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ABSTRACT 

 

The research was conducted in June 2012 at Teluk Pambang Village Bantan 

District Bengkalis Regency Riau Province. The purpose of this research was to 

investigate construction development and result fishing longline gear (mini long 

line) at Teluk Pambang Village Bantan District Bengkalis Regency Riau Province 

in 2004 to 2012. The method used in this study is a survey method. The results 

showed that there were similarities between longline construction in 2004 and 

2012 are the main line, branch line, bouy, hook, bouy line, weights line, anchor, 

anchor line. While the difference of construction between the two components 

present in a weight (sinker). For catches obtained in 2004 and 2012 was decreased 

Kurau fish catches in 2012. 
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PENDAHULUAN 

Letak kabupaten Bengkalis 

sangat strategis, karena disamping 

berada ditepi alur pelayaran 

internasional, yakni Selat Malaka, 

juga berada pada kawasan  segitiga 

pertumbuhan Ekonomi Indonesia-

Malaysia-Singapura (IMS-GT). 

Disamping merupakan alur pelayaran 

perairan laut Bengkalis juga 

mempunyai potensi perikanan yang 

cukup besar, salah satunya di Desa 

Pambang. 

Masyarakat Desa Teluk 

Pambang Kecamatan Bantan 

Kabupaten Bengkalis pada umumnya 

bermata pencaharian sebagai nelayan 

yang menangkap ikan kurau 

(Eleutheronema tetradactylum). 

Nelayan dari desa ini banyak 

menggantungkan usaha dari 

penangkapan ikan di laut dengan 

menggunakan beberapa jenis alat 

tangkap dan yang lebih  dominan 

pada alat tangkap rawai 

Pada stadia juvenile, ikan 

kurau banyak ditemukan di perairan 

estuaria. Kisaran suhu perairan 

tempat tumbuh ikan kurau antara 

22
0
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0
 C dengan kisaran salinitas 

yang relatif rendah antara 27,5-39 

ppm. Ikan kurau hidup secara 

bergerombol, walaupun tak jarang 



ditemukan berenang soliter ataupun 

sacara berpasangan. 

Berkenaan dengan usaha 

penangkapan yang baik diharapkan 

bisa menangkap ikan diperairan 

dimana alat dioperasikan secara 

maksimal, sehingga tujuan dari 

pembuatan dan pengoperasian alat 

tercapai. Peningkatan produksi 

perikanan khususnya hasil tangkapan 

ikan diperairan dapat dilakukan 

dengan penerapan perbaikan 

teknologi yang sesuai dengan 

usaha/sasaran yang dituju, terutama 

terhadap alat tangkap yang 

digunakan, yaitu ukuran dan bahan 

alat itu sendiri. 

 

Tujuan dan Manfaat 

Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui perkembangan 

kontruksi, dan hasil tangkapan alat 

tangkap Rawai (mini long line) di 

Desa Pambang Kecamatan Bantan 

Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau 

tahun 2004 dengan tahun 2012. 

 Manfaat dari penelitian ini 

sebagai bahan informasi tentang alat 

tangkap rawai khususnya bagi 

nelayan, terutama mengenai 

perkembangan kontruksi dan 

rancangan  alat tangkap rawai (mini 

long line) tahun 2004 dengan 2012. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat 

bermanfaat bagi semua pihak, baik 

bagi peneliti yaitu menambah 

wawasan dan ilmu pengetahuan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan pada 

bulan Juni 2012 di Desa Teluk 

Pambang Kecamatan Bantan 

Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. 

Objek penelitian ini adalah alat 

tangkap rawai yang terdapat di Desa 

Teluk Pambang Kecamatan Bantan 

Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. 

Data yang diambil dari alat tangkap 

tersebut yaitu: tali utama (maine 

line), tali cabang (branch line), tali 

pluntang (bouy line), tali pemberat 

(sinker), bendera (sign flag), jangkar 

(anchor), dan tali jangkar (anchor 

line). Sedangkan alat-alat yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah: alat-alat tulis, meteran 

gulung, jangka sorong, flow meter, 

secchi disc, timbangan pegas, 

kamera, refraktometer, dan 

termometer. 

