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Kesejahteraan masyarakat dan 
perikanan tuna berbasis rumpon 
di Indonesia Timur
Rumpon memainkan peran penting dalam perikanan tuna. Rumpon 
meningkatkan baik daya tangkap ikan tuna maupun efisiensi operasi 
penangkapan ikan. Maraknya penggunaan rumpon secara global sejak awal 
1990-an telah tercermin di Indonesia, di mana nelayan skala besar, menengah 
dan kecil semua menggunakan rumpon untuk menangkap ikan tuna. 

Perikanan ini memasok pasar ekspor melalui operasi skala menengah yang 
memasok pengalengan, dan pasar provinsi dan lokal domestik melalui 
kapal pukat cincin dan kapal pancing ulur yang lebih kecil. Dalam beberapa 
kasus, kapal pancing ulur dan kapal pancing ulur/tonda menangkap ikan 
madidihang yang lebih besar di rumpon yang kemudian diekspor sebagai 
produk berkualitas lebih tinggi, untuk steak ikan tuna dan pasar ekspor 
sashimi. Namun, biasanya ikan madidihang lebih besar yang berkualitas 
ekspor ditargetkan di dalam gerombolan ikan yang berenang bebas, dari 
pada di rumpon.

Tabel berikut menunjukkan perikanan tuna berbasis rumpon utama di 
Indonesia Timur, saluran pasar yang dipasok, dan manfaat kesejahteraan 
terkait bagi masyarakat pesisir dari penangkapan ikan rumpon.

Pelampung permukaan “ponton”

Penarik bawah 
permukaan (daun palem)

Tali utama

Jangkar

Desain rumpon menggunakan pelampung "ponton" baja.



Tabel 1. Perikanan berbasis rumpon utama di Indonesia Timur

Sumber: Wawancara yang dilakukan untuk proyek ini. 

Jenis alat 
tangkap 

Perikanan yang 
berkaitan dengan 
rumpon 

Rantai pasar inti Kontribusi 
utama terhadap 
kesejahteraan 
masyarakat pesisir 

Kapal pukat 
cincin 
(hingga 100 
GT)

Menargetkan 
ikan cakalang di 
rumpon, dengan 
tangkapan 
sampingan juvenil 
ikan madidihang 
dan ikan tuna mata 
besar.

Ikan tuna kaleng terutama 
untuk ekspor, yang 
mendarat di pelabuhan 
utama. Tambahan 
konsumsi domestik yang 
besar dari ikan/tangkapan 
sampingan berkualitas 
rendah  yang memasuki 
rantai lokal.

Sumber pekerjaan 
tingkat pemula, 
meskipun seringkali 
secara kronis tidak 
terjamin, di bidang 
perikanan dan 
pengolahan. Mendukung 
pasokan makanan 
regional.

Huhate skala 
menengah 
(hingga 100 
GT)

Menargetkan ikan 
dalam gerombolan 
ikan yang berenang 
bebas dan di 
rumpon. Hasil 
tangkapan juvenil 
ikan madidihang 
dan ikan tuna 
mata besar dari 
penangkapan ikan 
dengan rumpon. 

Ikan tuna kaleng terutama 
untuk ekspor, yang 
mendarat di pelabuhan 
utama. Tambahan 
konsumsi domestik yang 
besar dari ikan/tangkapan 
sampingan berkualitas 
rendah  yang memasuki 
rantai lokal.

Sumber pekerjaan 
tingkat pemula, 
meskipun seringkali 
secara kronis tidak 
terjamin, di bidang 
perikanan dan 
pengolahan. Mendukung 
pasokan makanan 
regional.

Kapal pukat 
cincin mini 
skala kecil- 
menengah 
(10–30 GT)

Menargetkan ikan 
pelagis kecil, ikan 
cakalang dan ikan 
pasisir/neritik di 
rumpon.

Banyak dari kapal ini yang 
pada dasarnya berfokus 
pada rantai pasar lokal. 
Di pelabuhan yang 
lebih besar, ikan tuna 
berkualitas lebih rendah 
dan % tinggi pelagis kecil 
memasuki rantai pasar 
lokal, ikan cakalang dan 
pelagis kecil berkualitas 
lebih tinggi memasuki unit 
pengelolaan.

Sumber pekerjaan 
tingkat pemula, yang 
secara kronis tidak 
terjamin. Ini sangat 
penting untuk pasokan 
makanan di pusat-pusat 
provinsi.

