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ABSTRAK

Tujuan dari kegiatan ini untuk 1).Untuk Mengetahui pengaruh penerapan teknologi alat
bantu penangkapan ikan.pada hasil tangkapan, 2) Untuk mengetahui pengaruh penerapan
teknologi alat bantu penangkapan ikan.pada biaya operasional, 3). Untuk mengetahui
kemampuan nelayan Pammeng (Hand Line) dalam menggunakan alat bantu penangkapan ikan
seperti penggunaan GPS, Fish finder dan mampu membaca peta penangkapan ikan setelah
kegiatan pendampingan dilakukan
Permasalahan utama di lapangan adalah tingginya biaya operasional (BBM) disebabkan
karena nelayan Pammeng (hand line) belum menggunakan teknologi penangkapan ikan terbaru,
diantaranya penggunaan alat bantu penangkapan ikan (global position system, fish finder),
untuk mengetahui lokasi potensial penangkapan ikan sehingga mengakibatkan pencarian daerah
penangkapan yang sangat luas dan sudah pasti membutuhkan bahan bakar dalam jumlah sangat
banyak.
Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Participatory Rural Appraisal (PRA)
yaitu melibatkan masyarakat dalam kegiatan. Pelaksanaan kegiatan ini melalui penyuluhan,
pelatihan dan demonstrasi serta evaluasi. Hasil kegiatan ini adalah bahwa dengan penerapan
teknologi alat bantu penangkapan ikan adalah berpengaruh terhadap hasil tangkapan nelayan,
biaya operasional dapat dikurangi dan kegiatan ini telah memberikan kemampuan awal nelayan
untuk menggunakan alat bantu penangkapan ikan juga melakukan penangkapan sesuai yang
tertera di peta daerah penangkapan ikan yang dikeluarkan oleh Kementrian Kelautan dan
Perikanan Indonesia.

Keyword :, Participatory Rural Appraisal, GPS, Fish Finder, Pammeng (Hand Line) dan alat
bantu penangkapan ikan
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The purpose of this activity 1). Determine the effect of fishing tools to catch, 2) Determine
the effect of fishing equipment on operating costs, 3). Determine the ability of fishermen to use
fishing equipment after the end research.
The main problem in the location of activities, namely high operating costs (fuel) because
the fishermen have not been using the latest fishing technology. including the use of fishing
tools (global position system, fish finder), to determine the fishing area. As a result, a very wide
fishing area definitely needs fuel in considerable numbers.
The main problems in the partner group is the high operating costs (fuel) because the
fishermen have not been using the latest fishing technology, including the use of fishing tools
(global position system, fish finder), to determine the location of the fishing potential search
area resulting in the arrest of a very wide and it is definitely in need of fuel in considerable
numbers.
The method used in this activity is the Participatory Rural Appraisal (PRA) that involve the
community in the activities. Implementation of these activities through counseling, training,
demonstration and evaluation. The end result of this activity is that the application of fishing
tools affect the catches of fishermen, operating costs can be reduced and this activity has given
initial ability of fishermen to use fishing tools also make arrests as it appears on the map issued
fishing areas by the Indonesian Ministry of Marine Affairs and Fisheries.

Keyword : Participatory Rural Appraisal, GPS, Fish Finder dan Pammeng (hand line)
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Pendahuluan
Letak lokasi kelompok nelayan pammeng (hand line) sangat strategis dan mudah dijangkau. Jarak
lokasi dengan jalan raya poros Makassar - Parepare sekitar empat kilometer yang dapat dilalui oleh
kendaraan bermotor roda dua ataupun roda empat dengan mudah. Lokasi ini berjarak 35 km dari lokasi
kampus Universitas Muhammadiyah Parepare.

Lokasi kelompok nelayan termasuk dalam wilayah

Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan tepatnya di Kecamatan Soppengriaja, Kelurahan Mangkoso. Tingkat
pendidikan nelayan mayoritas adalah tamatan Sekolah Menengah Pertama (SD). Usaha penangkapan ikan
sudah lama dikenal nelayan dan mengalami perkembangan baik dari

