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Pengumpulan Data Di Lapangan

Keterampilan dan metode untuk 
pengumpulan data di lapangan



Pengukuran Ikan: Panjang FL (Fork 

Length)

Panjang tuna di ukur dari rahang atas ke
ekor bagian tengah (bagian garpu). Hal ini
disebut fork length.

Billfish/ ikan berpedang (swordfish, marlin) 
diukur dari rahang bagian bawah ke sirip
ekor bagian tengah.



Penggunaan Caliper: Untuk Mengukur

Panjang/FL Pada Ikan Besar

Bagian depan
dari caliper. 
Ujung depan 
rahang atas
ditempatkan 
menempel
pada ini.

Baca panjang
dari tanda ini. 
Data tersebut
harus dicatat.

Bagian
belakang yang 
dapat digeser. 
Bagian ini
diletakkan
pada ekor ikan
bagian tengah. 
(garpu)

Caliper:



Penggunaan Kaliper Di Lapangan



Penggunaan Papan Pengukur Panjang/FL 

Untuk Ikan Kecil
Bagian
belakang
papan
pengukur. 
Bagian kepala
ikan harus
menempel
disini.

Bagian
pengukur. Ikan
harus
ditempatkan
ditengah-
tengah ini.

Panjang ikan dibaca
ditengah ekor ikan (yang 
berbentuk garpu)



Penggunaan papan pengukur di lapangan

Panjang ikan harus
dicatat.



Dimana Data Di Catat?

Data dicatat di Form sampling pelabuhan (Port
sampling form). Form (dan tambahan halaman
bila diperlukan) digunakan untuk setiap satu
kapal. Penting !!! : Jangan masukan informasi dari
2 kapal dalam 1 halaman yang sama.!!!!

Form harus diisi selengkap mungkin. Jangan
tinggalkan kolom kosong dan gunakan kolom
komentar di bagian belakang untuk memberi
komentar tentang hal-hal yang terjadi tidak seperti
biasa, kondisi sampling, percakapan menarik
dengan nelayan, dll.



Sub-sampling Tangkapan

Kita tidak bisa menghitung dan mengukur semua ikan yang
mendarat jadi kita menggunakan metode Sub-sampling.
Metode ini harus sama setiap kali kita melakukan sampling
sehingga data yang ditransfer dapat bermanfaat.

1. Data umum mengenai perjalanan: daerah penangkapan, 
perjalanan, panjang kapal, dll dicatat dalam form UL1 
bagian 1

2. Informasi umpan : jenis umpan, berat, daerah penangkapan
dan alat tangkap dicatat dalam form UL1 bagian 3

3. Bycatch (Hasil Tangkapan Lain); jenis ikan, jumlah, berat, 
dicatat dalam from UL2 bagian 4

4. Bagian 2 pada UL1 dilewatkan karena diperuntukkan kapal
Collection

5. Kategori dan berat tangkapan utama < 10 kg diisi pada UL 2 
bagian 5 dan panjang, spesies dan berat diisi pada UL 2 
bagian 6-8



Metode Sub-sampling (SKJ, juvenile YFT 

and juvenile BET)

Metode 1 (sub sampling tangkapan banyak)

Ukur panjang semua ikan Box 1, Box 5, Box 10 (setiap
kelipatan 5) hingga maksimum 200.

Metode 2 kapal <3GT (tangkapan sedikit)

Panjang cagak maksimal 10 individu ikan dari setiap
kategori harus dicatat secara acak



Bagian1:  
informasi
Umum

Bagian 3:  
informasi jenis
dan
Penggunaan
Umpan

Bagian2:  
informasi
kapal
collecting



Bagian4:  
tangkapan
sampingan

Bagian5:  
kategori
tangkapan
utama < 10 
kg

Bagian6:  
sampling 
acak
tangkapan
utama < 10 
kg



Tuna Besar

UL4 bagian 9 ringkasan untuk tuna ukuran besar > 10 kg 
berdasarkan kategori :
→ Ikanyang diukur adalah YFT, BET dan ALB

→ Pengukuran ikan tuna besar dilakukan secara sensus pada kapal
yang sedang didata

→ Setiap prosessor/perusahaan/supplier memiliki kategori/kode
masing-masing ikan. Berdasarkan Kualitas/jenis/ukuran. Kategori
tersebut harus dicatat (Bagian 9) Cth. Tuna besar < 10kg, 10-19kg 
BS, dsb

→ Jenis setiap tuna, Panjang setiap tuna, Berat setiap tuna (bagian 10-
11)

→ Pada ikan yang sudah diloin, cukup mengukur panjang dan berat
loin atas bagian kiri/kanan secara konsisten

→ Apabila karkas masih utuh, maka karkas harus lebih diutamakan
untuk diukur panjangnya (pastikan karkas tidak terpotong atau
patah)



Pengukuran ikan tuna besar > 10 kg pada kondisi utuh



Sampling ikan tuna pada ikan yang 
mengalami loin



Bagian 10: 
Spesies, 
panjang dan
berat
tangkpan
utama >10 kg

Bagian 9: 
Kategori
tangkapan
utama > 10 kg



Metode Sampling Kapal Pole&Line

• Mengukur panjang ikan minimal 200 ekor
secara acak (Tuna dan Cakalang) per 
kapal

• Setiap satu form hanya untuk satu kapal



Bagaimana jika saya tidak dapat mengisi 

seluruh formulir?

Ada beberapa kasus tertentu ketika form keseluruhan
tidak selesai, atau ikan tidak dapat diidentifikasi, dll
→ Setiap usaha sudah dilakukan tetapi ada bagian
hilang sesekali tidak masalah.

Jika ada masalah tertentu yang selalu terulang
silahkan menginformasikan ke Koordinator
Sustainable, dan kami akan melakukan segala yang
kami bisa untuk membuat sistem lebih mudah dan
lebih mudah dikelola untuk diikuti

☺☺☺



ETP

• Diambil pada setiap kali sampling
• Pertanyaan yang pertama kali 
dilakukan adalah apakah nelayan melihat 
ETP tersebut, kemudian dilanjutkan
dengan pertanyaan interaksi
• Interaksi berupa : ETP terkail mata
pancing, menyentuh kapal, memegang, 
memukul dll
• Jika ada interaksi maka pertanyaan akan
terus berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, 
jika tidak ada interaksi maka tidak perlu
dilanjutkan

PENTING
Lakukan interview dengan nelayan
dalam kondisi nyaman, jangan sampai
menghakimi
Pertanyaan ini adalah pertanyaan trip 
saat ini, bukan trip yang terdahulu



TERIMA KASIH ATAS 
PERHATIAN ANDA

Anda hampir resmi menjadi
staff pengumpul data

Keberlanjutan Perikanan !!!! 

☺☺☺