Pancing ulur/
tonda skala 
kecil (5–8 GT)

Menargetkan ikan 
cakalang, juvenil 
ikan madidihang, 
ikan tuna mata 
besar di rumpon. 
Kadangkala 
menangkap ikan 
madidihang yang 
lebih besar.

Penjualan ikan cakalang 
segar lokal di pusat-pusat 
provinsi.

Sumber pekerjaan 
tingkat pemula, yang 
secara kronis tidak 
terjamin. Penting untuk 
pasokan makanan di 
pusat-pusat provinsi.

Pancing ulur 
skala kecil 
(1–2 GT)

Menargetkan 
gerombolan ikan 
madidihang bebas 
untuk ekspor. 
Menangkap ikan 
cakalang dan ikan 
madidihang/tuna 
mata besar yang 
kecil di rumpon 
saat tidak dapat 
menangkap ikan 
madidihang.

Kebanyakan ikan 
madidihang diekspor. 
Ikan cakalang dan ikan 
madidihang/tuna mata 
besar yang kecil dari 
rumpon digunakan oleh 
rumah tangga nelayan 
untuk konsumsi mereka 
sendiri dan dijual di desa-
desa dan pasar regional 
yang lebih kecil.

Penangkapan ikan 
dengan rumpon 
menyediakan pilihan 
makanan “cadangan” 
dan pendapatan tunai 
bagi nelayan wiraswasta 
yang hidup di atau di 
bawah garis kemiskinan. 
Juga mendukung 
pasokan makanan di 
desa/kota pesisir.



Tabel 2. Pengaturan akses rumpon untuk kapal skala kecil yang tidak 
memeliki rumpon 

Sumber: Wawancara untuk proyek ini. Proctor et al., (2019) 1

Pemilik rumpon meliputi:

 - perusahaan perikanan besar yang berbasis di pelabuhan di seluruh 
Indonesia Timur, serta di Bali, Surabaya dan Jakarta,

 - investor rumpon yang tidak terlibat dalam penangkapan ikan,

 - organisasi masyarakat nelayan yang disebut Mitra Kolaborasi yang 
membangun dan memelihara rumpon dengan dukungan pemerintah.

Kapal skala besar atau menengah umumnya menggunakan rumpon milik 
perusahaan tempat mereka mencari ikan. Kapal skala kecil yang memasok 
pasar provinsi untuk konsumsi lokal menggunakan rumpon milik orang lain.

1 Proctor C. H., Natsir M., Mahiswara, et al., (2019). A characterisation of FAD-based tuna fisheries in Indonesian waters. 
Final Report as output of ACIAR Project FIS/2009/059. Australian Centre for International Agricultural Research, 
Canberra. 111 pp.

Sifat Akses Cara mengatur akses Manfaat untuk pemangku 
kepentingan

Perjanjian dengan pemilik 
rumpon dengan membayar 
biaya 

Pengaturan yang sering 
digunakan untuk banyak jenis 
alat tangkap. Ini mungkin 
perusahaan pemilik kapal 
besar yang berbasis di 
Bitung atau Bali, atau Mitra 
Kolaborasi. 

Saling menguntungan. 
Pemilik rumpon menghasilkan 
pendapatan, nelayan 
mendapatkan akses ke 
sumber daya. Termasuk 
beberapa kapal pancing ulur/
tonda yang menyediakan 
tangkapan ke kapal pukat 
cincin sebagai "pembayaran" 
untuk menggunakan rumpon.

Perjanjian dengan pemilik/
perusahaan rumpon untuk 
menggunakan rumpon 
bebas biaya

Kemungkinan ditengahi 
melalui hubungan 
pribadi dengan karyawan 
perusahaan atau anggota 
asosiasi.

Saling menguntungkan. 
Kapal Pancing Ulur 
"menjaga" rumpon dan 
melaporkan penggunaan 
rumpon terlarang oleh kapal 
perikanan skala kecil lain 
kepada pemilik rumpon (yang 
kemudian dapat memungut 
biaya pada kapal-kapal 
ini untuk akses) Nelayan 
mendapatkan akses ke 
sumber daya dan tempat 
berlindung (mereka dapat 
mengikatkan kapal di 
rumpon). 

Tanpa persetujuan pemilik 
– rumpon digunakan tanpa 
ijin

Kapten kapal penangkap ikan 
menggunakan rumpon saja. 

