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Desminasi Pemanfaatan Penginderaan Jauh Informasi Zona Potensi Penangkapan Ikan 
dengan menggunakan Global Position System (GPS) dan Fish finder yang dilaksanakan 
pada tanggal 5 Juli 2018, dan dibuka oleh Dr. H.Kurtubi, SE,M.SP, M.Sc anggota Komisi 
VI DPR-RI bertempat diaula Kantor Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Ampenan 
bekerjasama dengan Drs.I.L.Arisdiyo, M.SI dengan narasumber Prof.Dr.Mucklisin Arief 
selaku peneiliti dan instruktur ZPPI dan Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh 
(Pusfatja) Lembaga Antariksa Penerbangan Nasional (LAPAN) Jakarta yang dihadiri oleh 
Ir.Beny Iskandar Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan 
Provinsi NTB,  Ir. Melvrianto Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat, 
Anggota DPRD Kota Mataram, Lurah Tanjung Karang dan Masyarakat Nelayan Kota 
Mataram dan Kabupaten Lombok Barat 



 

Fungsinya Global Position System (GPS) akan memberikan informasi lokasi memancing 
(hot spot),dimana terdapat potensi dan posisi ikan, sehingga memudahkan nelayan 
untuk langsung menuju lokasi dimaksud dan tidak perlu melakukan pelayaran ketempat 
yang tidak jelas keberadaan ikan, dan pada Lokasi-lokasi itu dinyatakan sebagai titik 
koordinat bumi (way point) berupa nilai derajat, menit dan detiknya di garis lintang dan 
garis bujur  untuk kemudian disimpan dalam memori GPS. 

Sedangkan Fungsi lain GPS bisa memberikan data-data kecepatan kapal absolute 
(speed over ground), kecepatan kapal sampai tujuan (speed over course), waktu 
tempuh (time to go), perkiraan waktu tiba (estimated time arrival). melalui GPS kita 
juga bisa mengetahui penyimpangan arah yang terjadi (cross track error). Maka melalui 
GPS nelayan terbantu, karena GPS bisa menunjukkan arah perjalanan ke lokasi 
koordinat yang telah direkam. Di dalam GPS memberikan data data berupa arah 
kompas (bearing) dan jarak tempuh yang harus ditempuh (range). Selain itu melalui 
GPS kita juga memasukan data (ploting) setiap lokasi yang ingin di kunjungi secara 
berurutan, sehingga bila dihubungkan akan terbentuk suatu rute perjalanan. Setelah 
bisa menguasai GPS dalam bernavigasi dalam mencari lokasi mancing pun akan lebih 
mudah. 



 

Agar adanya keberhasilan dalam melakukan pemancingan dengan penggunaan 
elektronik dimaksud, juga harus mengusai perangkat Fishfinder yang merupakan 
perangkat elektronik yang berfungsi memancarkan gelombang ulrasonik yang 
menenangkap kembali pantulannya. Sehingga prinsip kerja dari Fish finder yaitu 
gelombang suara berfrekuensi antara 15 kHz sampai 455 kHz dipancarkan tranduser 
dipantulkan oleh dasar perairan kemudian ditangkap kembali oleh transduser. 

Fishfinder merupakan perangkat elektronik yang bekerja dengan cara memancarkan 
gelombang ultrasonik dan menangkap kembali pantulannya. Perangkat fish finder yang 
digunakan untuk memancarkan gelombang dan menangkap gelombang kembali disebut 
dengan nama tranduser. 

Proses gelombang pantulan yang berulang-ulang itu ditangkap tranduser kemudian 
diterjemahkan dalam monitor dalam bentuk titik-titik sehingga menimbulkan gambar 
topografi dasar perairan. 

Dari hasil pembacaan gambar topografi itulah akhirnya kita bisa membedakan 
kekerasan dari topografi struktur dasar perairan. Biasanya bila keadaan dasar perairan 
benda yang keras maka warna di monitor gambarnya lebih pekat. Sebaliknya jika 
topografi lembek maka gambar di monitor pun tidak pekat. 

Jadi bila topograf dasar perairan keras bisa diasumsikan bahwa dasar berupa karang. 
Demikian juga bila dimonitor fishfinder gambarnya tidak pekat warnanya maka sering 
kita terjemahkan dengan lumpur. Selain itu rata tidaknya topografi dasar perairan bisa 



diketahui melalui fishfinder. Untuk mengetahui itu semua merupakan penyimpulan titik 
hasil pembacaan fish finder. 

Untuk bisa mengetahui apakah topografi itu berupa karang luas, tandes atau rumpon, 
tentu saja diperlukan jam terbang yang tinggi. Artinya si pemakai fishfinder harus hafal 
betul gambar-gambar yang ditampilkan oleh monitor fish finder. 

Selain topografi dasar perairan, gelombang suara yang dipancarkan oleh transduser 
terkadang mengenai benda-benda yang melayang dalam air, karena benda tersebut 
juga memantulkan gelombang. Benda yang melayang itu pun bisa terbaca dalam 
monitor fishfinder 

Dalam tangkapan GPS fishfinder, Benda yang melayang itu bisa saja kumpulan ikan, 
sampah atau rumput laut. Namun bila di karang-karang atau struktur topografi perairan 
yang keras biasanya benda yang melayang itu adalah gerombolan ikan. 

Menurut Pak H.Kurtubi bahwa cara nelayan atau pamancing ikan terdahulu dalam 
mencari lokasi potensi ikan hanya berdasarkan pengalaman, intuisi, mengamati tanda-
tanda alam. Namun sekarang, untuk mencari lokasi potensi ikan  dengan alat elektronik 
seperti Global Position System (GPS) dan Fish Finder. Maka fungsi kedua alat ini sangat 
membantu nelayan untuk menuju lokasi memancing ikan.  Adapun harapannya adalah 
dalam rangka peningkatan Produksi Ikan di Provinsi NTB. Sehingga dapat 
meningkatkan kesejahteraannya. 

 



Pada kesempatan kegiatan dimaksud sekaligus diberikan bantuan perangkat GPS dan 
Fishfinder kepada nelayan peserta Dismenasi. 

 

Pada tanggal 6 Juli 2018 dilanjutkan dengan praktek lapangan penggunaan GPS dan 
Fish Finder di perairan sekitar Tanjung Karang Ampenan. 

BY. Asfin,  

 