 

Pengambilan Data 

Data primer diambil dengan 

melakukan pengamataan, 

pengukuran, secara langsung 

terhadap alat tangkap rawai dan 

wawancara dengan nelayan pemilik 

rawai. Data sekunder diambil melalui 

hasil penelitian Yulia (2004). 

 

Prosedur Penelitian 

Pengambilan data secara 

mendetail untuk mengetahui 

konstruksi dan rancangan alat 

tangkap rawai dilakukan pada saat 

alat tidak dioperasikan (di darat). 

Setelah melakukan survey dan 

pengukuran terhadap alat tangkap 

rawai yang digunakan nelayan di 

Desa Teluk Pambang diketahui 

bahwa rawai yang ada mempunyai 

dimensi utama yang sama sehingga 

dalam penelitian ini hanya satu alat 

yang diukur sebagai sampel. Bagian-

bagian yang diukur (diambil 

datanya). 

 

Tali utama (main line), tali cabang 

(branch line), tali peluntang (bouy 

line), tali   pemberat (sinker line), 

dan tali jangkar (anchor line). 

Panjang tali yang digunakan 

diukur dengan menggunakan 

meteran gulung, sebelumnya tali 

direntang tegang. Kemudian dari 

hasil data yang didapat dipindahkan 



kedalam tabel. Tipe pintalan dan arah 

pilinan tali diidentifikasi dengan cara 

pengamatan, bahan yang dipakai 

diidentifikasi dengan pengamatan 

dan uji bakar. Pengukuran diameter 

tali dengan menggunakan jangka 

sorong (Hamidy, Bustari dan 

Syofyan, 2001).  

 

Peluntang (bouy) 

Jumlah peluntang yang 

digunakan untuk satu unit rawai, 

bentuk, jenis, ukuran, berat, jarak 

antara peluntang bahannya 

diidentifikasi dengan pengamatan 

serta perhitungan. Panjang dan 

diameter peluntang diukur dengan 

menggunakan meteran gulung. 

 

Pemberat (Sinker) 

Pemberat yang digunakan 

diidentifikasi bentuk, jenis berat, 

bahan dan jarak antara pemberat 

dengan pengamatan dan perhitungan. 

Bila pemberat berbentuk bola maka 

diameter diukur dengan 

menggunakan meteran gulung, dan 

untuk mengetahui nilai daya berat 

pemberat ditimbang. 

 

Pancing (hook) 

Mata pancing yang digunakan 

diukur bagian-bagiannya berdasarkan 

pembagian yang ada (sharp/tangkai, 

bend/lengkungan, point/mata 

runcing), kemudian besar 

lengkungan dibandingkan dengan 

rata-rata bukaan mulut ikan yang 

tertangkap, dicatat nomor pancing 

yang digunakan. 

 

Jangkar (anchor) 

Jangkar yang digunakan 

diidentifikasi berdasarkan bentuk, 

jenis, berat, bahan dan jarak antara 

jangkar dengan cara pengamatan dan 

pengukuran. Bila jangkar berbentuk 

kayu berkait maka diukur bagian-

bagianya (sharp/tuas, tongkat/palang, 

point/kait dan diameter). Berat 

jangkar diketahui dengan cara 

menimbang jangkar yang digunakan. 

 

Umpan (Bait) 

Umpan yang digunakan 

diamati jenis umpanya, dan 

pemasangan serta ukuran besarnya 

umpan yang digunakan. 

