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1. Definisi
Protokol adalah istruksi untuk pengambilan dan pemantauan pendaratan ikan.
Pemantauan pendaratan ikan merupakan salah satu metode survei untuk mengetahui pola pemanfaatan perikanan disuatu kawasan tertentu. Instruksi dalam protokol ini digunakan untuk kegiatan sampling unit penangkapan ikan kerapu dan
kakap baik kapal penangkap maupun kapal pengangkut di tempat pendaratan ikan
Provinsi Maluku Utara (WPPNRI 715). Kapal penangkap ikan yang menjadi target
sampling adalah kapal-kapal yang mempunyai target penangkapan ikan kerapu dan
kakap (ikan dasar/demersal) dalam pengoperasiannya.
Petugas pengambil data disebut sebagai enumerator. Enumerator adalah
petugas yang melakukan pengambilan data di kapal unit penangkapan ikan, dan
mencatat detail-detail setiap kegiatan pembongkaran hasil tangkapan dan total tangkapan dari semua kapal, baik kapal penangkap maupun kapal pengangkut
yang mendaratkan hasil tangkapan ikan di pelabuhan atau tempat pendaratan ikan
melalui satu atau beberapa cara berikut:
i.

Enumerator berhubungan dengan bagian pendataan/pengawasan. Data
yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan mengacu dari laporan petugas
pendataan/pengawasan,

ii. Enumerator berhubungan dengan dinstitusi/bagian lain atau perusahaan
perikanan yang bertanggung jawab untuk melakukan pendataan/mengawasi tempat pendaratan ikan yang bukan merupakan “pelabuhan perikanan” lokal,
iii.

Apabila poin (i) atau (ii) di atas tidak ada, maka Enumerator harus mendata secara langsung di tempat pendaratan. Enumerator bertanggung
jawab untuk mendapatkan dan mencatat semua kapal penangkap ikan
yang sedang melakukan bongkar dan total semua kapal penangkap ikan
yang melakukan bongkar setiap harinya.

2.Tujuan
Pemantauan pendaratan ikan bertujuan untuk:
1.

Mengukur tingkat efektifitas/dampak pengelolaan dari suatu wilayah baik
kawasan konservasi perairan atau wilayah kelola perikanan.

2.

Mengetahui tingkat kepatuhan nelayan terhadap dari peraturan perikanan
dan/atau zonasi kawasan konservasi perairan.
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3.

Mengetahui stok sumber daya ikan

4.

Mengetahui tingkat stabilitas komposisi dari jenis ikan karang di suatu
kawasan konservasi perairan atau wilayah kelola perikanan.

3. Prosedur Pelaksanaan
Pemantauan pendaratan ikan dapat dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:
3.1 Perancangan pemantauan
Perancangan pemantauan merupakan tahapan yang sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan pemantauan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Untuk merencanakan kegiatan survei yang efektif, hal penting yang perlu dilakukan
adalah memahami pola kegiatan perikanan di suatu wilayah kelola perikanan atau
kawasan konservasi, melalui beberapa informasi berikut:
•

informasi umum kegiatan perikanan yang ada,

•

jumlah nelayan,

•

jumlah dan jenis kapal dari unit penangkapan yang beroperasi,

•

jenis alat tangkap yang dioperasikan,

•

lokasi pendaratan atau pelelangan ikan,

•

pola kegiatan penangkapan ikan, dan

•

informasi penting lainnya yang terkait dengan kegiatan perikanan.

•

Informasi-informasi tersebut akan dapat membantu kita dalam menentukan aspek teknis berikut:

•

lokasi dan jumlah titik pengambilan sampel

•

jumlah orang yang perlu terlibat dalam pengambilan data.
3.2 Penentuan lokasi survei

