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STANDAR PENANGANAN IKAN DI ATAS KAPAL POLE & LINE  
UNTUK MENJAGA KUALITAS 

 
 

 
 
Penanganan ikan di atas kapal adalah kunci yang sangat penting 
untuk mencapai kualitas yang baik. Kualitas yang baik artinya 
kesegaran ikan terjaga, bebas dari pembusukan dan bebas dari 
kuman/bakteri.  Kurang hati-hati dalam proses penanganan ikan, 
dan kebersihan yang tidak dijaga akan memberikan pengaruh 
buruk terhadap kualitas ikan.   
 
Ikan yang ditangkap harus diperlakukan sebagai makanan sejak di 
atas kapal, sehingga faktor kebersihan harus benar-benar 
diperhatikan.  Kualitas ikan yang baik akan memiliki nilai ekonomi 
yang baik pula, oleh karena banyak industri yang mencari ikan yang 
segar, terjaga kebersihannya dan bebas dari kuman/bakteri.  Ikan 
dengan kualitas grade A dan B dapat dijual dengan harga yang lebih 
bagus. 
 
Pada halaman berikutnya akan diterangkan apa saja yang harus 
kita lakukan untuk menjaga kualitas ikan. 
 
 
 

Contoh kapal Pole & Line 
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1.  Perlengkapan dan Fasilitas Pendukung di Atas Kapal  
 
Pada umumnya, kapal pole & line adalah satu unit kapal penangkap 
ikan yang menggunakan alat tangkap pancing dan menggunakan 
umpan hidup, serta ada juga yang menggunakan alat bantu rumpon. 
Penggunaan rumpon sebenarnya tidak disarankan.    
 
Di bawah ini adalah daftar perlengkapan yang diperlukan di kapal 
pole & line: 
 

No. Jenis Perlengkapan Fungsi 
 Alat  
1. Pompa air laut dan selang Mencuci ikan 
2. Terpal Melindungi ikan 
3. Ganco Memindahkan ikan 
 Tempat  
1. Wadah (peti, keranjang 

dan tong) 
Tempat pemberian es, 
perendaman atau 
mengangkut ikan di kapal 

2. Termometer Mengukur suhu di palka 
dan mengukur suhu ikan 

3. Palka Tempat penyimpanan ikan 
hasil tangkapan 

4. Dek kerja (gladak) Tempat menangani ikan 
 Perlengkapan keselamatan 

kerja 
 

1. Helm Keselamatan kerja 
2. Sarung tangan Keselamatan kerja 
3. Sepatu kerja Keselamatan kerja 
4. Baju kerja (jas hujan, jaket 

palka) 
Keselamatan kerja 

 Bahan  
1. Es curah Media pendingin 
2. Cairan pembersih Sanitasi dan higienis 

 
Tabel 1.  Daftar Perlengkapan di Kapal Pole & Line  



3 | Modul Pelatihan Nelayan Pole  & Line dan Handline 
 

 
 
Adapun fasilitas pendukung di dalam kapal pole & line adalah palka 
untuk menyimpan umpan hidup dan untuk menampung ikan hasil 
tangkapan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimodifikasi dari tulisan Abdullah (2011) 
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2.  Menjaga Kualitas Ikan di Atas Kapal Pole & Line 
 
Kondisi higienis pada perlengkapan menjadi syarat mutlak ketika 
melakukan penanganan.  Jika perlengkapan dan fasilitas yang ada di 
kapal itu lengkap, bersih dan higienis, serta cara penanganan ikan 
baik, maka kualitas ikan akan baik. 
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3.  Mempersiapkan Palka  
 
Palka memiliki banyak manfaat, yaitu untuk menahan beban berat 
ikan, menjaga suhu ikan agar tetap segar dan memudahkan 
pembongkaran ikan. Ukuran palka disesuaikan dengan kemampuan 
kapal.  
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4.  Proses Penanganan Ikan 
 
Penanganan ikan yang baik merupakan keharusan agar 
mendapatkan jaminan kualitas dan keamanan produk.  Nilai jual 
dari produk yang berkualitas seperti Grade A dan B, akan lebih 
tinggi. Sebaiknya kita mengikuti pelatihan dan mendapatkan 
sertifikat Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) untuk 
dapat mempraktekkan penanganan ikan yang baik. 
 

Apakah yang harus kita hindari? 
1) Jangan biarkan ikan terpapar matahari langsung 
2) Jangan biarkan ikan berada di tempat yang bersuhu panas 
3) Jangan biarkan ikan terkena benturan 
4) Jangan biarkan ikan luka atau terkoyak sedikit pun 
5) Jangan biarkan ikan berada lama di luar palka, langsung 

dibawa ke palka 
6) Jangan biarkan proses bongkar muat dari kapal ke 

pelabuhan berlangsung lama dan ikan terkena panas  
7) Jangan biarkan ikan kotor 
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Bagaimana cara menangani ikan dengan baik? 
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Di dalam memindahkan ikan ke dalam palka, harus diperhatikan: 

1) Jangan menggunakan alat seperti sekop dan garpu 
2) Pindahkan dengan tangan secara hati-hati agar ikan tidak 

luka dan tidak kotor 
3) Tangan yang digunakan untuk memindahkan harus bersih 

dan gunakan sarung tangan  
4) Semua peralatan yang digunakan harus dalam keadaan 

bersih dan higienis (steril) 
5) Perlakukan ikan hasil tangkapan sebagai makanan agar 

dijaga kebersihannya 
6) Jangan melempar-lempar ikan 
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Arti ikan segar adalah: 
Ikan yang masih memiliki sifat yang sama dengan ikan hidup. Bau 
dan rasanya masih segar. 
 