jumlah armada penangkapan

maupun produksi hasil tangkapan. Sebagai mitra dalam kegiatan ini adalah kelompok nelayan Kessiputeh
dan Kelompok Nelayan Burancie.
Kelompok nelayan calon mitra bergerak dalam usaha penangkapan ikan. Kelompok ini berdiri
tahun 2003. Pola manajemen yang dianut pada kelompok nelayan tersebut telah menganut prinsip
keterbukaan dan mandiri, tidak ada lagi hubungan punggawa – sawi karena mereka telah memiliki unit
penangkapan masing – masing. Struktur organisasi dan deskripsi tugas dalam organisasi yang jelas.
Pemasaran hasil tangkapan meliputi Wilayah Pangkep, Barru, Parepare, Sidrap, Soppeng, Enrekang,
Tanah Toraja, Makassar dan wilayah sekitar lainnya. Peluang pasar yang dihasilkan oleh Kelompok
Nelayan Pammeng cukup besar karena di sekitar lokasi mereka mereka terdapat pengusaha pengumpul
pruduk perikanan dan beberapa pasar kecamatan.. Bahkan hasil tangkapan baru bisa memenuhi 30 %
dari total permintaan (pesanan). Keberadaaan armada sedikit banyak telah membawa perubahan besar
pada ketersediaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Aktifitas ekonomi dan
ketersediaan pekerjaan berlansung sepanjang tahun.
Permasalahan utama yaitu tingginya biaya operasional (BBM). Bila daerah target penangkapan
adalah ikan pelagis besar, daerah penangkapan tidak menentu serta lebih mengandalkan tanda – tanda
alam seperti keberadaan burung, riak – riak renang dari ikan di sekitar perairan Selat Makassar (radius >
50 mill dari base camp) biasanya menghabiskan 200 – 300 liter per trip (Rp. 900.000 – Rp 1.350.000).
Bila target penangkapan ikan pelagis kecil, daerah penangkapan di sekitar perairan Parepare dan Barru,
biasanya kapal dekat dengan pantai atau daerah rumpon berangkat sore atau malam hari dan kembali ke
dermaga pada pagi hari. Biasanya menghabiskan 100 – 150 liter per trip. Daerah penangkapan yang
tidak jelas dan hasil tangkapan pada tahun 2009 sampai sekarang mengalami penurunan, permasalahan
tersebut salah satunya diduga disebabkan karena nelayan belum menggunakan teknologi penangkapan
ikan terbaru, diantaranya penggunaan alat bantu penangkapan ikan (global position system, fish finder
dan rumpon laut dangkal ), untuk mengetahui lokasi potensial penangkapan ikan sehingga
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mengakibatkan pencarian daerah penangkapan yang sangat luas dan sudah pasti membutuhkan bahan
bakar dalam jumlah sangat banyak. Ketika musim barat tiba mereka tidak dapat melaut karena lokasi
penangkapan sangat jauh sehingga perlu solusi agar mereka dapat menangkap di sekitar mereka yaitu
dengan mendesain sekaligus membuat rumpon laut dangkal yang bahannya dari sekitar mereka.
Di samping itu pada kegiatan penangkapan di lokasi rumpon sifatnya Nelayan pammeng (hand
line) belum pernah menggunakan fish finder untuk mengetahui ada atau tidaknya ikan di perairan
khususnya di daerah rumpon.
Tujuan
1).Untuk Mengetahui pengaruh penerapan teknologi alat bantu penangkapan ikan.pada hasil tangkapan,
2) Untuk mengetahui pengaruh penerapan teknologi alat bantu penangkapan ikan.pada biaya operasional,
3). Untuk mengetahui kemampuan nelayan pammeng (hand line) dalam alat bantu penangkapan ikan
seperti penggunaan GPS, Fish finder dan mampu membaca peta penangkapan ikan secara mandiri setelah
kegiatan penelitian berakhir.
Manfaaat
Manfaat dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan hasil tangkapan dan mengurangi biaya
operasional nelayan Pammeng (hand line) melalui : Peningkatan hasil tangkapan (keuntungan total dan
bersih) dengan mengurangi biaya operasional dengan penerapan teknologi alat bantu penangkapan ikan
(GPS, Fish Finder, sonar dan pemanfaatan data peta potensi penangkapan ikan yang dikeluarkan
kementerian kelautan dan perikanan Indonesia yang dapat diunduh dengan gratis.
Tinjauan Pustaka
Pemanfaatan teknologi SIG, fish finder, GPS dan alat bantu penangkapan yang lainnya dalam
perikanan tangkap dapat mempermudah dalam operasi penangkapan ikan dan penghematan waktu dalam
pencarian fishing ground yang sesuai. Dengan pengaplikasian sistem informasi georafis dalam perikanan
tangkap diharapkan