Secara ideal lokasi pemantauan perlu dilakukan di semua lokasi pendaratan
ikan, akan tetapi jika hal tersebut tidak memungkinkan, maka dapat dipilih beberapa lokasi yang mewakili keseluruhan aktifitas perikanan di suatu kawasan, seperti keterwakilan unit penagkapan. Lokasi pemantauan yang dipilih adalah lokasi
pendaratan ikan yang memiliki keragaman jenis alat tangkap yang beroperasi di
suatu wilayah.
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3.3 Waktu pelaksanaan
Waktu pelaksanaan pemantauan pendaratan ikan dapat dilakukan dengan cara
sensus dan sampling. Pengambilan data hasil tangkapan sensus dilakukan setiap hari
di semua lokasi pendaratan. Pengambilan data contoh (sampling) dapat dilakukan
selama 7 hingga 15 hari setiap bulan dibeberapa lokasi pendaratan hasil tangkapan
ikan.
3.4 Alat dan bahan
Alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan pemantauan pendaratan ikan
adalah: kamera digital, lembar data, mistar/roll meter/papan ukur, timbangan, label
jenis alat tangkap, alat tulis (pensil), dan tablet (untuk input data).
3.5 Jenis data
Jenis data yang dikumpulkan adalah data TRIP-ID dan NONTRIP-ID. Data
trip adalah data yang dikumpulkan langsung dari nelayan di tempat pendaratan
ikan. Data trip mencakup data aktivitas penangkapan (hari melaut, fishing ground,
alat tangkap, armada, dan biaya operasional), data hasil tangkapan (jenis ikan, total
tangkapan, dan harga/kg), dan data biologi (panjang ikan dan bobot ikan). Data trip
dikumpulkan melalui cara monitoring (catch monitoring) terhadap kapal-kapal yang
mendarat dan bongkar muatan ikannya. Muatan ikan yang dilakukan pendataan
adalah data yag berasal dari aktivitas penangkapan. Pencatatan data trip dilakukan
setiap hari (setiap ada operasi penangkapan) atau minimal 7-15 hari setiap bulan di
setiap lokasi pengambilan data.
Data nontrip adalah data yang dikumpulkan dari pengepul dan pasar ikan. Data
nontrip mencakup data asal ikan, alat tangkap, nama nelayan, nama pengepul, fishing
ground, dan data biologi (panjang ikan). Data nontrip dikumpulkan di pengepul
dengan mencatat semua ikan yang masuk ke pengepul.
Data ikan contoh yang didapatkan dari data trip dan nontrip, tiap spesies diukur panjang total dan panjang cagaknya (total length, TL dan fork length, FL) diatas
papan ukur (measuring board). Data panjang ikan diambil dengan metode foto,
dimana enumerator mendokumentasikan ikan yang tertangkap oleh nelayan dan
mengunggahnya ke database. Pengukuran data panjang dilakukan oleh data manager, dengan menggunakan aplikasi image tools dan gambar yang diambil oleh enumerator untuk verifikasi jenis ikan (identifikasi).
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Pengukuran data biologi lainnya (kondisi kematangan gonad dan otolith) dilakukan secara opsional sesuai dengan kebutuhan data dan analisis data. Seluruh data
dan informasi trip dan nontrip dicatat dalam form sampling trip dan nontrip (Lampiran 1). Struktur data pemantauan hasil pendaratan ikan data trip disajikan dalam
Tabel 1 dan data nontrip dalam Tabel 2.
Tabel 1. Struktur data trip dalam pemantauan (monitoring) hasil tangkapan ikan
Item

Keterangan

Trip ID

diisi dengan kode lokasi dan tanggal pengambilan data

Tanggal

diisi dengan tanggal pengambilan data

Desa
Enumerator
Lokasi pendaratan
Nama nelayan
Nama pengumpul
Nama kapal

apabila tidak punya nama kapal, diisi dengan nama nelayan

Tanggal dan jam berangkat
Tanggal dan jam pulang
Alat tangkap utama
Alat tangkap lainnya
Alat bantu
Lokasi penangkapan

diisi kode daerah penangkapan sesuai PETA YANG TELAH DIGRID

Kedalaman
Zonasi

diisi dengan lokasi pendaratan termasuk kawasan konservasi atau
bukan

Kategori mesin

diisi dengan “mesin dalam”, “mesin tempel” dan “mesin ketinting”

Kekuatan mesin

besar kekuatan (HP/PK) mesin kapal yang digunakan

Tonase kapal
Jumlah abk
Panjang kapal
Material kapal
Jumlah palka/boks
Kapasitas palka/boks
Dimensi / panjang jaring/pancing

ukuran panjang tali ris atas jaring

Ukuran mata jaring/pancing
Material/bahan jaring/pancing
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Jml jaring/pancing dioperasikan
Biaya operasional

biaya untuk es, bbm, umpan, makan, dll

Hasil tangkapan

jumlah dan bobot

Famili ikan
Spesies
Harga/kg
Panjang total (cm)
Panjang cagak (cm)