Ikan berukuran kecil akan lebih cepat membusuk. Ketika ikan mati, 
jika tidak segera didinginkan dengan es, maka suhu panas akan 
mempercepat pembusukan, dimana ada bakteri. Selain itu, jika ikan 
mati tidak langsung didinginkan, akan menyebabkan kadar 
histamin yang tinggi yang dapat menimbulkan racun dan berbahaya 
bagi orang yang memakannya.  
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Ciri Ikan Kualitas Grade A: 
 

 Berat lebih dari 2,7 kg  
 Mata bening 
 Insang merah/segar 
 Kulit dan tubuh ikan itu mulus dan utuh (tidak ada luka dan 

tidak terkoyak atau tidak cacat) 
 Bau segar 
 Warna cerah dan alami 

 

Ciri Ikan Kualitas Grade B: 
 

 Berat 1,8 – 2,7 kg 
 Mata bening 
 Insang merah/segar 
 Kulit dan tubuh ikan itu mulus dan utuh (tidak ada luka dan 

tidak terkoyak atau tidak cacat) 
 Bau segar 
 Warna cerah dan alami 

 
 
 

5.  Pendinginan Ikan di Palka   
 

Penyediaan Es 
 
Pemberian es yang kurang maupun berlebihan akan merusak 
daging ikan dan menyebabkan kebusukan pada ikan.  Dalam proses 
pendinginan, perlu mendinginkan ikan secepat mungkin ke suhu 
serendah mungkin, tetapi tidak sampai menjadi beku.  
 
Dalam penanganan ikan segar, dikenal satu istilah penting yang 
disebut ”rantai dingin” (cool chain), yaitu sejak ikan tertangkap 
sampai pengolahan lebih lanjut, hendaknya tetap berada atau 
disimpan dalam suhu mendekati 0oC.  
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Selama ikan belum dijual atau diolah lebih lanjut, ikan harus selalu 
disimpan dalam kondisi dingin dengan persediaan es yang cukup.  
Gunakan termometer untuk mengetahui berapa suhu ikan.   
 

Berapa suhu yang harus dijaga? 

 
Suhu palka harus di bawah 5oC (antara 0 - 4oC), sedangkan suhu 
ikan harus sekitar 0oC – 4,4oC. 
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STANDAR PENANGANAN IKAN DI ATAS KAPAL HANDLINE 
UNTUK MENJAGA KUALITAS 

 
 

 
Penanganan ikan di atas kapal adalah kunci yang sangat penting 
untuk mencapai kualitas yang baik. Kualitas yang baik artinya 
kesegaran ikan terjaga, bebas dari pembusukan dan bebas dari 
kuman/bakteri.  Kurang hati-hati dalam proses penanganan ikan, 
dan kebersihan yang tidak dijaga akan memberikan pengaruh 
buruk terhadap kualitas ikan.   
 
Ikan yang ditangkap harus diperlakukan sebagai makanan sejak di 
atas kapal, sehingga faktor kebersihan harus benar-benar 
diperhatikan. Kualitas ikan yang baik akan memiliki nilai ekonomi 
yang baik pula, oleh karena banyak industri yang mencari ikan yang 
segar, terjaga kebersihannya dan bebas dari kuman/bakteri.  Ikan 
dengan kualitas grade A dan B dapat dijual dengan harga yang lebih 
bagus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jenis-Jenis Kapal Handline 
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1.  Perlengkapan dan Fasilitas Pendukung di Atas Kapal  
 
Pada umumnya, kapal handline adalah satu unit kapal penangkap 
ikan yang menggunakan alat tangkap pancing ulur. Pancing ulur 
(handline) merupakan alat tangkap yang sederhana. Alat pancing 
ini digunakan untuk menangkap tuna atau disebut Yellow Fin Tuna.  
Jenis ikan lainnya yang biasanya didapat dengan alat ini adalah ikan 
cakalang, tongkol, lamadang dan marlin.    
 
Secara umum, alat pancing ulur terdiri atas tali pancing, 
penggulung tali, pemberat, kili-kili, mata pancing (hook) dan 
menggunakan umpan dalam pengoperasiannya. Umpan yang 
digunakan adalah umpan mati dan umpan buatan/tiruan.  Contoh 
umpan mati yang digunakan adalah cumi dan ikan layang. 
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Apa sajakah alat yang dibutuhkan untuk menangani ikan di atas 
kapal handline? 
 

No. Jenis Perlengkapan Fungsi 

 Alat  
1 Ganco Memindahkan ikan 
2 Pentungan/kayu 

pemukul 
Mematikan ikan 

3 Pisau kecil Mengeluarkan darah 
4 Pisau gergaji tajam Membuka otak ikan 
5 Pisau runcing Memotong ikan 
6 Pisau loin Membelah bagian tubuh ikan 
7 Paku besar Membuat lubang 
8 Senar/Kawat dari bahan 

monofilament nilon atau 
kawat stainless steel 

Menghancurkan sumsum 
ikan 

9 Sikat keras Membersihkan ikan 
10 Termometer Mengukur suhu  
11 Kantung plastik Menyimpan potongan 

daging ikan 
 Tempat  

1 Wadah kecil Menyimpan umpan hidup 
2 Wadah fiber/styrofoam Menyimpan ikan 
3 Palka Tempat penyimpanan ikan 

hasil tangkapan 
 Perlengkapan 

keselamatan kerja 
 

1 Sarung tangan Keselamatan kerja 
2 Sepatu kerja Keselamatan kerja 
 Bahan  

1 Es curah/batu Media pendingin 
 

Tabel 1.  Daftar Perlengkapan di Kapal Handline  
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2.  Menjaga Kualitas Ikan di Atas Kapal Handline 
 
Kondisi higienis pada perlengkapan menjadi syarat mutlak ketika 
melakukan penanganan.  Jika perlengkapan dan fasilitas yang ada di 
kapal itu lengkap, bersih dan higienis, serta cara penanganan ikan 
baik, maka kualitas ikan akan baik. 
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3.  Mempersiapkan Palka dan Cool Box 
 
Idealnya kapal handline juga memiliki fasilitas palka.  Jika tidak 
memiliki palka, maka setidaknya ada wadah cool box yang 
berbahan fiber atau bisa juga styrofoam.  Ukuran wadah cool box 
disesuaikan dengan jumlah tangkapan ikan, namun disarankan 
ukurannya adalah 150 x 90 cm. 
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4.  Proses Penanganan Ikan 
 
