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Abstrak - Nelayan terutama nelayan tradisional merupakan penduduk yang tinggal di daerah pesisir pantai.
Mata pencaharian utama mereka adalah mencari ikan di laut. Terdapat banyak sekali kendala atau
permasalahan yang dihadapi oleh para nelayan tradisional diantaranya adalah sulitnya mencari ikan karena
jumlah ikan yang semakin berkurang, kurangnya sarana yang mendukung untuk mereka melaut seperti tidak
adanya alat untuk mendeteksi gelombang pasang, angin dan batas wilayah serta kurangnya peranan pemerintah
untuk membantu mereka seperti penangkapan ikan secara ilegal oleh nelayan asing maupun nelayan yang
memiliki peralatan modern. Oleh karena itu untuk memudahkan mereka dalam mencari ikan di laut diperlukan
manajemen yang baik melalui analisa SWOT, teknologi yang mendukung, pemasaran melalui penciptaan merek
dan penjualan secara online serta peranan pemerintah. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah
penelitian deduktif dengan mengambil data dari berbagai macam buku dan internet.
Kata Kunci : Teknologi, Kesejahteraan, Nelayan

I. Pendahuluan
Nelayan terutama
nelayan tradisional
merupakan penduduk Indonesia yang tinggal di
daerah pesisir pantai. Mata pencaharian utama
mereka berasal dari laut oleh karena itu perlu
adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk
memudahkan mereka dalam mencari ikan dilaut.
Saat ini jumlah nelayan terutama nelayan
tradisional semakin berkurang hal itu disebabkan
karena hasil tangkapan ikan semakin berkurang
sehingga penghasilan yang mereka dapatkan tidak
seimbang dengan pengeluaran yang mereka
keluarkan. Selain itu resiko melaut juga sangat
besar yaitu gelombang pasang dan angin yang dapat
menyebabkan perahu mereka tenggelam dan karam,
serta ketidaktahuan mereka akan batas wilayah
yang menyebabkan mereka ditangkap oleh polisi
laut negara tetangga, serta kurangnya pengetahuan
mereka akan cara pemasaran yang baik dan efektif
karena mereka hanya mengetahui bahwa tempat
untuk menjual ikan adalah di pelelangan.
II. Landasan Teori
2.1 Wilayah Indonesia
Wilayah Indonesia sekitar 7,7 juta kilometer
persegi, terdiri dari 25 persen teritorial daratan (1,9
juta km2) dan 75 persen adalah teritorial laut (5,8
juta km2). Dari luas laut tersebut, 2,8 juta km2
merupakan perairan nusantara (perairan kepulauan)
dan 0,3 juta km2 laut teritorial, serta 2,7 juta km2
Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) [10].
Dikarenakan wilayah Indonesia 75 persen
merupakan laut maka sudah sewajarnya potensi laut

dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, karena
laut merupakan sumber penghasilan bagi penduduk
pesisir pantai.
Daerah pinggir laut atau wilayah darat yang
berbatas langsung dengan bagian laut disebut
sebagai pantai. Pantai bisa juga didefinisikan
sebagai wilayah pertemuan dari dua segi yang
berlawanan, yakni:
A. Dari segi daratan
Pesisir adalah wilayah daratan sampai wilayah
laut yang masih dipengaruhi sifat-sifat darat
(seperti: angin darat, drainase air tawar dari
sungai, sedimentasi).
B. Dari segi laut
Pesisir adalah wilayah laut sampai wilayah darat
yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut (seperti:
pasang surut, angin laut, salinitas, intrusi air ke
wilayah daratan) [11].
Selain sebagai sumber penghasilan laut
memiliki berbagai fungsi, bagi bangsa Indonesia
menurut hasil yang dicapai dalam seminar laut
nasional menyebutkan antara lain:
1. Sebagai media komunikasi dan transportasi
2. Sebagai sumber mineral dan hasil-hasil tambang
3. Sebagai sumber daya hayati laut yang dapat
menghasilkan sumber protein konsumtif di
samping protein hewani yang berasal dari ternak
potong dan nabati didaratan.
4. Sebagai media pertahanan dan keamanan
nasional
5. Sebagai media olahraga dan sarana pariwisata
yang mampu menghasilkan devisa Negara [11]
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2.2 Nelayan Tradisional
Nelayan, salah satu komunitas penduduk di
wilayah pesisir, yang kesehariannnya memenuhi
kebutuhan protein warga yang bersumber dari ikan
atau hasil-hasil laut lainnya [8].
Sedangkan
nelayan
tradisonal
adalah
komunitas penduduk di wilayah pesisir pantai yang
sumber penghasilan utamanya mencari ikan dilaut
dengan menggunakan alat-alat penangkapan ikan
yang masih sangat sederhana yaitu jaring ikan, jala
dan pancing tradisonal.
2.3 Penghasilan
Penghasilan
yaitu
setiap
tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh
wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia
maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai
untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib
pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk
apapun [3].
Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:
1. Penghasilan
dari
pekerjaan
dalam
hubungan kerja dan pekerjaan bebas,
seperti gaji, honorarium, penghasilan dari
praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan,
pengacara dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan
harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalti,
keuntungan dari penjualan harta yang
tidak digunakan dan sebagainya
4. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan
yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam
salah satu dari tiga kelompok penghasila
diatas, seperti :
A. Keuntungan karena pembebasan utang
B. Keuntungan karena selisih kurs mata
uang asing
C. Selisih lebih karena penilaian kembali
aktiva
D. Hadiah undian [3]
Saat ini untuk nelayan Laut Timor sekali
melaut untuk mendapatkan 100 kg ikan kakap
merah dan ikan laut membutuhkan waktu selama
satu minggu dan biaya yang harus dikeluarkan
sebesar Rp 3.000.000 sedangkan hasil yang
diperoleh untuk sekali melaut hanyalah Rp
2.000.000 dengan harga pasaran ikan sebesar Rp
20.000 per kg sehingga banyak nelayan yang ingin
berpindah profesi untuk dapat memenuhi kebutuhan
keluarga [12].
2.3 Sistem Teknologi Informasi
Peranan sistem informasi teknologi pada
awalnya adalah untuk efisiensi yaitu menggantikan
manusia dengan teknologi informasi yang lebih
efisien sampai ke perannya untuk keefektifan, yaitu
menyediakan informasi untuk pengambilan
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keputusan manajemen yang efektif tetapi saat ini
sudah berubah menjadi senjata bersaing
(competitive weapon) yang ampuh untuk
memenangkan persaingan [2]
Sistem teknologi informasi diterapkan untuk
mengimplementasikan strategi perusahaan untuk
memenangkan persaingan. Penerapan strategi
perusahaan dilakukan dengan efisiensi internal dan
efisiensi komparatif.
Efisiensi internal dilakukan dengan cara :
A. Mengubah cara perusahaan beroperasi
secara internal
B. Mengubah proses-prose manajemen
C. Menciptakan jasa dan produk baru
Sedangkan efisiensi komparatif dilakukan dengan
cara :
A. Mengubah struktur industri
B. Mengganti
keseimbangan
kompetitif
antara perusahaan-perusahaan di dalam
industri
C. Mengubah hubungan dengan pelanggan
dan pemasok
D. Meningkatkan kontribusi pertambahan
nilainya di rantai nilai industri [2]
Karena peran dari sistem informasi teknologi
sekarang ini telah berubah menjadi senjata bersaing
maka banyak perusahaan yang memanfaatkannya
untuk promosi dan pemasaran hal itu disebabkan
karena biaya yang dikeluarkan relatif lebih rendah
dibandingkan promosi secara manual ataupun
melalui media cetak serta cakupan pemasarannya
lebih luas hal itu terbukti dengan banyaknya
pengguna internet.
Internet dalam arti luas, meliputi individu,
kelompok, organisasi, sekolah, universitas, layanan
komersial, perusahaan, pemerintah, dan mereka
yang menggunakan standar protocol/TCP/IP dan
biasanya memelihara koneksi setiap saat (full time)
ke internet [4].
Pengguna
internet
secara
keseluruhan,
karakteristiknya sebagai berikut :