Tabel 2. Struktur data nontrip dalam pemantauan (monitoring) hasil tangkapan
ikan
Item

Keterangan

Trip ID

diisi dengan kode lokasi dan tanggal pengambilan data

Lokasi

diisi dengan lokais pengepul

Nama pengepul
Tanggal

diisi dengan tanggal ikan masuk ke pengepul

Fishing ground

diisi dengan lokasi penangkapan ikan berdasarkan informasi dari pengepul

WPP
Alat tangkap
Asal barang

diisi dengan asal ikan dari lokasi pendaratan

Family
Spesies
Panjang total (cm)
Panjang cagak (cm)

4. Alur Pengumpulan Data
Data disimpan dalam system database WCSFish. Data yang dikumpulkan enumerator di lapangan akan diupload menggunakan aplikasi android ke dalam system database WCS (WCS server). Semua data yang dikumpulkan, baik data hasil
tangakapan, maupun data panjang ikan disimpan di dalam server data. Tujuannya
adalah menginformasikan seluruh data yang sudah masuk dalam system database
secara real time. WCSFish menyediakan alat yang transparan untuk pemasukan,
penyimpanan, dan pengolahan data minimal untuk kebutuhan pengelolaan perikanan. Pengolahan data yang dilakukan secara otomatis oleh system adalah total
landing, CPUE, indikator panjang (length frequency), dan komposisi hasil tangkapan.
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Alur pengumpulan data hingga analisis data dalam server disajikan pada Gambar 1.
Gambar 1 menjelaskan bahwa ada du acara input data untuk data trip dan
nontrip. Data trip dari enumerator diunggah dengan menggunakan aplikasi WCSFish dalam tablet ke server WCS. Sedangkan untuk data nontrip baik struktur
data atupun foto ikan akan diunggah enumerator ke google drive “Fish Catch”
yang dikelola oleh data manager. Data panjang dari contoh ikan data trip dan
nontrip akan dimasukan oleh data manager menggunakan aplikasi “WCS Image
Tools”. Prosedur pengambilan gambar ikan tersedia dalam dokumen “Protokol
Pengambilan Gambar Ikan” dan akan diunggah ke dalam server WCS. Seluruh
data yang terdapat didalam server kemudian dianalisis dan ditampilkan di dalam
website www.data-ikan.org. Analisis data perikanan yang lebih detail dan rinci akan
dilakukan oleh data manager seperti analisis penilaian stok ikan melalui analisis laju
eksploitasi (E), indikator panjang (panjang pertama kali matang gonad, panjang ikan
pertama kali tertangkap, panjang optimal), dan rasio potensi pemijahan (SPR). Hasil
analisis data server dan data manager kemudian akan didiskusikan dengan seluruh
stakeholder yang terlibat dalam perikanan tersebut dan akan digunakan sebagai
dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan perikanan.

Gambar 1. Alur pengumpulan data trip dan nontrip
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5. Penyimpanan dan Supervisi Data
Alur penyimpanan dan supervisi data perikanan yang diunggah oleh enumerator disajikan dalam Gambar 2. Data trip dan nontrip yang sudah diunggah enumerator ke dalam server akan diverifikasi melalui 2 tahap yaitu oleh koordinator
enumerator di lapangan dan oleh data manager di kantor pusat (Bogor). Data
yang diverifikasi adalah data trip, biaya operasional, hasil tangkapan, dan ketepatan
identifikasi ikan (cek melalui gambar ikan). Pengecekan dilakukan dalam server dan
apabila terdapat kesalahan maka data manager akan menginformasikan kesalahan
input data kepada enumerator, dan enumerator akan mengunggah ulang berdasarkan ID datanya. Koordinator enumerator melakukan pengecekan data pada saat
enumerator akan mengunggah data kedalam tablet dan data manager melakukan
pengecekan data melalui server. Prosedur operasi standar (SOP) dalam supervisi
dan pengecekan data tersedia dalam dokumen “Prosedur Operasi Standar
(SOP) Pengecekan dan Supervisi Data Perikanan”. Setelah data melalui
proses pengecekan dan verifikasi maka hasil analisis online secara real time tersedia (publish) dalam website dan analisis penilaian kondisi stok ikan dilakukan data
manager setiap pengumpulan data satu tahun.

