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BAB 01

PENDAHULUAN
anau Kerinci merupakan danau tektonik di Pulau Sumatera dengan
luas permukaan mencapai 4.200 hektar. Wilayah danau yang terletak
pada dataran tinggi (783 m di atas permukaan laut) dengan
kedalaman maksimal 110 meter sebagian juga berada dalam wilayah
Taman Nasional Kerinci Seblat yang membentang di barat Sumatera.
Taman Nasional Kerinci Seblat sendiri dianggap merupakan salah
satu benteng terakhir pusat keanekaragaman hayati di Pulau Sumatera. Di dalam
wilayah taman nasional ini sedikitnya terdapat 24 ekosistem perairan umum berupa
danau dan rawa (Giesen dan Sukotjo (1991) dalam Hartoto dkk (2002)). Danau
Kerinci secara administratif berada dalam wilayah Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.
Tercatat empat kecamatan di kabupaten tersebut yang berbatasan langsung dengan
Danau Kerinci yaitu Kecamatan Danau Kerinci, Kecamatan Keliling Danau,
Kecamatan Bukit Kerman dan Kecamatan Batang Merangin.

D

Gambar 1-1. Peta Wilayah Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi (Sumber : Bappeda
Kabupaten Kerinci, 2012)
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Danau Kerinci dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan seperti perikanan (tangkap
dan budidaya), pariwisata, pembangkit listrik, pengendali banjir serta sumber air
minum. Khusus untuk sektor perikanan, Giesen dan Sukotjo (1991) dalam Hartoto
dkk (2002) menyatakan bahwa kegiatan penangkapan ikan di Danau Kerinci
memenuhi sedikitnya 20% kebutuhan konsumsi ikan bagi masyarakat setempat.
Undang-Undang Nomor 31/2004 tentang Perikanan, sebagaimana diubah dalam
Undang-Undang Nomor 45/2009, pengelolaan perikanan di Danau Kerinci perlu
dikelola secara bertanggungjawab dan berkelanjutan, serta memiliki legal aspek
dalam mengaplikasikan rencana strategis yang telah disusun dan disepakati bersama.
Rencana strategis tersebut diwujudkan dalam suatu dokumen Rencana Pengelolaan
Perikanan (RPP) Danau Kerinci, sehingga dapat menjadi pedoman bagi seluruh
pemangku kepentingan di Danau Kerinci, khususnya di bidang perikanan tangkap.
Maksud disusunnya dokumen RPP Danau Kerinci ini adalah guna memperoleh
rumusan final rencana strategis pengelolaan perikanan tangkap di Danau Kerinci,
yang berisi langkah-langkah yang diperlukan dalam mencapai tujuan pengelolaan.
Adapun tujuan dirumuskannya rencana strategis pengelolaan perikanan Danau
Kerinci adalah untuk mewujudkan landasan pengelolaan perikanan tangkap di Danau
Kerinci secara berkelanjutan, yang disusun dan disepakati bersama oleh para
pemangku kepentingan di Danau Kerinci.

A

VISI

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009,
disebutkan bahwa perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari
praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan
dalam suatu sistem bisnis perikanan. Selanjutnya disebutkan bahwa pengelolaan
adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan
informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber
daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundangundangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang
diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan
dan tujuan yang telah disepakati. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pengelolaan
perikanan merupakan aspek yang sangat penting untuk mengupayakan agar sumber
daya ikan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Guna mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan, telah
ditetapkan Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka mendukung Blue
Economy yaitu Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan
Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat (Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan No. PER.15/MEN/2012). Visi tersebut diwujudkan melalui 4 (empat)
pendekatan yakni (i) pertumbuhan ekonomi (pro-growth), (ii) pengentasan kemiskinan
(pro-poor), (iii) penyediaan kesempatan kerja (pro-job) dan (iv) kelestarian lingkungan
(pro-environment).
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B

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam dokumen Rencana Pengelolaan Perikanan ini meliputi 4 (empat)
bagian pokok, yakni (1) status perikanan dan isu permasalahan, (2) tujuan
pengelolaan, (3) langkah-langkah pengelolaan, dan (4) monitoring dan evaluasi
(Gambar 1-1). Analisis situasi perikanan di Danau Kerinci sebagai landasan dalam
merumuskan isu prioritas. Isu prioritas selanjutnya menjadi dasar dalam penetapan
maksud, tujuan dan sasaran pengelolaan perikanan yang akan menjadi acuan dalam
perumusan langkah-langkah pengelolaan bagi pemanfaatan sumber daya ikan secara
berkelanjutan di Danau Kerinci. Evaluasi dan review terhadap pelaksanaan rencana
pengelolaan juga menjadi bagian dari dokumen ini, untuk memastikan efektivitas
tindakan pengelolaan yang dilakukan.