Nelayan mendapatkan akses 
ke sumber daya. Tidak ada 
manfaat bagi pemilik rumpon.



Meregulasi perikanan berbasis 
rumpon
Peraturan rumpon Indonesia saat ini yang ditetapkan pada tahun 2014 
membatasi kepemilikan rumpon supaya satu rumpon per kapal, dan 
mengamanatkan bahwa rumpon ditempatkan terpisah, setidaknya 
berjarak sepuluh mil laut satu dengan lainnya. Peraturan ini belum 
diimplementasikan secara efektif, dan tinjauan rencana pengelolaan 
saat ini untuk perikanan berbasis rumpon mencakup kemungkinan untuk 
mengembangkan peraturan baru, untuk memperbarui ataupun mengganti 
peraturan 2014.

Memahami kontribusi dari berbagai jenis perikanan berbasis rumpon, 
serta pengaturan untuk menggunakan rumpon ini, dapat membantu dalam 
mengembangkan peraturan rumpon yang memperhitungkan risiko dan 
kehilangan manfaat yang mungkin terkait dengan perubahan kebijakan 
yang bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan stok ikan.

 Kapal pukat cincin skala kecil dan kapal-kapal pancing ulur/tonda 
menyediakan mata pencaharian bagi nelayan dan pedagang lepas yang 
berpenghasilan rendah dan kapal-kapal ini seringkali merupakan sumber 
utama ikan tuna untuk konsumsi lokal di pusat-pusat provinsi dan di daerah 
pesisir yang lebih terpencil. Apabila ketersediaan rumpon dikurangi secara 
besar-besaran, kemungkinan kapal-kapal ini juga berpotensi mengalami 
penurunan akses ke ikan yang saat ini mereka tangkap di rumpon. Namun, 
biasanya usaha perikanan skala kecil bukan pemilik rumpon dan sebaliknya 
mengandalkan orang lain untuk memberikan akses ke sumber daya, yang 

Ikan cakalang sedang diturunkan dari 
kapal pancing ulur/tonda di Pasar Arumbai, 
Provinsi Maluku, Indonesia. Foto Dedi S. 
Adhuri.

Ikan tuna neritik  (atas) dan pelagis kecil 
dijual di pasar di Namlea, Pulau Buru, 
Provinsi Maluku, Indonesia. Foto Terry 
Indrabudi.



mungkin akan menjadi jauh lebih sulit atau jauh lebih mahal jika terjadi 
pengurangan jumlah rumpon. Selain itu, nelayan dan pedagang di rantai 
lokal ini umunnya memiliki akses yang lebih sedikit ke modal keuangan 
daripada usaha yang lebih besar untuk mendukung penyesuaian usaha, 
atau peluang mata pencaharian lainnya, terutama ketika mereka beroperasi 
di kota-kota pesisir yang lebih terpencil. Secara keseluruhan, perikanan 
ini rentan terhadap perubahan dalam pengelolaan rumpun, namun dengan 
lebih sedikit kemampuan untuk menyesuaikan operasi usaha untuk 
menyerap perubahan itu. 

Pertimbangan dukungan pemerintah, seperti melalui dukungan untuk 
perencanaan usaha, atau mengalokasikan sejumlah rumpun tertentu untuk 
operasi skala kecil melalui program Mitra Kolaborasi, mungkin diperlukan 
untuk mendukung perikanan ini.

Dalam setiap kasus perencanaan transisi harus dibuat untuk 
memungkinkan pemangku kepentingan pemerintah dan non-pemerintah 
di tingkat nasional dan provinsi untuk menginformasikan pengembangan 
kebijakan dan proses implementasi, dan supaya usaha perikanan dapat 
menyesuaikan operasi mereka selama periode waktu yang wajar. Dalam 
kasus usaha perikanan skala kecil, dukungan aktif untuk penyesuaian 
usaha dari pemerintah mungkin diperlukan. Ini akan membantu mengurangi 
dampak akut pada pekerjaan bagi pekerja bergaji rendah, dan pada 
pasokan ikan ke pasar provinsi dan lokal domestik. 

Sebuah kapal pengangkut di Pelabuhan Bitung, Provinsi 
Sulawesi Utara, Indonesia. Foto Nick McClean.

Penjual ikan asap di tepi jalan. 
Ambon, Provinsi Maluku, 
Indonesia. Foto Dedi S. Adhuri.
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