Gambar 2. Alur supervisi data perikanan
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6. Input dan Unggah Data
Data trip yang dikumpulkan kemudian diinput ke dalam aplikasi input data.
Langkah-langkah input data perikanan meliputi: memasukan data yang dikumpulkan
ke WCS Fish di tablet android, mengunggah foto ke dalam google drive, dan
mengunggah (upload) data panjang melalui aplikasi image tools. Proses pengun
ggahan data dilakukan pada minggu ke-4 setiap bulan. Langkah-langkah dalam
pengunggahan data TRIP adalah:
1.

Buka aplikasi WCSFish di android seperti tampilan di bawah ini.

2.

Masukan username dan password lalu tekan tombol “connect”. Setelah ada
notifikasi “tersambung dengan database lokal” tablet sudah dapat digunakan.

3.

Pilihan menu terdapat pada bagian pojok kiri atas yang terdiri dari:
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Mode input

: isian untuk input data

Mode edit

: isian untuk melakukan pengeditan data apabila terdapat kesalah dalam input

Login

: menu untuk membuka layar login dan logout

Upload data

: menu untuk melakukan pengunggahan data setelah
selesai disimpan dalam database lokal
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Menu “mode input” adalah menu untuk memasukan data trip yang terdiri dari
Data Utama, Data Trip, Data Kapal, Data Hasil, dan Data Hasil Tangkapan.
A. Data utama
Data utama terdiri dari informasi umum tentang trip penangkapan seperti
gambar di berikut ini:

1.

Trip ID, diisi dengan format: Kode Lokasi_Tanggal bulan tahun_Trip ke -.
Kode lokasi pengambilan data disepakati anatara enumerator, koordinator enumerator dan data manager. Contoh: pengambilan data di Labuhan
Sumbawa pada 6 maret 2017 trip ke 6, ditulis menjadi LS060320176; data
di desa Galala pada 22 November 2017 trip ke-1, ditulis GLL221120171

2.

Tanggal, diisi dengan tanggal pengambilan data.

3.

Desa, diisi dengan lokasi pendaratan (biasanya nama dusun).

4.

Nama nelayan, diisi dengan nama kapten kapal.

5.

Nama pengumpul, diisi dengan nama pengumpul atau pengepul.

6.

Nama kapal, diisi dengan nama kapal. Jika kapal tidak memiliki nama, maka
diisi dengan nama pemilik kapal atau nama kapten.

7.

WPP, diisi dengan lokasi penangkapan berada pada wilayah pengelolaan
Protokol Pemantauan Pendaratan Ikan
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perikanan.
Setelah semua isian Data Utama terisi maka tekan menu “Next” pada pojok
kanan bawah sehingga muncul data isian untuk Data Trip.
B. Data Trip
Data trip berisi tentang data aktivitas penangkapan, seperti gambar dibawah ini:

1.

Tanggal dan waktu berangkat, diisi tanggal dan waktu nelayan berangkat
melaut.

2.

Tanggal dan waktu pulang, diisi tanggal dan waktu nelayan pulang melaut
dalam satu trip.

3.

Alat tangkap utama, diisi dengan alat tangkap yang digunakan dalam operasi penangkapan. Alat tangkap lain, diisi apabila nelayan membawa lebih dari
satu alat tangkap dalam satu operasi penangkapan, dan jika hanya satu alat
tangkap, maka pada bagian alat tangkap lainnya diisi dengan alat tangkap
yang sama dengan kategori alat tangkap utama, atau diisi dengan pilihan “tidak ada”. Alat bantu penangkapan, diisi dengan alat bantu seperti rumpon
atau lampu dan apabila tidak ada maka diisi dengan “tidak ada”.

4.

Pada bagian zonasi, diisi dengan informasi mengenai kategori lokasi penangkapan, apakah termasuk kawasan konservasi atau bukan.
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5.

Setelah semua isian Data Trip terisi maka tekan menu “Next” pada pojok
kanan bawah sehingga muncul data isian untuk Data Kapal.
C. Data Kapal

Data kapal berisi tentang informasi armada dan biaya operasional penangkapan
ikan, seperti gambar di bawah ini:

Protokol Pemantauan Pendaratan Ikan
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1.