Penanganan ikan yang baik merupakan keharusan agar 
mendapatkan jaminan kualitas dan keamanan produk.  Nilai jual 
dari produk yang berkualitas seperti Grade A, Grade B dan Sashimi 
Grade, akan lebih tinggi. Untuk mendapatkan kualitas tinggi 
tersebut diperlukan kedisplinan di dalam penanganan ikan.  Selain 
itu, untuk menjaga ikan tercemar oleh kuman/bakteri, sebaiknya 
kita mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat Hazard 
Analysis Critical Control Points (HACCP). 
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Apakah yang harus kita hindari? 
1) Jangan biarkan ikan terpapar matahari langsung 
2) Jangan biarkan ikan berada di tempat yang bersuhu panas 
3) Jangan biarkan ikan terkena benturan 
4) Jangan biarkan ikan luka atau terkoyak sedikit pun 
5) Jangan biarkan ikan kotor 
6) Jangan biarkan proses bongkar muat dari kapal ke 

pelabuhan berlangsung lama dan ikan terkena panas  
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19.  Buang insang dan organ dalam dalam satu bagian melalui      
 insang yang sudah terbuka, buang juga hati ikan. Cuci bersih 
 

20.   Buang selaput pada insang secara hati-hati 
 

21.  Gunakan sikat untuk menyikat dasar tulang tengkorak untuk 
 membuang darah yang menggumpal dan ginjal 
 

22.  Potong semua bagian daging dan otot di dalam rongga insang. 
 Cuci ikan secara hati-hati. Beberapa pembeli menginginkan 
 sirip punggung dan sirip anal ikan tuna dibuang 
 
Sumber: Blanc, M. , A. Desurmont & S. Beverly (2005)  
 
 
 
 

5. Pendinginan Ikan 
 
Setelah ikan dimatikan dan dibersihkan, maka proses selanjutnya 
adalah pendinginan dan penyimpanan. 
 
Jika tuna akan dijual dalam bentuk whole round, maka proses 
pendinginan sebagai berikut: 
 

1) Jika ikan tuna berukuran lebih dari 30 kg maka ikan 
dibersihkan kemudian masukkan es ke bagian mulut 
dan perut ikan. Setelah itu ikan disimpan di palka. 

2) Jika ikan tuna berukuran kurang dari 30 kg tidak perlu 
dibersihkan, langsung didinginkan dan disimpan di 
palka. 

 
Proses pendinginan ikan sama seperti kapal pole & line. 
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Jika tuna akan dijual dalam bentuk loin maka dipotong-potong 
dan ditaruh di dalam kantung plastik, kemudian simpan di 
dalam wadah cool box yang dilengkapi es.  Perbandingan es 
dengan tuna adalah 1 : 1. 
 
Sebetulnya memotong loin di atas kapal kurang baik, karena akan 
mengurangi  kualitas ikan, kecuali kebersihan dan proses 
pendinginan ikan benar-benar terjaga. 
 

Mengapa memotong loin di atas kapal kurang baik? 

Pada pemotongan loin, maka daging ikan beresiko terkena bakteri, 

terutama jika nelayan tidak memperhatikan prinsip higienis dan 

juga beresiko terkena panas sinar matahari dalam waktu lama.  

 
 
Pemberian es yang kurang maupun berlebihan akan merusak 
daging ikan dan menyebabkan kebusukan pada ikan.  Dalam proses 
pendinginan, perlu mendinginkan ikan secepat mungkin ke suhu 
serendah mungkin, tetapi tidak sampai menjadi beku.   
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Dalam penanganan ikan segar, dikenal satu istilah penting yang 
disebut ”rantai dingin” (cool chain), yaitu sejak ikan tertangkap 
sampai pengolahan lebih lanjut, hendaknya tetap berada atau 
disimpan dalam suhu antara 0 - 4oC. 
 
Selama ikan belum dijual atau diolah lebih lanjut, ikan harus selalu 
berada di dalam cool box atau di dalam palka dengan persediaan es 
yang cukup.  Gunakan termometer untuk mengetahui berapa suhu 
ikan.   
 

Berapa suhu yang harus dijaga? 

Suhu palka harus di bawah 5oC (antara 0 - 4oC), sedangkan suhu 
ikan harus sekitar 0oC – 4,4oC. 
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 PENYIMPANAN IKAN DI PALKA 

 

 
 

 
 
Penyimpanan ikan tuna dan cakalang menjadi faktor yang 
mempengaruhi kesegaran ikan hasil tangkapan. Ketika dilakukan 
penyimpanan, pastikan agar tidak ada sisa kotoran, darah dan sisa 
daging ikan dalam palka atau wadah yang akan digunakan.   
Kebersihan dari wadah harus diperhatikan agar mencegah adanya 
bakteri. Wadah yang digunakan jangan yang mudah berkarat 
sehingga ikan di dalamnya aman dari pencemaran bakteri.  
 
Ada beberapa cara menyimpan ikan di palka, antara lain cara 
“basah” atau cara “kering”. Penyimpanan cara “basah” sama 
caranya dengan proses pendinginan ikan.  
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Penyimpanan cara “kering” dapat dengan teknik Bulking atau 
Shelfing. 
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Kelebihan cara shelfing:  

1) Ikan terhindar dari kerusakan 
2) Ikan dari jenis yang berbeda dapat dipisahkan dengan 

mudah  
 
Namun cara shelfing ini sulit dilakukan jika ruangan palka sempit. 
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MENCEGAH PENURUNAN KUALITAS IKAN 

 

 
 
 

 

1.   Penurunan Kualitas Ikan  
 
Kemunduran kualitas ikan biasanya ditandai dengan hilangnya bau 
segar yang berubah menjadi bau busuk. Selain itu terjadi kerusakan 
fisik seperti pada daging, insang, permukaan kulit dan mata, 
maupun perubahan penurunan kandungan nutrisinya.  
 