 

Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisa 

dengan tahap-tahap sebagai berikut: 
 

I. Pemindahan data kedalam tabel            

II. Penggambaran  kontruksi alat 

III. Pemasukan data kedalam data 

sheet 

IV. Pembuatan desain alat tangkap 

rawai 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Fishing Ground 

Fishing ground sangat 

mempengaruhi konstruksi suatu alat 

tangkap terutama kedalaman 

perairan, arus , suhu dan salinitas 

(Fridman, 1986). Nelayan Desa 

Teluk Pambang mengoperasikan alat 

tangkap rawai (mini long line) 

diperairan Selat Malaka 

Konstruksi jaring kurau tahun 

2012 

Dari hasil pengamatan dan 

pengukuran alat tangkap jaring kurau 

yang digunakan nelayan Desa Teluk 

Pambang Kecamatan Bantan 

Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau 

didapat sebagai berikut : 

 

Tali Utama (main line) 

Tali utama yang digunakan 

terbuat dari bahan polyamide (PA) 

multifilamen, memiliki panjang 750 



m dengan diameter 2,5 mm dan berat 

diudara  2,775 kgf. 

 

Tali Cabang ( branch line) 

Tali cabang yang digunakan 

terbuat dari bahan polyamide (PA) 

monofilamen yang panjangnya  1 m, 

dengan diameter 1,1 mm dan berat 

diudara 1.2 gr. 

 

Tali Pemberat (sinker line) 

Tali pemberat pada rawai yang 

digunakan adalah tali cabang karena 

pemberat diikatkan pada tali cabang 

sehingga tali cabang juga berfungsi 

sebagai tali pemberat. Jumlah tali 

pemberat sebanyak 16 buah. 

 

Tali Pelampung (bouy line) dan 

Tali Jangkar (anchor line) 

Tali pelampung dan tali 

jangkar yang digunakan terbuat dari 

bahan polyethylene (PE) dengan 

struktur 45 X 3 Z berdiameter 4 mm. 

Dimana tali pelampung memiliki 

panjang 49,5 m dan berat kering 

diudara 346,5 gr yang berjumlah 2 

utas sedangkan tali jangkar yang 

digunakan di Desa Teluk Pambang 

ada dua yaitu untuk jangkar kecil dan 

jangkar besar namun bahan yang 

digunakan sama hanya perbedaan 

panjangnya saja, tali pada jangkar 

besar memiliki panjang 75 m dengan 

berat di udara 525 gr dan tali untuk 

jangkar kecil memiliki berat diudara 

7 gr dengan panjang tali 1 m. 

 

Pelampung  (bouy) 

Pelampung yang terbuat dari 

bahan polyvinyl chloride (PVC) tipe 

silinder dengan nomor B 1624 

berjumlah 2 buah dengan ukuran 

panjang 45 cm dengan diameter 100 

mm, memiliki berat diudara (berat 

kering) 150 gr dengan daya apung 

2250 gr. 

Pemberat (sinker) 

Bahan timah berbentuk 

beraturan dengan gaya berat 1 

buah timah 10,95 gr, dengan 11 

buah dibentuk seperti gelang. 

Pemberat ini berjumlah 16 buah 

yang diikatkan pada tali cabang 

dengan jarak 15 mata pancing 1 

pemberat. 

 

Mata Pancing (hook) 

Sampel terbuat dari bahan baja 

yang dilapisi timah dengan ukuran 

No. 7 tipe reguler berbentuk cincin 

(ring). Dimensi dari mata pancing 

adalah tinggi (shank) 38 mm, 

lengkung (bend) 30 mm, bagian 

runcing (point) 8 mm, berdiameter 2 

mm serta memiliki berat untuk 1 

mata pancing 0,4 gr. 

 

Jangkar (anchor) 

Jangkar kecil yang mana 

jangkar besar  berjumlah 2 buah dan 

jangkar kecil 3 buah. Bentuk jangkar 

besar dengan jangkar kecil sama 

yaitu kayu berkait. Dimana berat 

jangkar besar 7 kg untuk 1 jangkar 

dan diikatkan ketali jangkar terhadap 

tali utama yaitu pada ujung-ujung 

dari alat tangkap rawai. Sedangkan 

jangkar kecil beratnya 0,5 kg untuk 1 

jangkar yang diikatkan pada tali 

jangkar terhadap tali utama 60 mata 

pancing dan 4 pemberat. 

