungkin 

Menyimpan dalam tempat yang aman. 

 Berbagai penyebab kerusakan alat seperti jaring dimakan tikus, atau hewan-

hewan lain atau jaring terbakar dan sebagainya perlu dihindarkan.  Oleh karena itu 

pada waktu alat-alat penangkapan ikan tidak digunakan, perlu dibuatkan temppat 

penyimpanan yang aman dari gangguan-gangguan kerusakan tersebut diatas.  Dalam 

hal ini perlu adanya gudang yang baik dan bersih serta jauh dari bahaya-bahaya yang 

menyebabkan terjadinya kebakaran. 

Menghindarkan alat penangkapan ikan dari hal-hal yang memungkinkan 

menimbulkan kerusakan 

1. Menghindarkan terhadap pengaruh sinar matahari yang sangat terik 

Pada umumnya alat-alat penangkapan ikan akan dijemur setelah digunakan.   

Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa alat-alat penangkapan ikan yang 

bahannya dari serat-serat sintetis hendaknya jangan dijemur dalam sinar 

matahari secara langsung , karena sinar matahari dapat menjadikan bahan 

alat-alat penangkapan ikan menjadi mudah lapuk.  Oleh karena itu sebaiknya 

alat tersebut setelah dipakai hendaknya dicuci llebih dahulu dengan air tawar 

kemudian diangin-anginkan saja (ditiriskan di tempat yang sejuk) sampai 

kering, kemudian diangkat dan dimasukkan ke dalam gudang 

2. Menghindarkan dari pengotoran-pengotoran  

Kecuali penyimpanan alat di dalam gudang (di darat) maka tempat penyimpana 

alat-alat penangkap ikan di kapal sendiri haruslah diusahakan agar terhindar 

dari pengotoran-pengtoran seperti bekas-bekas minyak, bekas-bekas kotoran 

lain (makanan dan sebagainya).  Karena pengotoran-pengotoran tersebut akan 

menyebabkan kerusakan-kerusakan  baik secara kimiaimaupu karena jasad-

jasad renik. 

Pemakaian alat dengan hati-hati 

 Semua benda bila cara pemakaiannya dengan hati-hati pasti aka lebih awet 

daripada dipakai dengan seenaknya saja, demikian juga alat-alat penangkapan ikan.  

Kehati-hatian dalam pemakaian alat penangkapan ikan terutama bila kita hendak 

memasang alat tersebut dalam suatu perairan tertentu.  Sebelum kita memasang alat 

tersebut terlebih dahulu kita harus yakin benar bahwa daerah tersebut adalah 

merupakan fishing ground yang baik, bebas karang dan tonggak-tonggak lain yang 

akan menyebabkan tersangkutnya jaring dan sebagainya. 



 
 

 Di samping itu perlu diperhatikan juga bahwa setelah penangkapan alat 

biasanya banyak kotoran-kotoran atau sampah yang tersangkut (terutama gillnet dan 

trawl net) untuk itu agar segera sampah-sampah tersebut dibersihkan. 

Memperbaiki kerusakan-kerusakan kecil pada alat sedini mungkin 

 Pada umumnya alat-alat penangkapan ikan setelah dipakai untuk operas pasti 

mengalami kerusakan-kerusakan.  Kerusakan alat ini kebanyakan disebabkan oleh : 

a. Pergesekan antara alat dengan benda-benda lain (kapal dan sebagainya) 

b. Tersangkut oleh benda-benda lain (karang, tonggak dan sebagainya) 

c. Digigit atau kena sirip ikan atau gerakan ikan yang akan melepaskan diri 

d. Sengaja dirobek oleh nelayan karena terjadi kekusutan 

Kerusakan-kerusakan tersebut di atas biasanya disebut dengan kerusakan-

kerusakan mekanis yang tidak boleh dibiarkan terlalu lama  (berlarut-larut) tidak  

diperbaiki.  Kerusakan-kerusakan ini, apabila tidak segera diperbaiki setelah 

selesai operasi akan membawa akibat yang besar bagi kerugian-kerugian 

selanjutnya baik kerugian yang disebabkan karena menyusutnya daya tangkap dari 

alat tersebut ataupun akan menjadi penyebab dari kerusakan-kerusakan 

selanjutnya yang lebih besar. 