Kemunduran kualitas ikan dapat juga dikenali melalui kadar 
histamin pada ikan. Histamin yang terlalu tinggi dapat memicu 
keracunan sehingga berbahaya bagi orang yang memakan ikan itu.   
 

Apakah yang dibutuhkan untuk menanganiikan 

dengan baik? 
 Kesadaran dan pengetahuan semua ABK untuk melaksanakan 

cara penanganan ikan dengan baik 
 Sarana penyimpanan di atas kapal cukup memadai, seperti ada 

palka atau cool box 
 Es yang dibawa saat berangkat jumlahnya cukup banyak 
 Teknik pendinginan dan penyimpanan ikan yang baik 
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Apa sajakah yang dapat menyebabkan kualitas ikan 

menjadi jelek? 
 Perlengkapan, alat, wadah ikan maupun geladak kapal dalam 

kondisi kotor 
 Air untuk mencuci ikan dalam kondisi kotor 
 Pekerja tidak hati-hati, ceroboh dan kasar sehingga 

menyebabkan tubuh ikan menjadi luka, sobek, patah atau 
remuk dan mengakibatkan pembusukan  

 Bekerja sangat lambat, terutama saat memisahkan atau 
memilih ikan di atas dek kapal. 

 Membiarkan ikan di tempat terbuka dan terkena sinar 
matahari secara langsung  

 Menggunakan alat-alat yang keras dan tajam misalnya ganco, 
garpuh, sekop dan lain-lain dalam proses penanganan 
sehingga dapat merusak tubuh ikan 

 Membiarkan ikan di dalam palka terlalu lama, apalagi bila 
tidak diberi es 

 Menggunakan es dalam jumlah yang kurang atau tidak 
mencukupi 

 Menggunakan pecahan es yang ukurannya besar 
 Es yang dicampurkan dengan ikan tidak merata  
 Mencampur ikan yang telah busuk dengan ikan yang masih 

segar 
 

 

2.  Ciri-Ciri Kualitas Ikan yang Baik 
 
Ikan yang baik adalah ikan yang segar. Ikan segar masih 
mempunyai sifat sama seperti ikan hidup. Bentuk ikan, bau dan 
rasanya masih segar. Kesegaran ikan sebagai tolak ukur untuk 
membedakan ikan dengan kualitas baik atau tidak.  
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Bagaimanakah ciri-ciri ikan yang segar? 
 

Bagian yang 
diamati 

Ikan Segar Ikan Busuk 

Mata Bola mata timbul 
(menonjol) dan 
bening 

Bola mata 
tenggelam dalam 
rongga mata, redup 
dan berkerut  

Insang Warnanya merah dan 
daun insang terspisah 

Kecoklatan dan 
daun insangnya 
melekat satu sama 
lain 

Lendir Sedikit dan bersih Banyak dan kerut 
Kulit Warna mengkilat dan 

cerah 
Pucat dan suram 

Daging Keras, kenyal, 
tekanan oleh jari 
tidak tinggal 

Lunak kalau 
ditekan jari 
berbekas 

Sisik Melekat kuat Mudah lepas 
Bau Segar pada bagian 

luar dan insang 
Busuk atau asam 
terutama pada 
insang 

 
Tabel 1.  Perbandingan Ciri Ikan  

 
Ikan segar dapat diperoleh jika penanganan dan kebersihan baik, 
semakin lama ikan dibiarkan setelah ditangkap tanpa penanganan 
yang baik akan menurunkan kesegaran.  
 

Empat tingkat mutu ikan: 
 Ikan yang tingkat kesegarannya sangat baik sekali 
 Ikan yang kesegarannya baik 
 Ikan yang kesegarannya mundur 
 Ikan yang sudah tidak segar lagi 
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 PENANGANAN DAN PENGGUNAAN UMPAN HIDUP 

 

 
 

1.  Jenis Umpan Hidup 

 

Operasi alat penangkapan ikan pole & line bergantung dengan 

adanya ketersediaan umpan hidup. Beberapa jenis umpan yang 

biasanya digunakan di kapal pole & line adalah teri, maeroa, 

tembang, kembung, layang, lalosi dan kapala batu.   

 

Di antara semua jenis umpan hidup, teri sebagai jenis yang terbaik 

karena memiliki sifat sebagai berikut: 

1) Waktu dibuang/ditebar dan jatuh ke laut tetap berenang di 

permukaan sambil menuju ke arah kapal untuk berlindung 

2) Dapat tahan hidup lama di dalam palka yang sempit   

3) Memiliki warna yang kontras bila berada di perairan yang 

dalam 

2.  Penggunaan dan Penanganan Umpan 

 

Kapal pole & line bergantung kepada umpan, ketika menangkap 

ikan.Penggunaan umpan agar tidak boros dan efisien perlu 

diperhatikan.  Jika melihat perbandingan penggunaan ikan cakalang 
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dan umpan di Indonesia, maka Indonesia termasuk termasuk boros 

di dalam penggunaan umpan.   

 

 

Mengapa penggunaan umpan di Indonesia boros? 

1) Banyaknya umpan yang mati dalam wadah, sehingga tidak 

digunakan 

2) Persaingan dengan kapal lain di kerumunan yang 

sama/rumpon 

3) Umpan dibeli oleh pihak perusahaan dan dihambur-

hamburkan pada saat menangkap ikan 

4) Menghabiskan sisa umpan di palka setelah selesai 

penangkapan karena biasanya umpan dapat tidak bertahan 

hidup lama 
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Umpan hidup harus ditangani dengan baik agar tidak banyak yang 

mati.  Jika banyak umpan yang mati maka penggunaan umpan 

menjadi boros. 

 

Apa penyebab utama umpan mati? 

1) Kekurangan oksigen di dalam air akibat sirkulasi air yang 

buruk 

2) Badannya rusak/terkoyak 

3) Sisik yang hancur 
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Apakah yang harus diperhatikan ketika menangani 

umpan? 