Kategori mesin, terdiri dari “mesin dalam”, “mesin tempel” dan “mesin
ketinting”. Mesin dalam (inboard) adalah mesin kapal yang berada didalam
kapal dengan bahan bakar solar. Biasanya bermerk Dong feng, Jiangdong,
Mitsubishi, kobota dan lainnya. Mesin tempel (outboard) adalah kategori
mesin yang dipasang di luar dan biasanya di belakang kapal. Beberapa merk
mesin luar yang biasa dipakai adalah mesin Yamaha, Suzuki dengan bahan
bakar pada umumnya adalah bensin. Mesin ketinting atau jukung biasanya
memiliki mesin luar dengan penghubung kipas penggerak yang panjang.

2.

Kekuatan mesin, diisi dengan kekuatan mesin kapal, apabila tidak menggunakan mesin atau kapal dengan dayung diisi dengan nilai 0.

3.

Tonase kapal, diisi dengan kapasitas kapal.

4.

Panjang kapal, diisi dengan panjang keseluruhan kapall (LOA/ LengthOver
All).

5.

Material kapal, diisi dengan pilihan kayu atau fiber.

6.

Jumlah dan kapastas palka, diisi dengan kapasitas palka, apabila nelayan tidak membawa palka maka diisi dengan nilai 0.

7.

Material alat tangkap, diisi dengan jenis dan bahan pembuatan alat tangkap.

8.

Panjang jarring, diisi dengan panjang jaring apabila alat tangkapnya adalah
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jaring.
9.

Panjang tali ris jaring, diisi apabila alat tangkapnya adalah jaring.

10.

Mesh size, diisi dengan ukuran diameter alat tangkap jaring.

11.

No/ukuran mata pancing, diisi dengan no mata pancing, apabila alat tangkapnya adalah pancing.

12.

Jumlah mata pancing, diisi dengan jumlah mata pancing yang digunakan
dalam operasi penangkapan.

13.

Biaya operasioanal, diisi biaya yang dikeluarkan untuk membeli es, bbm,
umpan dan lainnya. Pada kategori lainnya, semua biaya yang tidak masuk
pada 3 kategori di atas, seperti rokok, makan, batre untuk nelayan kompresor, dan mata pancing untuk nelayan pancing.
D. Data Hasil Tangkapan

Data hasil tangkapan berisi informasi tentang hasil tangkapan yang didapatkan
dalam operasi penangkapan ikan, seperti gambar di bawah ini:

1.

Family, diisi dengan informasi hasil tangkapan dengan memilih kategori berdasarkan familynya. Apabila nama family nya tidak terdapat dalam pilihan
maka diisi dengan “Lainnya”.
Protokol Pemantauan Pendaratan Ikan
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2.

Nama spesies, diisi dengan memilih spesies ikannya. Nama umum akan
muncul dan kita pilih nama umumnya yang tertera.

3.

Kemudian isi harga per kg, total tangkapan (kg) dan jumlah individu spesies
ikan yang tertangkap.

4.

Kemudian pilih menu “Add Hasil Tangkapan”. Maka spesies yang tadi akan
muncul pada tabel di bawah. Jika masih ada jenis ikan lainnya, maka kembali
ke atas dengan memilih nama family, spesies, nama umum, harga, total tangkapan dan jumlah. Kemudian tekan “Add Hasil Tangkapan”.

5.

Jika semua spesies sudah di”add”, kemudian simpan data dengan tekan
menu “Save data trip”.

6.

Kemudian akan muncul menu “Upload”. Pilih (klik) TRIP ID yang dimasukkan sebelumnya kemudian klik “Upload”.

7.

Data yang telah diupload akan hilang dari layar menu “Upload”.
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7. Mengunggah dan menyimpan data panjang ikan
Data foto hasil ikan kemudian perlu diolah untuk mendapatkan data panjang
ikan yang kemudian diupload dan disimpan dalam database. Data foto tersebut
diupload dalam google drive ”Fish Catch” yang dikelola oleh data manager. Data
foto hasil tangkapan ikan dibedakan menjadi 2 kategori yaitu: data dengan ”Trip
ID” dan data ”Tanpa Trip ID”.
a. Data dengan Trip ID
Photo dengan Trip ID merupakan photo yang diambil pada lokasi pendaratan
dimana data dan informasi yang didapatkan langsung dari nelayan.
Langkah-langkahnya sebagai berikut:
1.

Pindahkan foto dari kamera dijital ke PC atau Laptop.

2.

Buat folder dalam PC atau komputer dengan root folder sebagai berikut:
Fishcatch data/2016/Trip ID/Bulan/

3.