 

Umpan (bait) 

Umpan yang digunakan ikan 

hasil tangkapan gill net (jaring 

insang) yaitu Lomek (Harpodon 

nehereus), dan ikan Parang 

(Chirocentrus dorab) Yang 

disangkutkan ke pancing. Dapat 

dilihat pada gambar 5 dibawah ini: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brandt (1984) menyatakan 

bahwa prinsip dan metode 

penangkapan ikan dengan 

menggunakan umpan adalah usaha 

untuk memikat ikan dengan mangsa 

yaitu umpan itu sendiri, ikan tertarik 

terhadap umpan rawai, faktor bau, 

rasa, bentuk dan warna. 

 

Konstruksi jaring kurau tahun 

2004 

Kontruksi alat tangkap 

merupakan bentuk umum dari suatu 

alat tangkap yang menggambarkan 

suatu alat tangkap dan bagian-

bagiannya sehingga dapat dimengerti 

dengan jelas, sedangkan desain dari 

suatu alat penangkapan dimana 

tercantum ukuran, skala, keterangan 

dicantumkan dalam istilah-istilah dan 

kode-kode yang telah disepakati, 

spesifikasi, dan identifikasi 

sipembuat desain (Syofyan, 1996). 

 

Tali Utama (main line) 

Tali utama yang digunakan 

untuk alat tangkap rawai ini terbuat 

dari bahan polyamide (PA) 

multifilamen, memiliki panjang 750 

m dengan diameter 2,5 mm dan berat 

diudara  2,775 kgf. 

 

Tali Cabang ( branch line) 

Tali cabang yang digunakan 

terbuat dari bahan polyamide (PA) 

monofilamen yang panjangnya  1 m, 

dengan diameter 1,1 mm dan berat 

diudara 1.2 gr. 

Tali Pemberat (sinker line) 

Tali pemberat pada rawai yang 

digunakan nelayan Desa Teluk 

Pambang adalah tali cabang karena 

pemberat diikatkan pada tali cabang 

sehingga tali cabang juga berfungsi 

sebagai tali pemberat. Jumlah tali 

pemberat sebanyak 8 buah. 

 

Tali Pelampung (bouy line) dan 

Tali Jangkar (anchor line) 

Tali pelampung dan tali 

jangkar yang digunakan terbuat dari 

bahan polyethylene (PE) dengan 

struktur 45 X 3 Z berdiameter 4 mm. 

Dimana tali pelampung memiliki 

panjang 49,5 m dan berat kering 

diudara 346,5 gr yang berjumlah 2 

utas sedangkan tali jangkar yang 

digunakan di Desa Teluk Pambang 

ada dua yaitu untuk jangkar kecil dan 

jangkar besar namun bahan yang 

digunakan sama hanya perbedaan 

panjangnya saja, tali pada jangkar 

besar memiliki panjang 75 m dengan 

berat di udara 525 gr dan tali untuk 

jangkar kecil memiliki berat diudara 

7 gr dengan panjang tali 1 m. 

 

Pelampung  (bouy) 

Rawai yang digunakan nelayan 

Desa Teluk Pambang memiliki 

pelampung yang terbuat dari bahan 

polyvinyl chloride (PVC) tipe 

silinder dengan nomor B 1624 

berjumlah 2 buah dengan ukuran 

panjang 45 cm dengan diameter 100 

mm, memiliki berat diudara (berat 

kering) 150 gr dengan daya apung 

2250 gr. 

 

Pemberat (sinker) 

Pemberat yang digunakan 

terbuat dari bahan batu berbentuk 

tidak beraturan dengan gaya berat 1 

buah timah 300 gr. Pemberat ini 



berjumlah 8 buah yang diikatkan 

pada tali cabang dengan jarak 20 

mata pancing 1 pemberat. 

 

Mata Pancing (hook) 

Mata pancing pada rawai yang 

dijadikan sampel terbuat dari bahan 

baja yang dilapisi timah dengan 

ukuran No. 7 tipe reguler berbentuk 

cincin (ring). Dimensi dari mata 

pancing adalah tinggi (shank) 38 

mm, lengkung (bend) 30 mm, bagian 

runcing (point) 8 mm, berdiameter 2 

mm serta memiliki berat untuk 1 

mata pancing 0,4 gr. 