1) Ikan selalu mendapatkan air yang cukup dan tidak pernah 

dalam kondisi kering  

2) Kurangi kontak fisik, sehingga tidak menjadi stres 

3) Bak penampung umpan menerima penerangan pada malam 

hari  

4) Menjaga kondisi oksigen pada air dengan adanya siklus air 

5) Pindahkan predator dan gangguan lainnya yang 

mempersempit ruang gerak umpan 

 

Apa yang harus disiapkan? 

1) Melakukan pengisian air laut di bak/palka dilakukan 

2) Ikan umpan dimuat sesuai kapasitas palka dan kebutuhan 

3) Melakukan sirkulasi air pada bak/palka umpan 

4) Memasang lampu penerangan pada bak/palka umpan   

 

Bagaimana mengambil umpan dari bagan dengan 

baik? 

1) Ambil dan masukkan umpan hidup ke ember dengan jaring 

secara perlahan 
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2) Selalu pastikan umpan menerima air yang cukup dan jangan 

pernah menyerok umpan tanpa air (kering) 

3) Gunakan ember dengan kapasitas 20-25 liter 

4) Jangan terlalu banyak menaruh umpan dalam 1 ember, 

perbandingan antara air dengan umpan dalam ember berisi 

air  adalah 5 : 1   

 

Bagaimana memindahkan umpan ke kapal dengan 

baik? 

1) Pindahkan melalui ember dari tangan ke tangan 

2) Masukkan umpan ke palka umpan  

3) Di dalam memasukkan ikan ke palka, jangan sekaligus 

tetapi dilakukan tiga sampai empat kali 

4) Sebaiknya menggunakan pompa di dasar palka, sehingga 

ketika kapal berhenti, sirkulasi udara di dalam palka umpan 

tetap jalan 
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Seperti apa palka umpan yang baik? 

1) Kapal penangkap dapat memiliki 2-4 palka umpan 

2) Bersihkan palka umpan setiap kali mau digunakan 

3) Dilengkapi pompa di dalam palka untuk sirkulasi air 

4) Cek secara rutin kondisi ikan umpan apakah ada yang mati 

5) Gunakan lampu penerangan pada palka umpan ketika 

beroperasi malam hari 

 

Bagaimana penanganan ikan umpan dari palka ke 

ember sebar (chum tank)? 

• Pindahkan umpan dari palka dengan serokan umpan (tanpa 

air) ke chum tank secepat mungkin 

• Usahakan sirkulasi air di ember sebar tetap terjaga 

• Umpan sisa di ember sebar biasanya akan mati setelah 

pemancingan 

 

Tips untuk mengurangi penggunaan umpan 

• Hati-hati dalam penanganan umpan  

• Bawa umpan untuk trip penangkapan hanya untuk 1 – 2 

hari  

• Menangkap umpan sendiri dengan bouke ami dan gunakan 

dengan hati-hati 
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• Umpan dari jenis teri, maeroa, tembang butuh penanganan 

khusus, pelajari dan sesuaikan perlakuannya 

• Saat memuat umpan dari bagan, penanganan harus hati-hati 

• Kondisi umpan dalam palka umpan harus dijaga, gunakan 

lampu penerangan di malam hari agar umpan tidak stres 

dan menabrak-nabrak 

• Gunakan pompa dalam palka umpan secara terus menerus 

untuk sirkulasi air yang baik 

• Pemindahan umpan ke kapal dilakukan di siang hari 

• Hargai umpan, perlakukan dengan baik agar umpan tidak 

cepat mati 
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KODE ETIK PENANGKAPAN IKAN YANG RAMAH LINGKUNGAN 

 

 
 
 

 

1.  Mendaftarkan Kapal 
 
Pemilik kapal wajib mendaftarkan setiap kapal penangkap ikannya, 
sehingga pemilik kapal tidak terlibat dalam praktek penangkapan 
ikan yang ilegal.   

 

2.   Apakah Kita Bebas Menangkap Ikan dengan Segala Ukuran? 
 
Ketika beroperasi, kapal penangkapan Pole & Line dan Handline 
dilarang menangkap ikan yang belum dewasa. Jangan menangkap 
ikan tuna dan cakalang yang berukuran rata-rata di bawah 1 kg.  
Jika kita menangkap ikan yang belum dewasa, maka ikan tersebut 
belum sempat berkembang biak, sehingga nanti jumlahnya di laut 
akan berkurang.  Jika jumlah ikan di laut berkurang maka nelayan 
akan kesulitan mendapatkan ikan.   
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3.  Apakah Hasil Tangkapan Sampingan (By-catch) itu? 
 
Hasil tangkapan sampingan merupakan hasil tangkapan yang 
bukan menjadi sasaran utama. Hasil tangkapan sampingan 
sebaiknya dihindari, namun jika sudah tertangkap, harus dicatat 
dengan rapi, jenis ikannya apa saja dan jumlahnya.  Penanganan 
untuk hasil tangkapan sampingan dapat dilakukan dengan 
memisahkannya dengan hasil tangkapan sasaran utama. Dengan 
mencatat hasil tangkapan sampingan, maka kita sudah 
mempraktekkan penangkapan yang ramah lingkungan. 
 
 

4.  Hewan Kategori Terancam dan Dilindungi (ETP) 
 
Yang masuk kategori ini adalah hewan-hewan yang dilindungi oleh 
hukum, dan yang jumlahnya di alam tinggal sedikit, sehingga tidak 
boleh ditangkap.  Dalam istilah Bahasa Inggrisnya disebut hewan 
ETP (Endangered, Threatened and Protected).   
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Contoh hewan-hewan ETP ialah penyu, ikan hiu, paus, ikan pari dan 
burung laut. Ketika dalam beroperasi, hewan-hewan ETP tersebut 
tertangkap secara tidak sengaja, maka perlu dilepaskan kembali ke 
alam tanpa melukai hewan tersebut. Selain itu jenis dan jumlahnya 
dicatat. 
 