Lakukan penamaan ulang file tersebut dengan format sebagai berikut:
Lokasi pendaratan_dd/mm/yyyy_nomor urut trip_nomor urut photo
Contoh :
LS010320161 (1)
LS010320161 (2)
LS010320162 (1)
GLL010320171 (1)
GLL010320171 (2)
GLL010320171 (3)
GLL010320172 (1)
GLL010320173 (1)
Keterangan:
Lokasi pendaratan : Menjelaskan lokasi pengambilan data berbasis desa.
Tuliskan 2/3 huruf nama desa sebagai kode lokasi
yang disepakati. Sebagai contoh sebagai berikut:
LS : Labuhan Sumbawa
GLL : Galala
Protokol Pemantauan Pendaratan Ikan
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dd

: Tanggal pengambilan photo

mm

: Bulan pengambilan photo

yyyy

: Tahun pengambilan photo

Nomor urut

: Jika dalam satu trip terdapat photo lebih dari satu
maka perlu diberi penomoran sebagai berikut 01, 02,
03, ..., ..., ..., n+1

Kemudian upload foto yang telah dinamai ke Google drive, dengan mengkopi
foto-foto tersebut ke folder google drive dengan root folder ”Fishcatch” → data/
Trip Id/Bulan.
Setelah proses upload selesai, lalu kirim email ke data manager data dengan
subject: FC Labuhan Sumbawa Data Trip Maret 2016 atau FC Galala Data Trip
Maret 2017.
b. Data tanpa Trip ID
Photo tanpa Trip ID merupakan photo yang diambil pada lokasi pendaratan
dimana data dan informasi yang didapatkan berasal dari pengumpul. Langkah-langkahnya sebagai berikut:
1.

Pindahkan foto dari kamera dijital ke PC atau Laptop.

2.

Buat folder dalam PC atau komputer dengan root folder sebagai berikut:
Fishcatch data/2016/Tanpa Trip ID/Bulan/

3.

Penamaan ulang nama file pada photo sebagai berikut:
Lokasi pendaratan_dd/mm/yyyy_No urut pengiriman_Nomor urut photo
Contoh :
LS010320161 (01)
LS010320161 (02)
LS010320161 (03)
GTN010320172 (01)
GTN010320172 (02)
GTN010320172 (03)
GTN010320173 (01)
Keterangan:
Lokasi
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Tuliskan 2/3 huruf nama desa sebagai kode lokasi
yang disepakati. Sebagai contoh sebagai berikut:
LS

: Labuhan Sumbawa

GTN

: Goto Nontrip

dd

: Tanggal pengambilan photo

mm

: Bulan pengambilan photo

yyyy

: Tahun pengambilan photo

Nomor urut

: Jika dalam satu trip terdapat photo lebih dari satu
maka perlu diberi penomoran sebagai berikut 01, 02,
03, ..., ..., ..., n+1

4.

Isi data excell tanpa trip id seperti lampiran 1 (form pengambilan data
nontrip).

5.

Simpan file excell tersebut ke folder foto-foto yang tanpa trip id dengan
nama ”Tanpa Trip ID Tahun Bulan Kode lokasi”
Contoh:Tanpa Trip ID 2016 Maret LS atau Tanpa Trip ID 2017 Maret Goto

6.

Upload file excell dan foto-foto tanpa trip id ke folder google drive dengan
root: Fishcatch data/tanpa trip id/bulan.

7.

Setelah proses upload selesai, kemudian kirim email ke administrator dengan subject: FC Sumbawa_Tanpa Trip ID Tahun Bulan.
Contoh : FC Sumbawa Tanpa Trip ID 2016.
c. Input data panjang ikan dengan WCS Image Tools

Setelah data dari lapangan di upload di google drive, data manager melakukan
input data panjang pada aplikasi WCS Image Tools, dengan langkah-langkah:
1.

Buka aplikasi WCS Image Tools dan login dengan username dan password
administrator.

Protokol Pemantauan Pendaratan Ikan
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2.

Buka menu file → open image, pilihlah foto yang sudah di input enumerator lapangan.

3.

Lakukan kalibrasi panjang pada skala panjang dalam gambar, dengan mengklik menu konfigurasi pada bagian pinggir kanan.
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4.

Kemudian tarik garis kalibrasi mengikuti skala panjang pada gambar.