dapat mengurangi biaya operasi dari kapal ikan, merencanakan manajemen

penangkapan yang efektif bagi sumberdaya perikanan laut, evaluasi potensi sumberdaya perikanan laut
(Dahuri, 2001).
Efisiensi suatu alat penangkapan ikan tidaklah semata bergantung pada konstruksi alat
penangkapan ikan dan keterampilan orang yang mengoperasikan alat akan tetapi setelah perkembangan
bahan dan alat penangkapan ikan mengalami kemajuan yang pesat dan dengan banyaknya penemuan-
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penemuan baru dalam bahan dan alat penangkapan ikan, maka faktor bahan ikut memegang peranan
penting dalam menentukan efisiensi alat penangkapan ikan(Ayodhya. 1981).
Menurut Ayodhya (1981), penentuan suatu metode penangkapan harus dilandasi pengetahuan
mendalam tentang tingkah laku ikan baik sebagai individu maupun kelompok. Dalam suatu saat tertentu
atau suatu priode musim dalam keadaan alami atau diberi perlakukan-perlakuan dalam penangkapan dan
ini menjadi kunci untuk melakukan perbaikan metode atau menemukan metode yang memperhatikan
tingkah laku ikan dari spesies target yang diharapkan pergerakan organsime dan respon terhadap
rangsangan dalam hal ini alat tangkap (King. 1995).
METODE PELAKSANAAN
Waktu dan Tempat
Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dari bulan Januari

sampai Nopember

2015 di Kelurahan

Mangkoso Kecamatan Soppengriaja Kabupaten Barru.
Alat dan Bahan
ATK

Untuk menulis data

Perahu

transportasi/demonstrasi

(GPS)

Untuk demonstrasi

Fish
Finder

Untuk demonstrasi

Rumpon

Untuk demonstrasi

Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan Participatory Rural Appraisal
(PRA) yaitu terrlibat langsung dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan. Pelaksanaan kegiatan ini
melalui penyuluhan, pelatihan dan demonstrasi serta evaluasi untuk melihat efektifitas program sehingga
program akan tersosialisasi dengan efisien.

Metode implementasi adalah menerapkan dan

mengaplikasikan alat bantu penangkapan ikan (GPS, Fish Finder, sonar dan peta potensi penangkapan
ikan) pada nelayan Pammeng (hand line) agar untuk menentukan daerah penangkapan dan melakukan
penangkapan pada ikan sesuai yang tertera di peta daerah penangkapan ikan yang dikeluarkan oleh
Kementrian Kelautan dan Perikanan Indonesia.
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Lokasi penangkapan ikan ditandai dengan menggunakan GPS/fish finder.
Populasi dan Sampel
Populasi sekaligus sampel dari kegiatan ini adalah Unit penangkapan pammeng (hand line) (nelayan)
sebanyak sembilan unit.
Analisa Data
Hasil tangkapan dicatat menurut waktu dan lokasi penangkapan ikan (GPS). Jumlah tangkapan dihitung
berdasarkan total tangkapan dari masing – masing lokasi penangkapan. Begitu pula jarak antara fishing
base dengan titik penangkapan disimpan dalam GPS. Konsumsi bahan bakar minyak selama kegiatan
juga dicatat.
Kemampuan nelayan dalam menggunakan alat bantu penangkapan akan diuji dalam bentuk praktek
langsung setelah kegiatan berakhir.
Hasil dan Pembahasan
Ttabel 2. Lokasi kegiatan / Penangkapan ikan di Selat Makassar

No.

Lintang (S)

Bujur (E)

1.

04003'40.3"

119o36'24.3''

2.

04013'40.3"

119o05'49.5''

3.

04009'04.2"

119o05'31''

4.

04013'06.9"

119o35'18.7''

5.

04019'36.9"

119o25'02.0''

6.

04010'50.4"

119o36'33.8''

7.

04010'44.1"

119o36'31.6''

8.

04017'51.2"

119o35'54.8''

9.

04019'20.8"

119o31'31.5''

10.

04018'29.6"

119o31'33.9''
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11.

04016'28.9"

119o16'31.9''

12.

04014'44.7"

119o16'11.9''

13.

04012'39.5"

119o16'11.5''

14.

04010'17.1"

119o17'28.6''

15.

04012'40.1"

119o19'48.6''

16.

04009'31.2"

119o22'29.9''

17.

04008'54.8"

119o16'31.9''

18.

04003'46.3"

119o27'31.4''

19.

04003'14,3"

119o27'47.1''

20.

04002'46,4"

119o28'03,6''

21.

04000'59,8"

119o29'08.5''

22.

04002'01.3"

119o25'33.7''

23.

04001'08.4"

119o29'47.4''

24.

04001'40.3"

119o30'23.6''

25.

04002'44.9"

119o31'36.5''

26.

04004'13.4"

119o34'11.5''

27.

04008'17.8"

119o35'38.8''

28.

04016'28.9"

119o35'38.6''

29.

04009'57.4"

119o35'50.8''

30.

04012'29.9"

119o28'45.3''

31.

04012'41.5"

119o26'16.1'

32.

04013'56.0"

119o22'09.4'

33.