Apabila nelayan Pole & Line dan Handline sengaja menangkap jenis-
jenis hewan ETP, maka tergolong tidak ramah lingkungan.  
 
 

5.  Rumpon 
 
Sebaiknya di dalam menangkap ikan kita tidak menggunakan 
rumpon, karena di rumpon banyak anakan ikan. Namun apabila 
tetap menggunakan rumpon, maka harus diatur:      
 

1) Aturan dari pemerintah: 
a) Untuk rumpon 12 mil laut maka ijin melalui Dinas 

Perikanan dan Kelautan Propinsi 
b) Di atas 12 – 200 mil laut maka ijin melalui 

Direktorat Jendral Perikanan Tangkap, KKP 
 

2) Dalam memasang rumpon menghindari konflik dengan 
nelayan lain 
 

3) Jangan menangkap hewan yang dilindungi di rumpon 
 

4) Jangan menangkap anakan ikan di rumpon 
 

5) Posisi rumpon tidak boleh menganggu alur pelayaran 
 
 

 



 

Modul Pelatihan Nelayan Pole  & Line dan Handline | 42  
 

 
 
 

6.  Larangan Memotong Sirip Hiu 
 
Memotong sirip hiu ini disebut dalam Bahasa Inggris disebut shark 
finning.  Memotong sirip hiu di atas kapal dan membuang hiu ke 
laut dengan kondisi cacat adalah perbuatan yang dilarang.  Praktek 
ini dilarang oleh karena  tidak ramah lingkungan dan menyiksa hiu 
karena dilepas dalam keadaan cacat dan mati pelan-pelan.   
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KESELAMATAN DI ATAS KAPAL 

 

 

 

1. Alat keselamatan di Atas Kapal 

Keselamatan di kapal perlu diperhatikan dan diketahui oleh 

nelayan pole & line dan handline.  Kecelakaan dapat terjadi di atas 

kapal baik dalam pelayaran, ketika melakukan penangkapan 

maupun ketika bongkar muat yang dilakukan di pelabuhan. 

Kecelakaan dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan, pelatihan 

dan kurangnya kesadaran. Kurangya kesadaran seperti tidak 

menggunakan peralatan keselamatan di atas kapal, padahal dengan 

menggunakan alat keselamatan di kapal dapat mengurangi resiko 

kecelakaan di atas kapal. 

 

Berdasarkan Undang-Undang Keselamatan Kerja No. 1 Tahun 1970 

Pasal 12b dan 12c, tenaga kerja diwajibkan untuk: 

1) Memahami alat-alat perlindungan diri 

2) Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan 

kerja 
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2. Fasilitas keselamatan di Atas kapal 

Fasilitas keselamatan sangat perlu diketahui oleh nelayan dan 

untuk mendukung proses evakuasi kapal jika terjadi kecelakaan.  

Fasilitas keselamatan di atas kapal berupa petunjuk keselamatan, 

jaket pelampung, petunjuk penggunaan alat keselamatan dan 

prosedur keselamatan ABK jika terjadi kecelakaan. 
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3. Tindakan keselamatan kerja 
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4.  Kebakaran di Atas Kapal 

Apa sajakah jenis api? 

1) Api cair, yaitu api sumbernya berasal dari bahan cair, 

contohnya bensin 

2) Api padat, yaitu api yang sumbernya berasal dari bahan padat, 

misalnya kayu 

 

Jenis-jenis kebakaran: 

1) Kelas A, bahan mudah terbakar dan meninggalkan arang 
Contoh:  abu kayu, kertas, plastik karton, dll.  
Untuk memadamkan menggunakan: air, tepung kimia 
 

2) Kelas B, bahan bakar cair yang sifatnya tidak meninggalkan 
arang.  
Contoh: minyak dan gas 
Untuk memadamkan menggunakan:  busa, tepung kimia 
 

3) Kelas C, kebakaran listrik  
Contoh:  komputer, lemari es, dll. 
Untuk memadamkan menggunakan: CO, BCF, tepung  
kimia  

 
4) Kelas D,  kebakaran logam 

Contoh:  aluminium, seng, dIl.  
Untuk memadamkan menggunakan: tepung kimia khusus 
seperti campuran kalium chlorida, barium chlorida, 
magnesium chlorida, natrium chlorida, dan kalsium 
chlorida  
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Bahan yang dapat memadamkan kebakaran: 

1) Bahan padat  

a) Pasir dan tanah  

b) Tepung kimia kering (dry powder) 

2) Bahan cair: air, busa (foam) 

3) Bahan gas: CO2 dan N2 

 

Persiapan mengatasi kebakaran: 

1) Kebakaran di kapal dapat terjadi karena : 

- Bunga api dari ketel, cerobong, dapur  

- Hubungan arus pendek (korsleting) 

- -Larangan merokok yang tidak dipenuhi  

2) Yang harus diperhatikan untuk mengatasi kebakaran : 

- Tempatkan alat pemadam kebakaran pada  

- tempat strategis, mudah dilihat dan dijangkau  

- Buat daftar pembagian tugas regu pemadam 

kebakaran  

- Penempatan APAR (Alat Pemadam Kebakaran 

Ringan) harus sesuai  
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Teknik pemadaman api: 

1) Cooling yaitu mengurangi panas dengan mendinginkan 

2) Smothering yaitu mengurangi perbandingan oksigen dan 

bahan bakar  

3) Starvation yaitu menutup aliran bahan bakar  

4) Cut Chain reaction yaitu memutus rantai reaksi pembakaran  

 

Perlengkapan pemadam kebakaran dengan air: 

1) Selang air harus tahan gesekan, tahan bahan kimia, kuat 

menahan tekanan tinggi, ringan dan elastis  

2) Penyemprot (nozle) dibuat dari kuningan dapat 

memancarkan air secara lurus  

3) Kopling merupakan percabangan yang dipasang pada 

selang air 

4) Pakaian tahan panas yang dilengkapi dengan helm, sepatu 

booth, masker dan sarung tangan  
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5.  Bertahan Hidup di Laut 

Apabila kapal akan tenggelam, maka kita perlu mengetahui cara-

cara bertahan hidup di laut. 