5.

Tarik garis mengikuti panjang ikan dari ujung mulut ke sirip ekor (panjang
total).

Protokol Pemantauan Pendaratan Ikan
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6.

Klik kanan dan pilih ”add data trip” untuk memasukan data trip id dan
”add data non trip” untuk memasukan data non trip id.

7.

Untuk input data trip id, lengkapi ID Trip dengan nama yang sama pada
foto, filih family ikan dan spesies nya → klik Add Data → setelah data masuk dalam tabel → klik Upload to WCS Server → data secara otomastis
masuk dalam server data base.
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8.

Untuk input data non trip id, lengkapi ID baru dengan ID pada gambar/
foto, data lokasi, nama pengepul, tanggal, fishing ground, WPP dan asal barang disesuaikan dengan data excel. Identifikasi family dan spesies ikan →
klik Add Data → setelah data masuk dalam tabel → klik Upload to WCS
Server → data secara otomastis masuk dalam server data base.

Protokol Pemantauan Pendaratan Ikan
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6. Hasil Analisis Data Berbasis Online
Hasil monitoring, input data, dan upload foto dalam tablet dan aplikasi WCS
image tools dapat diakses di website http://data-ikan.org/ Di dalam website tersebut disediakan hasil analisis yang dapat menjadi informasi umum, antara lain; resume data, total landing dan catch per unit effort, analisis frekuensi panjang, dan
komposisi hasil tangkapan akumulasi.
a. Ringkasan Data
Ringkasan data berisi informasi struktur data pemantauan hasil tangkapan ikan.
Selain itu terdapat juga update data yang terkumpul meliputi jumlah tirp, jumlah
kapal terdata, jumlah ikan tertangkap (individu), berat total ikan tertangkap (Kg),
jumlah spesies ikan (kakap dan kerapu), jumlah pengukuran panjang, dan update
data terakhir. Grafik hasil tangkapan total ikan disajikan pada Gambar 1 dan grafik
jumlah ikan disajikan pada Gambar 2.

Gambar 1. Grafik hasil tangkapan total (Kg) berdasarkan family ikan

Gambar 2. Grafik jumlah hasil tangkapan total (individu) berdasarkan family ikan
- 22 -
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b. Catch per unit effort dan total landing
Catch per unit effort (CPUE) menggambarkan perbandingan antara hasil tangkapan dengan unit effort nelayan. Besaran CPUE dapat digunakan sebagai indikator
tingkat efisiensi teknik dari penggunaan upaya (effort). Perhitungan CPUE dilakukan
untuk setiap alat tangkap dan kemudian dilakukan standarisasi alat tangkap karena
berdasarkan data produksi terdapat lebih dari satu alat tangkap yang digunakan.
Namun pada analisis ini standarisasi tidak dilakukan karena data yang terkumpul
baru 3 bulan. Tabel 1 menunjukan nilai CPUE per family ikan setiap alat tangkap
dan Gambar 3 menunjukkan nilai CPUE family Epinephelidae dengan alat tangkap
Panah (Speargun). Gambar 3 adalah contoh grafik yang disajikan dalam website
untuk menunjukkan nilai CPUE ikan per alat tangkapnya.
Tabel 1. CPUE setiap alat tangkap
Epinephelidae
Alat Tangkap

C (kg)

E (unit)

Epinephelidae
CPUE

E
(unit)

C (kg)

CPUE

2.40

2

1.20

-

-

-

20.80

4

5.20

4.70

2

2.35

Panah (Speargun)

237.90

155

1.53

4.40

3

1.47

Pancing ulur (Handline)

181.15

62

2.92

60.63

14

4.33

96.02

33

2.91

15.10

4

3.78

-

-

-

13.00

1

13.00

Bubu/Trap
Jaring insang tetap (Set gillnet)

Rawai dasar (Bottom longline)
Bagan perahu (Boat liftnet)

