
1 PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP

NOMOR 16 TAHUN 2OO1

TENTANG

PENGELOLAAN PERIKANAN DI
KAWASAN SEGARA ANAKAN

I. PENJELASAN UMUM

. Laguna Segara Anakan sebagai daerah
asuhan .dan tempat tinggal berbagai sumberdaya ikan
ekonomis penting merupakan Oaeran kritis yan! perlu
dijaga dan dilindungi dengan seOait<_Oiitnya.
Sumberdaya ikan ini telih memberikan kontribusi yang
99ngat berarti bagi pertumbuhan perekonomian daerah
Kabupaten Cilacap sehingga akan terus dioptimalkan
pemanfatannya secara berkelanjutan. Untuk ini
Pemerintah Daenah Kabupaten Cilacap secara
bersungguh-sungpr,uh rnelakukah pengelolaan perikanan
dt Kawasan Segara Anakan dalam rangka tetap
mempertahankan potensi kekayaan sumberdaya ikan
ternasuk : udang, kepiting, keikanan clan kekerangan,
untuk dapat dimanfaatkan secara optimai dan lestari.

Dengan telah ditetapkannya gatas Kawasan
Segara Anakan menurut peraturan Daerah Kabupaten
Citacap Nomor 23 Tahun 2000 tentang penetapan batag
Kawasan Segara Anakan dan bdrsamaan dengan-
Penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Seglra
Anakan yang diafur dalam peraruran Daerah Kabupiten
Cilacap rnaka dipandang perlu aCanya penetapa;1
Pengelolaan Perikanan di kawasan tersebut secara tepat
dan berhasilguna.

Untuk adanya kepastian hukum dalarrr
rangka menjaga dan melestarikan sumberdaya ikan
untuk optimalisasi pemanf;aatan sec€lra berketanjutan
pedu diafur dan ditetapkan Pengelolaan Perikanan dr
Kawasan Segara Anakan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal 2 s/d 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal B

Pasal 9

Pasal 1O

Cukup Jelas

Cukup Jetas

Yang dimdksud habitat adalah
tempat tinggal organisme
hewan dan tumbuhan sebagai
ruang gerak, tempat
perkembiakan, tempat
pertumbuhan, tempat mencari
makanan dan pedindungan

Yang dimaksudah daerah
asuhan adalah daerah tempat
tinggal sementara semasa
pertumbuhan organisme
hingga masa menjelang
menjadi anakan (Pre juvenile)
atau semasa pertumbuhan
organisme hingga menjadi
anakan (juvenile)

Cukup Jelas

Yang dimaksud kisril adalah
apong berukuran kecil

- Yang dirnaksud jaring
kantong atau jaring tiga lapis
atau trammel net adalah
jaring yang terdiri satu lapis2 1 7
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jaring ditengah (inner net)
dengan ukuran mata jaring lebih
kecil yang berfungsi sebagai
kantong

- Yang dimaksud jaring sirang atau
jaring gilap adalah jaring giffnet
monofilament

- Yang dimaksud jaring Gejrah
adalah jaring giltnet lingkar
(encircling giilnet)

- Yang dimaksud jaring kecrik
adalah jala tebar (cash net)

- Yang dimaksud pancing ambur
adalah sejenis pancing ulur
(hand line)

- Yang dimaksud pancing prawe
adalah pancing yang dipasang
memanjang pada dasar
perairan (bottom longj tine)

- Yang dimaksud anco adalah
sejenis jaring angkat berbentuk
persegi yang ditengkapi lengan
bambu untuk mengangkat jaring
tersebut dengan menggunakan
tangan.

- Yang dimaksud seser adalah
sejenis alat tangkap jaring
surungan yang

Pasa l  11-

pengoperasiannya didorong
oengan menggunakan tangan.

Yang dimaksud dengan trawl
adalah penangkapan ikan dengan
alat tangkap ber.bentuk kerucut
dengan dua buah sayap di depan
mulrrt jaring yang
pengoperasiannya ditarik kapal
yang sedang bergerak sehingga
menyaring kolom air yang

Pasal 12 s/d 14

Pasa l  15

- Yang dimaksud vrarrrrl;
surungan adalah sejenis alat
tangkap jaring srrungan crra
pengoperasiannya didorong
dengan menggunakan perahu
(boat skimming net).

- Yang dimaksud dengan wide
tadahan dan sero atau
sejenisnya adalah sejenis alat
tangkap yang tergolong
perangkap yang dipasang
r'enetap pada pinggiran
perairan dengan menancapkan
bambu belah ahu kere bambu
(bamboo s/aQ dan/atau
jaring/waring sebagai
pengarah/penaju penaju serta
sebagai bagian perangkap
yang melingkar termasuk
bagian ujung
perangkap/kantong.
Yang dimaksud waring lingkar
adalah alat tangkap berupa
waring yang memanjang dan
dipasang melirrgkar pada
luasan perainan tertentu
dan/atau pada luasan perairan
dangkal yang ditumbuhi bakau

- 
pada saat pasang.

Cukup Jelas

- Yang dimaksud dengan budidayrt
perikanan semi intensif  ar i ; r l ; r l r
adalah t ingkat pcrtr ;r l<t l . t . t t t
budidaya perikaruttt yrrf t{,
membatasi pcng{lufrir.rn ;nhan
dan pada ;xrnoll;tti lt lpnft
serta tidlk nrr,n(Xfun.rhan hlnclt
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f ' asa l  16  s /d  18

[ ' asa l  19

Pasa l  20

- Yang dimaksud dengan budidaya
perikanan tradisional adalah tingkat
pengelolaan budidaya perikanan
yang mengandalkan kemampuan

Cukup Jelas

Cukup Jelas

- Yang dimaksud dengan
pencemara n lingkungan adalah
masuknya atau dimasukkannya
makhluk hidup, zat, energi
dan/atau komponen lain dalam
lingkungan sumberdaya ikan
dalam kawasan Segara Anakan
sehingga nilai guna dan/atau
kualitas lingkungan. menjadi
kurang atau tidak dapat berfungsi
lagi sesuai dengan
peruntukkannya.

- Yang dimaksud derrgan kerusakan
lingkungan adalah suatu keadaan
fingkur rgan di suatu lokasi
perairan tertentu yang telah
mengalami perubahan fisik,
kimiawi dan hayati, sehingga
menurunkan nilai guna yang
mengakibatkan tidak atau kurang
berfungsi sebagai tempat hidup,
mencari makan. berkembang biak
atau tempat berlindung
sumberdaya ikan. karena telah
mengalami gangguan sedemikian
rupa sebagai akibat perbuatan
seseorang atau badan hukum.

Cukup JelasPasal 2'l sld 23 :
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Pasal?4

Pasal 25 sld 27 :

Bahwa kewenangan yirn'l
dimaksud dalam penyidikrrrr
adalah sebagaimana Yang diattrr
dalam KUHAP

Cukup Jelas
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