04013'40.4"

119o23'53.3'

34.

04014'58.8"

119o18'39.7'

35.

04013'23.0"

119o05'49.5'
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36.

04003'40.3"

119o36'24.3'

Data : Hasil Pengukuran lapangan
Sosialisasi Penggunaan Teknologi alat bantu penangkapan

Kegiatan ini dilaksanakan pada kelompok mitra dan semua unit penangkapan Pammeng (hand line)
di masing – masing armada. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk peraktek penggunaan langsung alat
bantu penangkapan disetiap operasi penangkapan ikan. Pemateri yaitu Ketua tim dan anggota tim peneliti.
Kegiatan ini dihadiri oleh semua personil mitra. Kegiatan ini diarahkan untuk membangun mindset dari
nelayan untuk menggunakan alat bantu penangkapan dan pengembangan usaha mitra. Kegiatan ini
dilakukan dalam bentuk penyuluhan, praktek langsung dan diskusi interaktif untuk mengungkap
permasalahan dan solusi yang dapat dilakukan oleh mitra.

Pelatihan Pembacaan Peta Zone Potensi Daerah Penangkapan Ikan
Kegiatan ini dilakukan dalam rangkaian kegiatan sosialisasi penggunaan teknologi alat bantu
penangkapan. Fokus dari materi ini adalah bertambahnya kemampuan tentang cara membaca peta potensi
daerah penangkapan Indonesia khususnya di Teluk Bone. Setelah itu nelayan juga dilatih menginput data
dari peta penangkapan ke dalam GPS untuk selanjutnya menuju ke lokasi yang terdapat pada GPS
tersebut.
Pendampingan penggunaan Fish Finder
Setelah nelayan didampingi dalam penggunaan GPS selajutnya kami melakukan praktek penggunaan
Fish Finder. Ini sangat penting dilakukan karena pada perikanan pammeng (hand line) salah satu kendala
yaitu penentuan lokasi fishing ground. Seringkali mereka salah dalam menetukkan lokasi fishing ground
sebelumnya atau lokasi penempatan rumpon. Mereka hanya memakai insting (metode trial and error).
Oleh karena itu tim sangat berkepentingan untuk melatih mereka dalam penggunaan fish finder.
Pada saat pengenalan alat bantu penangkapan (GPS dan Fish Finder) kelompok mitra memberikan
respon yang sangat baik. Awalnya mereka enggan untuk mempelajari dan menggunakan alat tersebut.
Alasannya mereka tidak mengerti perintah – perintah dari alat tersebut yang menggunakan bahasa asing.
Berkat motivasi dan suggesti dari tim mereka akhirnya berminat untuk membeli alat serupa.
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Pengenalan alat bantu akan kami lakukan bukan hanya ke kelompok mitra tapi juga pada kelompok
lain yang tersisa yaitu 8 armada (kelompok) pammeng (hand line). Setiap berkunjung ke lokasi mitra
kami selalu membawa alat bantu tersebut untuk dipraktekkan. Kegiatan ini akan kami lanjutkan dengan
selalu mengikuti operasi penangkapan ikan masing – masing alat penangkapan ikan (pammeng (hand
line)). Rencana selanjutnya yaitu pengenalan alat bantu penangkapan ikan dan pengajaran cara membaca
peta penangkapan ikan ke semua kelompok nelayan dari berbagai jenis alat tangkap.
Secara umum dijelaskan bahwa dengan penggunaan alat bantu penangkapan memberikan pengaruh
terhadap hasil tangkapan nelayan, biaya operasional dari unit penangkapan dapat ditekan kemudian dari
uji keahlian pembuatan rumpon sederhana berbasis rumput laut dan penggunaan alat bantu penangkapan
umumnya nelayan telah mampu. Perlu pendampingan dilanjutkan untuk menambah keahlian mereka.
Bahkan sebagian besar nelayan berkeinginan untuk mengupayakan pengadaan fish finder atau GPS.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1)

Alat bantu penangkapan ikan telah memberikan pengaruh pada hasil tangkapan,

2)

Penerapan alat bantu penangkapan ikan dapat mengurangi biaya operasional,

3)

Nelayan telah mampu membaca peta penangkapan ikan menginput ke dalam alat bantu penangkapan
secara mandiri

Saran
1.

Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dengan pihak UMPAR dalam
menyelenggarakan program – program pemberdayaan kepada masyarakat termasuk dalam bidang
pemberdayaan kelompok nelayan.

2.

Bantuan dari dinas Kelautan dan Perikanan dan instansi terkait (bank maupun lembaga non bank)
diperlukan untuk meransang mereka untuk senantiasa menggunakan alat bantu penangkapan.
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