 

Cara  Pengawetan alat Penangkapan Ikan 

Tujuan pengawetan  

1. Umum 

Secara umum tujuan pengaweta alat-alat penangkapan ikan adalah meliputi : 

- Untuk mempertahankan agar alat dapat tahan lama 

- Penghematan biaya dan tenaga 

- Memperlancar operasional 

Hal-hal seperti tersebut di atas dapat dimaklumi karena pengawetan alat-alat 

penangkapan ikan ukan berarti hanya membuat alat agar menjadi tahan lama 

saja, karena disamping usaha untuk mempertahankan keawetan alat, masih 

terkandung tujuan-tujuan lain seperti dengan semakin awetnya alat maka 

berarti orang tidak selalu membuat alat yang baru lagi sehingga baik biaya 

yang besar maupun tenaga untuk pembuatan dapat dihemat.  Disamping itu 

juga  dengan alat yang tidak selalu (sering) rusak maka rencana operasional 

dapat berjalan dengan lancar sesuai perencanaan 

2. Khusus 



 
 

Sebagaimana telah dituliskan di muka tentang sebab-sebab kerusakan alat, 

maka tujuan khusus dari pengawetan alat adalah untuk menjaga atau 

mencegah dari segala sebab yang mengakibatkan kerusakan pada alat di 

antaranya adalah untuk memberikan perlindungan  terhadap : 

a. kerusakan (pergesekan) mekanis 

b. pengaruh terjadinya proses kimia (terutama oksigen) 

c. mikoorganisme/jasad-jasad renik 

d. pengaruh alami (terutama sinar matahari) 

 

Teknik Pengawetan  

Berbagai pengawetan telah dilakukan orang  sejak lama baik pengawetan secara 

langsung, maupun yang tidak langsung.  Pengawetan yang tidak langsung di sini dapat 

diartikan segala usaha untuk menjaga keawetan alat penangkapan ikan dengan jalan 

pemeliharaan sebaik-baiknya dan hal ini telah diuraikan di muka tentang pemeliharaan. 

 Secara umum pengawetan secara langsung pada bahan alat penangkapan 

ikan dilakukan dengan 3 cara : 

a. dengan cara mencegah kontaminasi 

b. dengan cara sterilisasi  

c. dengan cara kombinasi antara a dan b 

Cara mencegah kontaminasi 

Pengawetan cara ini biasanya dilakukan dengan jalan menyamak alat penangkapan 

ikan tersebut dengan bahan-bahan penyamak yang tujuannya agar bahan dapat 

terlindung oleh bahan penyamak yang digunakan sehingga dengan demikian 

kemungkinan terjadinya kontaminasi antara bahan alat penangkapan dengan bakteri 

atau mikroorganisme/jasad renik dapat dihindarkan. 

 

Ada berbagai macam bahan penyamak yang telah digunakan oleh masyarakat nelayan 

pada umumnya di antaranya adalah : 

- Bahan penyamak nabati  ; tinggi turi dan sebagainya 

- Bahan penyamak hewani ; putih  telur, darah 

- Bahan penyamak kimia ; ter, coffer dan Napthenase   

Bahan penyamak nabati 

Tinggi : 

Tinggi dihasilkan dari kulit kayu bakau (Ceriops condolena Ain, Ceriops Rox Burqhiana  

Ain).  Kulit tinggi sebelum digunakan terlebih dahulu ditumbuk sampai halus kemudian 



 
 

direbus dengan air tawar dengan perbandingan 1 : 5 s/d 1 : 10 larutan tinggi yang 

sudah mendidih kemudian dimasukkan  ke dalam bak sedikit demi sedikit bersama-

sama dengan jaring yang akan diawet (jaring juga dimasukkan ke dalam bak sedikit 

demi sedikit).  Sampai akhirnya baik jaring maupun larutan tinggi semuanya sudah 

pindah ke dalam bak. 

Agar larutan dapat meresap secara merata pada jaring, jaring tersebut harus dibiarkan 

terendam dalam larutan tinggi tersebut untuk beberapa lama.  Oleh karena pekerjaan 

penyamakan ini pada umumnya dilakukan pada sore hari (persiapan sejak pagi dari 

menumbuk sampai merebus).  Maka biasanya jaring dibiarkan terendam dalam larutan 

tersebut sampai satu malam.  Kemudian paginya diangkat dan dijemur. 