 

10 prinsip bertahan hidup di laut: 

1) Pengetahuan, peralatan dan kemauan hidup  

2) Jangan panik, jangan buang waktu  

3) Lakukan dengan tertib  

4) Jangan meloncat ke laut  

5) Jangan meloncat lebih dari 4.5 m 

6) Jangan meloncat ke dalam perahu penolong  

7) Hemat tenaga  

8) Jangan minum air laut  

9) Gunakan peralatan survival 

10) Jangan makan/minum berprotein  

 

Cara pencegahan agar terhindar dari kecelakaan di 

laut: 

1) Badan kapal harus baik  

2) Berita cuaca harus dipantau  

3) ABK harus mempunyai kemampuan fisik dan mental yang 

kuat  

4) ABK harus punya disiplin tinggi  
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Isyarat dalam keadaan darurat: 

1) Kebakaran dan keadaan darurat (bunyi lonceng dan alarm 

terus menerus jangka waktu 10 detik) 

2) Meninggalkan kapal (7 tiup pendek dan 1 tiup panjang 

suling kapal/bunyi alarm terus menerus) 

3) Orang jatuh kelaut (Berteriak “orang jatuh ke laut sebelah 

kiri/kanan, orang jatuh ke laut ke arah anjungan/3 tiup 

panjang suling kapal) 

4) Pembatalan (kebakaran 3 tiup pendek suling kapal dan 3 

bunyi pendek pada alarm umum) 
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PENCATATAN DATA 

 

 

1.   Pendaftaran dan Pencatatan Kapal Mandiri 

 

Setiap kapal tangkap harus didaftarkan secara resmi agar tidak 

terlibat di dalam penangkapan ikan yang ilegal.   Informasi seperti 

nama kapal, nama pemilik, ukuran kapal, jenis alat tangkap dan 

informasi lainnya diberikan pada saat mendaftarkan kapal.   

Perusahaan juga banyak yang tertarik membeli ikan dari kapal-

kapal yang terdaftar secara resmi.  Pendaftaran kapal ini dilakukan 

di dalam negeri dan juga ke lembaga di luar negeri sehingga kapal 

penangkap dikenal hingga ke luar negeri sebagai kapal yang 

terdaftar secara resmi. 

 

Bagaimana proses pendaftaran dan pencatatan 

kapal? 

Secara keseluruhan proses dalam pengumpulan data kapal adalah 

sebagai berikut: 

1. Persiapan  

Perusahaan melakukan pengumpulan SIPI dan SIKPI (dokumen 

kapal) dan diberikan ke AP2HI untuk didaftarkan  
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2. Verifikasi  

Dilakukan pemeriksaan kondisi fisik kapal yang disesuaikan 

dengan dokumen yang sudah dikumpulkan. Setelah itu 

dilakukan sosialisasi dan penempelan stiker sementara di kapal 

3. Data yang sudah diverifikasi didaftarkan ke ISSF, kemudian 

dilakukan penempelan stiker permanen di kapal 

4. Audit 

Pihak ISSF akan melakukan pemeriksaan keseluruhan. Jika 

masih ada yang kurang, maka harus dilengkapi 

5. Kapal resmi terdaftar.  

 

2.  Pencatatan Data Tangkapan 

Pencatatan data hasil tangkapan dilakukan oleh setiap nelayan yang 

melakukan operasi  penangkapan baik pole & line maupun handline.  

Pencatatan dilakukan sebaiknya pada saat mendarat di pelabuhan 

dan setiap nelayan wajib mencatatkan semua hasil tangkapan. 

Hasil tangkapan nelayan semuanya dicatat, yang terdiri atas: 
1) Ikan tangkapan utama (ikan target utama) 
2) Ikan tangkapan sampingan (by-catch) 
3) Hewan yang masuk kategori ETP.  Meskipun hewan yang 

masuk kategori ETP tidak boleh ditangkap, namun apabila 
sudah tertangkap tetap harus dicatat 
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Contoh ikan tangkapan utama untuk kapal  pole & line yaitu ikan 

cakalang, sedangkan contoh ikan tangkapan utama untuk kapal 

handline yaitu ikan madidihang/yellow fin tuna.  

Ikan hasil tangkapan sampingan merupakan jenis ikan yang 

tertangkap di luar jenis ikan utama. Contoh hasil tangkapan 

sampingan pada kapal pole & line yaitu tuna mata besar, tongkol, 

kawa kawa, ataupun jenis komu. Contoh hasil tangkapan 

sampingan pada kapal handline yaitu ikan marlin dan layang. 

Pencatatan dilakukan pada formulir, kemudian diserahkan ke 

perusahaan untuk dimasukkan dalam sistem pencatatan komputer. 

a.   Formulir Bongkar Muat Untuk Kapal Pole & Line  

Bagaimanakah cara mengisi formulir untuk kapal 

pole & line? 

1. Pengisian untuk nama kapal dilakukan setiap operasi 

(trip).  

2. Pelabuhan memuat lokasi kapal berangkat / berlabuh  

3. Bahan bakar, berupa bensin yang digunakan 

4. Nomor kapal AP2HI (kosongkan apabila belum terdaftar 

di AP2HI) 

5. Grid peta dan WPP memuat lokasi penangkapan 

6. Es balok berupa jumlah es yang dibawa 
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7. Tanggal berangkat dan kembali, dengan memuat 

tanggal/bulan/tahun 

8. Tangkapan ETP; jika iya, dicatat di kolom hasil tangkapan 

sampingan 

9. Nama ikan memuat jenis ikan yang ditangkap 

10. Hasil tangkapan sampingan memuat ikan lain di luar 

target 

11. Kisaran ukuran ikan memuat perkiraan berat rata-rata 

hasil tangkapan 

12. Jumlah hasil tangkapan berupa berat tangkapan per ikan 

13. Hasil tangkapan yang dibuang, berupa jumlah total ikan 

yang hilang (di antara hasil tangkapan dan pendaratan 

ikan )  
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c. Formulir Pengisian Umpan  

Nelayan kapal pole & line akan menerima formulir bongkar muat 

umpan. Formulir ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan 

umpan selama operasi penangkapan ikan.  