Gambar 1-2. Ruang Lingkup Dokumen RPP

C

ROADMAP

Mengacu pada PerMen Kelautan dan Perikanan No 29 Tahun 2012, mekanisme
penyusunan RPP Danau Kerinci terdiri dari 4 (empat) tahap, yakni (1) penyusunan
dokumen awal, (2) konsultasi publik, (3) perumusan dokumen final, dan (4) penetapan
dokumen (lihat Gambar 1-2). Tahapan konsultasi publik dilakukan dengan melibatkan
pemerintah daerah dan pemangku kepentingan yang dinilai terkena dampak langsung
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dari pengelolaan pemanfaatan SDI, dalam rangka mendapatkan masukan, tanggapan
dan saran perbaikan guna menghasilkan dokumen final.

Gambar 1-3. Mekanisme Penyusunan RPP
Perencanaan penyusunan rencana pengelolaan perikanan merupakan suatu proses
yang berlangsung secara terus-menerus, yang setidaknya terdiri dari 5 (lima) tahapan
seperti Gambar 1-4 (Heenan et al., 2013 yang juga diaposi oleh NOAA).

Gambar 1-4. Tahapan Perencanaan Penyusunan RPP melalui Pendekatan
Ekosistem (Sumber: Heenan et al.,2013)
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Setiap langkah dalam proses tersebut diatas, memiliki kegiatan spesifik sebagai
berikut:
# Langkah 1:
Mendefinisikan dan menetapkan ruang lingkup unit pengelolaan perikanan (fisheries
mangement unit).
Mendifinisikan unit pengelolaan perikanan
− Langkah 1-1 :
Menyepakati visi RPP
− Langkah 1-2 :
Penetapan ruang lingkup unit pengelolaan perkanan
− Langkah 1-3 :
# Langkah 2:
Indentifikasi dan prioritisasi isu dan tujuan.
Identifikasi ancaman dan isu
− Langkah 2-1 :
Penyusunan ancaman dan isu prioritas
− Langkah 2-2 :
Mendefinisikan tujuan RPP
− Langkah 2-3 :
Mempertimbangkan isu, hambatan dan peluang untuk
− Langkah 2-4 :
mencapai tujuan
# Langkah 3:
Menyusun rencana.
Menetapkan tujuan operasional
− Langkah 3-1 :
Menyusun indikator dan benchmark
− Langkah 3-2 :
Mengelola aksi dan kepatuhan
− Langkah 3-3 :
Mekanisme pembiayaan
− Langkah 3-4 :
Finalisasi rencana
− Langkah 3-5 :
# Langkah 4:
Melaksanakan Rencana Pengelolaan Perikanan.
Formalisasi, komunikasi dan keikutsertaan
− Langkah 4-1 :
Governance check
− Langkah 4-2 :
Co-management untuk pelaksanaan
− Langkah 4-3 :
Pengelolaan konflik
− Langkah 4-4 :
# Langkah 5:
Monitoring, Evaluasi dan Adaptasi
Monitor kinerja rencana aksi
− Langkah 5-1 :
Evaluasi dan adaptasi rencana
− Langkah 5-2 :
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BAB 02
ANALISIS

SITUASI
A

SUMBER DAYA IKAN

Berdasarkan jenis yang ditangkap oleh nelayan, Giesen dan Sukotjo (1991) dalam
Hartoto dkk (2002) mencatat sedikitnya terdapat 27 jenis ikan yang ada di Danau
Kerinci, baik ikan asli danau tersebut maupun hasil introduksi. Sedangkan Samuel
(2013) memperkirakan potensi produksi ikan Danau Kerinci berkisar antara 219 - 392
kg/ha/tahun dengan angka rata-rata 307 kg/ha/tahun atau mencapai 920 – 1.647
ton/tahun dengan angka rata-rata 1.287 ton/tahun.
Rincian tentang jenis ikan yang ditemukan di Danau Kerinci disajikan dalam tabel
dibawah ini :
Tabel 2. 1. Jenis Ikan Danau Kerinci
No
Nama Latin
Family
1
Anabas testudines
Anabantidae
2
Aplocheilus punchax
Cyprinodontidae
3
Channa gachua
Channidae
4
Channa striata
Channidae
5
Claria teysmanni
Clariidae
6
Ctenopharyngodon
Cyprinidae
idella
7
Fluta alba
Flutidae
8
Cyprinus carpio
Cyprinidae
9
Hampala
Cyprinidae
macrolepidota
10
Hampala sp.
Cyprinidae
11
Helostoma temmincki Anabantidae
12
Tor soro
Cyprinidae
13
Tor tambra
Cyprinidae
14
Tor duoronensis
Cyprinidae
15
Mastacembelus
Mastacembelidae
maculates
16
Mastacembelus sp.
Mastacembelidae
17
Mystus planiceps
Bagridae
18
Oreochromys
Chiclidae
mossambicus
19
Oreochromys
Chiclidae

Nama Lokal
Puyu
Kepala timah
Uan/Aruan
Muju
Limbat
Koan
Ikan panjang
Ikan royo
Barau/Kebarau
Barau/Kebarau
Tambakan
Jura
Semah
Semah
Tilan

Introduksi

1970-an

1963

1970-an

Tilan
Baung
Mujair

1963

Nila

1984
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