 

Jangkar 

Jangkar yang digunakan oleh 

nelayan Desa Teluk Pambang yang 

mana da 2 ukuran yaitu jangkar besar 

dan jangkar kecil yang mana jangkar 

besar  berjumlah 2 buah dan jangkar 

kecil 3 buah. Bentuk jangkar besar 

dengan jangkar kecil sama yaitu 

kayu berkait. Dimana berat jangkar 

besar 7 kg untuk 1 jangkar dan 

diikatkan ketali jangkar terhadap tali 

utama yaitu pada ujung-ujung dari 

alat tangkap rawai. Sedangkan 

jangkar kecil beratnya 0,5 kg untuk 1 

jangkar yang diikatkan pada tali 

jangkar terhadap tali utama 60 mata 

pancing dan 4 pemberat 

 

Umpan 

Umpan yang digunakan pada 

tahun 2004 yaitu jenis ikan layur 

(Triciurus savala) yang biasa 

dipotong menjadi 3- 4 bagian. 

 

Perbandingan Tahun 2012 dan 

2004. 

Hasil Tangkapan 

Hasil tangkapan yang 

tertangkap pada alat tangkap rawai 

(mini long line) pada tahun 2012 

adalah jenis ikan Kurau 

(Eleutheronema tetradactylum), ikan 

Merah (Lutjanus sp) dan ikan Gerut 

(Pomadasys sp). Sedangkan pada 

tahun 2004 jenis ikan yang 

tertangkap pada alat tangkap rawai 

yaitu ikan Kurau (Eleutheronema 

tetradactylum), ikan Merah (Lutjanus 

sp) dan ikan Gerut (Pomadasys sp). 

 

Konstruksi Rawai 

Tali pemberat 

Tali pemberat pada rawai yang 

digunakan nelayan Desa Teluk 

Pambang adalah tali cabang karena 

pemberat diikatkan pada tali cabang 

sehingga tali cabang juga berfungsi 

sebagai tali pemberat. Jumlah tali 

pemberat pada tahun 2012 sebanyak 

16 buah, sedangkan pada tahun 2004 

jumlah tali pemberat sebanyak 8 

buah. 

 

Pemberat  

Pemberat yang digunakan pada 

tahun 2012 terbuat dari bahan timah 

berbentuk beraturan dengan gaya 

berat 1 buah timah 10,95 gr, dengan 

11 buah dibentuk seperti gelang. 

Pemberat ini berjumlah 16 buah yang 

diikatkan pada tali cabang dengan 

jarak 15 mata pancing 1 pemberat. 

Sedangkan pada tahun 2004 

pemberat yang digunakan terbuat 

dari bahan batu berbentuk tidak 

beraturan dengan gaya berat 1 buah 

timah 300 gr. Pemberat ini berjumlah 

8 buah yang diikatkan pada tali 

cabang dengan jarak 20 mata 

pancing 1 pemberat 

 

Persamaan Tahun 2012 dan 2004 

Konstruksi Rawai 

Alat tangkap rawai 

dioperasikan diperairan Selat Malaka 

mempunyai bentuk umum dengan 

bagian – bagian sebagai berikut : tali 

utama (maine line), tali cabang 

(branch line), pancing (hook), 



pemberat (sinker), jangkar (anchor), 

dan tali jangkar (anchor line). 

Kontruksi alat tangkap rawai 

(mini long line) pada tahun 2004 

dengan rawai (mini long line)  pada 

tahun 2012 bila dilihat dari segi 

ukuran diantara 2 alat tangkap 

tersebut terdapat persamaan yang 

sama yaitu pada komponen panjang 

tali utama, panjang tali cabang, 

panjang tali peluntang, panjang tali 

jangkar, ukuran jangkar dan ukuran 

peluntang serta diameter dan 

beratnya. 

 

Perbedaan Tahun 2012 dan 2004 

Hasil Tangkapan 

Hasil tangkapan rawai tahun 2012 

kalau dilihat dari segi berat lebih 

sedikit bila dibandingkan dengan 

hasil tangkapan rawai tahun 2004. 