Pengawetan dengan tinggi akan merubah warna jaring menjadi coklat dan apabila 

sering dilakukan maka jaring akan berubah warnanya menjadi coklat kehitam-hitaman.  

Pengawetan tinggi biasa dilakukan oleh para nelayan antara 25 hari sampai 1 bulan 

sekali.  Pengawetan dengan bahan tinggi ini digunakan khusus untuk jaring yang 

bahannya dari kapas atau agel. 

 

Turi 

Bahan penyamak ini didapatkan dari kulit pohon turi yang masih basah. Pada 

umumnya penyamakan dengan turi ini ditujukan untuk menyamak tali-tali pancing 

bahannya dari serat-serat alam. 

Sebelum disamak, terlebih dahulu tali pancing dibentangkan kemudian kulit turi 

tersebut digosok-gosokkan pada tali tersebut sampai halus (sampai getah yang ada 

pada kulit tersebut terasa habis) 

 

Bahan penyamak hewani 

Putih telur 

Penyamakan dengan putih telur ini biasanya dilakukan untuk menyamak bahan alat 

penangkapan ikan yang belum dibuat (jaring), misalnya benang lawe atau agel. Jadi 

bahan-bahan tadi sebelum dijurai terlebih dahulu diawet dengan putih telur. 

Sebagai bahan penyamak putih telur dicampur dengan air dengan perbandingan 10 

butir telur  : 2 liter air.  Penyamakan dapat dilakukan dengan jalan menyikatkan atau 

merendam bahan-bahan tersebut dalam campuran putih telur dengan air. 

Setelah penyamakan merata maka benang-benang tersebut dikukus selama 10 – 15 

menit agar lebih meresap dan merata, kemudian dijemur untuk selanjutnya dapat 

dipergunakan (untuk menjurai).  Penyamakan ini disamping bertujuan untuk 



 
 

mengawetkan bahan  juga untuk mencegah agar waktu penjuraian benang tersebut 

tidak melilit (melintir).   Sedangkan setelah berbentuk jaring pengawetan selanjutnya 

dapat dilakukan dengan bahan-bahan lain seperti tinggi dan sebagainya.   

Darah : 

Darah yang dipergunakan untuk penyamakan biasanya darah kerbau.  Sebagaimana 

halnya dengan penyamakan dengan putih telur penyamakan dengan darah ini dapat 

dilakukan dengan penyikatan dan perendaman, bedanya adalah kalau penyamakan 

dengan darah dilakukan setelah bahan dibentuk menjadi jaring yang kadang-kadang 

merupakan penyamakan lanjutan dari penyamakan dengan  putih telur 

Darah kerbau sebelum dipakai, dicampur dengan air terlebih dahulu dengan 

perbandingan 4 kg darah : 4 1/2 liter air.  Cara penyamakan juga sama seperti 

penyamakan dengan telur, yaitu setelah jaring rata tersamak maka dilanjutkan 

pembungkusan selama 10 – 15 menit, kemudian jaring diangkat dan dikeringkan. 

 

Bahan penyamak kimia 

Ter 

Ter termasuk hasil tambang di dapat dari destilasi destruktif dari batu bara pada suhu 

119o – 114o C.  Terkecuali dapat membunuh bakteri – bakteri pembusuk juga berfungsi 

sebagi bahan pelindung baik terhadap pengikisan karena gesekan maupun 

pencegahan masuknya bakteri ke dalam bahan.  Di samping itu ter juga dapat 

mencegah meresapnya terlalu banyak air dan mempermudah pengeringan alat. 

Cara penyamakan  

Biasanya sebelum dipergunakan ter dilarutkan dengan gasoline (bensin) untuk 

memperkecil penambahan berat pada alat, kemudian dipanaskan agar mencair serta 

diaduk –aduk hingga merata cairnya. 

Setelah itu alat-alat penangkapan ikan yang akan diawetkan dapat dicelupkan ke 

dalam cairan ter sampai cairan meresap pada alat.  Pencelupan tidak boleh terlalu 

lama untuk menjaga agar jangan terlalu berlebihan ter yang melekat pada alat karena 

hal ini kecuali akan menambah ketebalan pada alat juga akan menjadikan alat terlalu 

berat dan kaku.  Kalau perendaman dalam ter dirasa sudah cukup merata, alat dapat 

diangkat dan ditiriskan sementara agar kelebihan ter dapat menetes, kemudian 

direndam dalam air tawar selama + 12 jam guna melarutkan unsur-unsur yang melekat 

pada alat yang tidak bermanfaat bagi pengawetan yang kadang-kadang juga dapat 

merusak.  



