
1 
 

 
 

BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sungai Telang merupakan salah satu sungai yang terdapat di Desa Bakam 

Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Bangka pada Tahun 2015 Sungai Telang memiliki panjang 5 Km. Sungai Telang 

dimanfaatkan oleh masyarakat Kecamatan Bakam untuk mencari ikan karena 

potensi sungai Telang yang masih alami. 

Potensi sumberdaya ikan di perairan Sungai Telang masih cukup besar 

mengingat luasnya habitat yang masih alami dan masih banyaknya jenis-jenis ikan  

yang memiliki ekonomis penting. Menurut masyarakat sekitar kecamatan Bakam 

Jenis-jenis ikan air tawar yang ekonomis penting dan harga jual yang cukup tinggi 

diantaranya adalah ikan Baung (Hemibagrus nemurus), Kelik (Clarias Nieuhofi), 

Patung (Pristolepis grooti), Kepras (Cyclocheilichtys apogon) dan ikan Gabus 

(Channa striata). 

Penangkapan ikan di Sungai Telang biasanya menggunakan alat tangkap 

yang beragam. Alat tangkap tersebut meliputi bubu, tugu, tangkul, jaring, tombak, 

pancing dan rawa. Alat tangkap yang paling banyak digunakan masyarakat Desa 

Bakam adalah bubu. Pemanfaatan alat tangkap di Sungai Telang saat ini perlu ada 

informasi untuk mengetahui alat tangkap di Sungai Telang Kecamatan Bakam 

Kabupaten Bangka. 

Pemanfaatan sumberdaya perikanan harus dilakukan dengan memperhatikan 

kelestarian sumber daya. Pengelolaan perikanan tangkap yang tepat dan 

berkelanjutan sangat memerlukan data informasi dasar yang menyeluruh 

mengenai kondisi perikanan yang ada, salah satunya kondisi unit penangkapan 

(Epanizar et Al.2007, Kurniawan, 2019). Informasi yang akurat mengenai 

keragaan unit penangkapan serta teknologi perikanan tangkap yang ada dapat 

digunakan sebagai dasar untuk pengembangan perikanan tawar. Selama ini data 

dan informasi terkait hal tersebut masih belum banyak diketahui dan dipetakan 

secara jelas. Dengan adanya penelitian terkait hal tersebut diharapkan dapat 
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memperkaya data dan informasi sebagai dasar untuk menyusun kebijakan 

pengembangan dan pengelolaan perikanan yang optimal dan berkelanjutan di 

daerah tersebut khususnya di Sungai Telang Desa Bakam Kecamatan Bakam 

Kabupaten Bangka. 

1.2 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan unit penangkapan ikan di 

KecamatanBakam Kabupaten Bangka. 

1.3 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi bagi 

masyarakat dalam melakukan usaha penangkapan ikan di Kepulauan 

Bangka Belitung. 

2. Sebagai informasi dasar dalam pengambilan kebijakan pengelolaan 

perikanan tawar Kecamatan Bakam untuk pemerintah setempat. 

3. Sebagai informasi dan acuan untuk penelitian selanjutnya. 
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