Tahun 2012 ini merupakan tahun 

dimana jumlah nelayan rawai 

semakin sedikit, dikarenakan nelayan 

rawai banyak beralih menggunakan 

jaring batu (jaring kurau). Hal ini 

dikarenakan hasil tangkapan jaring 

batu (jaring kurau) yang lebih 

banyak, di lihat pada gambar di 

bawah ini: 

 

 
 

Tali pemberat 

Tali pemberat bahan dan 

struktur yang digunakan antara rawai 

tahun 2004  dengan rawai tahun 2012 

sama yaitu tali cabang sehingga tali 

cabang juga berfungsi sebagai tali 

pemberat yang berbahan polyamide 

(PA) monofilamen. Hanya saja 

jumlahnya berbeda dimana pada 

tahun 2012 berjumlah 16 buah, 

sedangkan tahun 2004 berjumlah 8 

buah. Perbedaan ini disebabkan oleh 

banyaknya jumlah pemberat yang 

digunakan. 

 

Pemberat 

Sampel yang diteliti 

menggunakan pemberat dengan 

bahan yang berbeda yaitu rawai 

tahun 2004 menggunakan bahan batu 

yang berbentuk tidak beraturan 

dengan gaya berat 1 pemberat 

sebesar 300 gr. Pemberat berjumlah 

8 buah yang dililitkan pada tali 

cabang dengan jarak 20 mata 

pancing satu pemberat. Sedangkan 

rawai tahun 2012 menggunakan 

bahan dari timah yang berbentuk segi 

enam yang berlubang dibagian 

tengahnya, 1 buah pemberat timah 

yang dirangkai dengan tali sampai 

berbentuk gelang, 1 gelang 

berjumlah 11 buah timah. Berat 1 

pemberat 120,45 gr. Pemberat 

berjumlah 16 buah yang diikatkan 

pada tali cabang dengan jarak 15 

mata pancing satu pemberat. Terjadi 

perbedaan jenis pemberat antara 

tahun 2004 dengan 2012 dikarenakan 

susahnya mendapatkan ukuran yang 

ideal apabila nelayan rawai masih 

menggunakan batu karang. Jika 

memakai pemberat timah yang 

dicetak segi enam maka bentuk dan 

ukuran pemberat tersebut bisa dibuat 

seideal mungkin. 

 

 



KESIMPULAN  

Dari hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa terdapat 

persamaan antara konstruksi rawai 

pada tahun 2004 dan tahun 2012 

yaitu pada tali utama, tali cabang, 

peluntang, mata pancing, tali 

peluntang, tali pemberat, jangkar, tali 

jangkar. Sedangkan yang menjadi 

perbedaan dari konstruksi diantara 

keduanya terdapat pada komponen 

pemberat (sinker).  

Berdasarkan perbedaan dan 

persamaan konstruksi, data sheet dan 

desain antara rawai (mini long line) 

tahun 2004 dengan rawai tahun 2012 

maka dapat diketahui bahwa di Desa 

Teluk Pambang untuk rawai yang 

digunakan terdapat perkembangan 

pada pemberat bila dibandingkan 

dengan rawai 2004, dan alat tersebut 

mengalami modifikasi pada 

pemberat yang digunakan. Pemberat 

pada rawai tahun 2004 menggunakan 

batu yang sulit untuk mencari berat 

dan ukuran yang ideal, sedangkan 

pemberat rawai tahun 2012 

menggunakan bahan yang terbuat 

dari timah berbentuk gelang sehingga 

bentuk dan beratnya dapat dikatakan 

seragam. 

Untuk hasil tangkapan yang 

diperoleh pada tahun 2004 dan 2012 

terjadi penurunan hasil tangkapan 

ikan kurau tahun 2012. Hal ini 

disebabkan  karena banyaknya 

nelayan setempat yang beralih 

menggunakan jaring kurau 

dibandingkan alat tangkap rawai 

sehingga ikan yang tertangkap pada 

rawai sedikit jumlahnya. 
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