Bagaimanakah cara mengisi formulir untuk umpan 

bagi kapal pole & line? 

1. Lakukan pengisian nama kapal dan nomor kapal AP2HI 

2. Kapasitas ember umpan diisi jumlah ikan per ember (kg) 

3. Tanggal memuat waktu penangkapan/ pengisian umpan 

ke palka umpan 

4. Sumber pengadaan umpan memuat asal umpan 

5. Lokasi sumber umpan, memuat lokasi umpan 

didapatkan 

6. Jumlah ember, total umpan yang dimuat di palka-palka 

per trip 

7. Total harga umpan, berupa harga umpan yang dibeli dari 

bagan 

8. Jenis umpan dominan, memuat jenis yang paling banyak 

(1-2 jenis) 

 

 

 



Modul Pelatihan Nelayan Pole  & Line  dan Handline | 60  
 

3.  Pencatatan Data Melalui Logbook 

Pencatatan data melalui logbook merupakan pencatatan hasil 

tangkapan berdasarkan jenis alat tangkap yang digunakan.   

 

 

Ukuran kapal berapa yang harus mengisi logbook? 

Kapal dengan ukuran di atas 5 GT, wajib memiliki SIPI dan mengisi 

logbook penangkapan ikan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan Nomor 48 tahun 2014.  Pengisian logbook 

dilakukan sesuai dengan data sebenarnya pada saat beroperasi dan 

pengisian dilakukan pada saat kapal sedang beroperasi, bukan pada 

saat sudah melabuh di pelabuhan. 
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4.  Program Penempatan Pemantau (Observer) 

Program penempatan pemantau (observer) di atas kapal bertujuan 

untuk melakukan pencatatan di atas kapal. Dengan demikian 

praktek penangkapan ikan yang ilegal dapat dicegah. Tugas seorang 

pemantau di atas kapal ialah mencatat jenis dan jumlah hasil 

tangkapan serta melakukan pengukuran terhadap besar ikan yang 

ditangkap.    

Ukuran kapal berapa yang harus menerima 

pemantau (observer)? 

Program penempatan pemantau (observer) ini diwajibkan oleh 

pemerintah melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Nomor 1 tahun 2013, dimana setiap kapal penangkap ikan yang 

berukuran di atas 30 GT, wajib menerima satu (1) orang pemantau 

(observer) yang dibiayai pemerintah.   

Namun untuk memenuhi syarat praktek penangkapan ikan yang 

ramah lingkungan, maka kapal penangkap ikan di bawah 30 GT juga 

menerima satu (1) orang pemantau (observer) yang dibiayai 

pemerintah. 
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FORMULIR BONGKAR MUAT HASIL TANGKAPAN POLE & LINE 

Nama Kapal : No. Kapal AP2HI : Grid peta : Tanggal berangkat : 

Pelabuhan : WPP : Tanggal kembali : 

Bahan Bakar (L) : Es (balok) : Tangkapan ETP (Ya/Tdk) : 

Nama ikan 
Hasil tangkapan 

sampingan (bycatch) 
dan ETP (nama ikan) 

Kisaran ukuran 
ikan per ekor 
(kg) 

Jumlah hasil 
tangkapan  (kg) 

Hasil tangkapan 
yang dibuang 
(kg) 
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FORMULIR BONGKAR MUAT HASIL TANGKAPAN HANDLINE 

Nama 
Kapal : 

No. Kapal 
AP2HI : 

Grid peta : Tanggal berangkat : 

Pelabuhan :  WPP : Tanggal kembali : 

Bahan 
Bakar (L) : 

Es (balok) : Tangkapan ETP (Ya/Tdk) : 

Nama ikan 

Jumlah 
loin bersih 
(buah) 

Jumlah 
loin kotor 
(buah) 

Hasil tangkapan 
sampingan (by 
catch) dan ETP 
(nama ikan) 

Kisaran 
ukuran 
ikan (kg) 

Jumlah hasil 
tangkapan 
(kg) 

Hasil 
tangkapan 
yang dibuang 
(kg) 
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FORMULIR BONGKAR MUAT UMPAN 

Nama Kapal :  No Kapal AP2HI :                       
Kapasitas ember umpan: 
 
1 ember  =  ……… kg umpan 

Bongkar muat umpan 

Tanggal  

Sumber 
pengadaan 

umpan 
(bagan/bouke 

ami/jaring 
pantai) 

Lokasi 
sumber 

umpan (lihat 
peta grid) 

Jumlah 
ember 

Total harga 
umpan (Rp) 

Jenis umpan dominan 

Jenis 1 
Jenis 2 

(kalau ada) 
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Peta Grid 
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KODE HASIL TANGKAPAN 

Inisial Keterangan 

YFT Yellow fin tuna/madidihang 

SKJ Skipjack/cakalang 

BE Big Eye tuna/matabesar 

KAW Kawa-kawa 
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WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN (WPP) REPUBLIK INDONESIA 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.01/ MEN/ 2009 tentang Wilayah 

Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia telah menetapkan pembagian WPP menjadi 11 WPP, 

yaitu ; 

Nomor WPP-RI Wilayah perairan 

1.  571 Perairan Selat Malaka dan Laut Andaman 

2.  572 Perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat 

Sunda 

3.  573 Perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga 

sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor 

bagian Barat 

4.  711 Perairan Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut China Selatan 

5.  712 Perairan Laut Jawa 
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6.  713 Perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut 

Bali 

7.  714 Perairan Teluk Tolo dan Laut Banda 

8.  715 Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut 

Seram danTeluk Berau 

9.  716 Perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera 

10.  717 Perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik 

11.  718 Perairan Laut Aru, Laut Arafuru dan Laut Timor bagian 

Timur 
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