Keterangan : C=Catch; E=Effort; CPUE=Catch per unit effort

Gambar 3. CPUE family Epinephelidae dengan alat tangkap Panah (Speargun)
Selain data CPUE dalam menu ini juga terdapat informasi mengenai total landing ikan selama monitoring.Total landing ikan disajikan dalam pilihan per family nya.
Gambar 3 menunjukan contoh grafik total landing hasil monitoring untuk family
Epinephelidae.
Protokol Pemantauan Pendaratan Ikan
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Gambar 4. Total landing family Epinephelidae
c. Frekuensi Panjang Ikan
Frekuensi data panjang ikan yang ditampilkan berdasarkan spesies ikan. Dalam grafik ditampilkan juga nilai panjang ikan pertama kali dewasa secara seksual
(length first maturity, Lm), panjang optimum (Lopt) adalah ukuran optimum ikan
yang disarankan untuk ditangkap, dan panjang asimptotik (L∞). Perhitungan nilai
Lm, Lopt, dan L∞ didasarkan pada data length frequency analysis. Gambar 5 menunjukkan frekuensi panjang ikan Plectropomus leopardus beserta nilai Lm dan Lopt. Lm
untuk ikan Plectropomus leopardus sebesar 30.25 cm dan Lopt sebesar 40.24 cm.

Gambar 5. Frekuensi panjang ikan jenis Plectropomus leopardus
d. Komposisi
Komposisi hasil tangkapan yang ditampilkan berdasarkan alat tangkap. Salah
satu grafik komposisi hasil tangkapan untuk alat tangkap panah (speargun) disajikan
pada Gambar 6. Dalam gambar tersebut ditampilkan juga bobot untuk setiap jenis
ikannya.
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Gambar 6. Komposisi hasil tangkapan ikan berdasarkan alat tangkap panah
(speargun)
6. Pendekatan “Science to Management”
Data perikanan yang dikumpulkan dapat memberikan informasi tentang kondisi stok yang ada, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk
intervensi perikanan sebagai bagian dari kegiatan pengelolaan perikanan. Data berkala dapat berkontibusi terhadap berbagai informasi pola pemanfaatan perikanan
berbasis waktu di suatu wilayah seperti fluktuasi produksi perikanan di satu area
per satuan waktu (bulan atau tahun), sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi
intervensi perikanan yang diterapkan, apakah dapat meningkatkan stok ikan atau
tidak. Hasil tangkapan dan upaya penangkapan setiap alat tangkap dapat menginformasikan tentang dinamika upaya penangkapan, apakah terjadi perubahan strategi
penangkapan yang dilakukan oleh nelayan, sehingga pengelola dapat memastikan
tingkat/jumlah upaya penangkapan berdasarkan ketersediaan stok ikan (seperti
contoh yang terlihat pada Tabel 1).
Selain itu terdapat metode pengkajian stok ikan berbasis data panjang. Metode
pengkajian stok berbasis panjang (Length-based stock assessment) adalah salah satu
dari sejumlah metode pengkajian stok ‘data-poor’ yang ada. Dalam analisis Lengthbased stock assessment parameter-parameter yang dapat di analisis adalah parameter biologi yang mencakup parameter pertumbuhan, tingkat pemanfaatan (eksploitasi), dan mortalitas dan lain sebagainya. Paramater-parameter ini kemudian dapat
juga menjadi indikator dalam melakukan pengelolaan perikanan.
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Lampiran 1. Lembar data dengan TRIP ID
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Lama
Melaut

Jumlah
Jaring/
BUBU/
Pancing

lanjutan Lampiran 1.
Tabulasi pendataan data TRIP ID perbulan
Tanggal : 		
Desa : 			

No
Id Trip
Nama Kapal
Nama Nelayan
Nama Pengumpul
Panjang Kapal
Waktu Berangkat
Waktu Pulang
Alat tangkap 1
Alat tangkap 2
Alat bantu
Material Alat Tangkap
Panjang Tali Ris Jaring
Panjang Jaring

Ukuran Mata Pancing
Ukuran Mata Jaring

Lokasi pendaratan :		

Tanda Selar
ABK
Pelabuhan Asal
Kategori Mesin
Kekuatan Mesin
Tonase Kapal
Material Kapal
Jumlah & Kapasitas Palka
Kedalaman
DPI
Zonasi
WPP
Es

Enumerator:

Biaya Operasional

Umpan
BBM
Lainnya
Family
Spesies

Hasil Tangkapan

Nama Umum
Nama Lokal
Jumlah Kg
Ekor
Harga
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ID Photo

Tempat pendaratan:

Tanggal

lanjutan Lampiran 1.
Lembar data isian NONTRIP ID
Lokasi

Nama pengepul

Fishing ground

Tanggal:
WPP

Asal Barang

Enumerator:
Alat tangkap
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