 
 

Setelah itu alat penangkapan ikan dapat diangkat dan ditiriskan / diangin-anginkan 

sampai kering.  Pengawetan dengan ter ini dapat dilakukan dalam jangka waktu 3 

bulan sekali 

Coffer dan Napthanase 

Penyamakan dengan coffer dan napthanase ini dibuat dalam perbandingan 13 liter ; 54 

liter paraffin.  Alat yang akan diawetkan kemudian dicelup dalam larutan tersebut 

selama lebih kurang 2 jam dan selanjutnya dapat diangkat dan diangin-anginkan 

Cara sterilisasi 

Pengawetan dengan cara sterilisasi khusus hampir tidak pernah dilakukan oleh para 

nelayan walau kadang-kadang mereka melakukannya juga secara tidak sengaja.  

Tujuan dari cara ini adalah untuk membunuh mikroorganisme yang melekat pada alat-

alat penangkapan ikan, sehingga tidak melakukan pengrusakan-pengrusakan. 

Cara sterilisasi pada umumnya dilakukan  dengan cara : 

a. menjemur alat pada panas matahari 

Bila alat yang bahannya dibuat dari serat-serat sintetis tidak boleh terkena sinar 

matahari terik secara langsung maka alat-alat yang bahannya terbuat dari 

serat-serat alam sebaiknya penjemuran dilakukan secara langsung pada terik 

matahari, karena dengan cara ini mikroorganisme yang menempel pada serat-

serat dapat dicegah aktifitasnya atau mati sama sekali. 

b. Perebusan 

Sterelisasi dapat dilakukan dengan jalan merebus alat atau memasukkan / 

merendam alat dalam air yangmendidih agar mikroorganisme yang menempel 

pada alat tersebut mati.  Sesudah itu alat dapat dijemur dipanas matahari 

sampai kering. 

Kombinasi penyamakan dan sterilisasi 

Secara umum pengawetan jaring/alat penangkapan ikan sebenarnya dilakukan dengan 

cara kombinasi ini terutama pad pengawetan dengan cara penyamakan walau dengan 

memakai berbagai bahan.  Telah diketahui bahwa penyamakan yang dilakukan 

dengan mempergunakan tinggi, putih telur maupun ter dan darah telah dikombinasikan 

pula dengan pemanasan dan pengeringan.  Jadi secara tidak sadar, pengawetan yang 

dilakukan oleh para nelayan pada umumnya adalah pengawetan dengan cara 

kombinasi antara penyamakan dan sterilisasi 

 

  



 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Ardidja, Supardi. 2011. Usaha Penangkapan Ikan dengan Gillnet. 

Materi Penyuluhan Perikanan. Pusat Penyuluhan KP- 

BPSDMKP. Jakarta.  

Anonim, - Bahan dan Alat Tangkap 

Askeland DR & PP Phule. 2006. The Science and Engeenering of 

Materials. 5th edition. Thomson Canada Limited. Toronto. 

IMO. 2008. Model Course 7.05. Skipper on A Fishing Vessel. 

Electronic Edition 2013.  

Martasuganda, S. 2005. Jaring Insang Serial Teknologi Penangkapan 

Ikan Berwawasan Lingkungan. Jurusan Pemanfaatan Sumber 

Daya Perikanan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut 

Pertanian Bogor. Bogor.  

Mokhamad Dahri Iskandar. 2013. Penuntun Praktikum Teknologi Alat 

Penangkapan Ikan. Departemen Pemanfaatan Sumberdaya 

Perikanan. Institut Pertanian Bogor.  

Supardi Ardidja, 2010. Bahan Alat Penangkap Ikan. STP PRESS. 

Jakarta.  

Sudirman dan Samsul Muhammad. 2015. Modul Bahan Alat Tangkap. 

Politeknik KP Sorong. 2015. 

Sudirman dan Samsul Muhammad.2015. Modul Praktikum bahan dan 

Alat Tangkap. Politeknik KP Sorong. 

Sudirman dan Mallawa. 2000. Teknik Penangkapan Ikan. Rineka Cipta, 

Makassar 

 

 