Gender
:
65%
pria
(surveiquarteman 3:1. O”Reilly : 66%)

Kisaran umur
:
puncaknya
antara 20-24 dan 35-45

Bidang pekerjaan
:
teknis,
akademis, profesional

Pendapatan
: dua kelompok,
21.000-24.000
dan
40.000-45.000
(dollar)
Pada world wide web statistiknya agak berbeda
yaitu :

Gender
: 68% pria
(estimasibaru : 64%)

Kisaran umur
: 20-24 (ratarata yang baru 35)

Pekerjaan
:
komputer,
teknis, pendidikan
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Pendapatan
: 21.000 –
25.000 dan 35.000 – 40.000 (dollar),
dengan estimasi rata-rata $65.000

 Tingkat pendidikan
: berpendidikan
tinggi (67% memiliki ijazah perguruan
tinggi) [4]
Dalam melakukan pemasaran di internet
atau secara online tidaklah semudah yang
dibayangkan oleh karena itu perlu adanya teknik
dan strategi yang harus dilakukan sehingga
pemasaran yang kita lakukan berhasil.
Terdapat beberapa teknik dan strategi yang
apat dilakukan dalam melakukan pemasaran secara
online atau menggunakan internet yaitu sebagai
berikut :
1. BangunUnique Web Position dalam bisnis
anda
Site online yang sukses tidak akan meniru
seperti yang sudah ada. Site yang mampu
untuk menang adalah yang memunculkan
sisi unik dari target pasarnya.
2. Unique Web Position lebih penting dari
pada copy iklan
Gabungan antara konsep dan UWP yang
bagus akan selalu berhasil meskipun hanya
menggunakan copy iklan yang biasa-biasa
saja.
3. Jangan hanya menawarkan harga murah
jika produk tidak menjual
Berikan selalu nilai tambah pada produk
yang anda tawarkan
4. Temukan pasar sebelum menciptakan
produk
Temukan pasar yang penuh dengan orangorang yang telah siap untuk membeli
sesuatu. Kebanyakan pengusaha sukses
yang pertama kali mereka cari adalah
pasar beru kemudian mengembangkan
produk yang secara konstan cari dan dibeli
oleh konsumen
5. Temukan kerumunan yang lapar
Semakin lapar pasar potensial akan produk
anda, kemungkinan untuk sukses semakin
besar. Jangan habiskan waktu anda untuk
mengubah kebiasaan orang dalam
membeli. Cipatakan dan temukan produk
yang mati-matian dicari oleh orang
6. Jangan coba-coba membuat pasar
Temukan pasar yang sudah adadan siap
untuk membeli produk anda
7. Testing
Testingadalah kunci keberhasilan untuk
memperoleh metode yang paling baik
dalam melakukan penawaran
8. Setiap aspek dari website dan pemasaran
anda harus difokuskan untuk menampilkan
UWP anda kepada konsumen
Apapun yang anda lakukan harus selalu
difokuskan pada unique web position

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

strategy:file
signature,tajuk,order
form,free report,iklan dan lainnya. Buat
konsumen anda selalu tahu apa yang
membuat anda berbeda dari pesaing anda
Ciptakan wadah internet marketing milik
sendiri
Strategi terbaik yang dapat melibatkan
barang berkualitas rendah, sedang maupun
tinggi secara bersama-sama adalah
menyatukannya dalam sebuah wadah.
Contoh seorang konsultan dapat membuat
buku untuk produk biasa, kursus
pemasaran untuk penawaran medium, dan
penawaran tertinggi adalah memberi
konsultasi yang sebenarnya merupakan
core-businessnya.
Ambil pasar yang paling anda sukai
Temukan sesuatu yang anda benar-benar
sukai. Jika anda bersemangat dengan pasar
anda, maka anda akan menemukan cara
yang mudah untuk menggelutinya sampai
anda mencapai kesuksesan
Jangan coba-coba bersaing dengan
perusahaan besar
Jangan
mencoba
bersaing
dengan
perusahaan besar dalam pemasangan
harga. Anda tidak bisa memasang harga
buku yang anda jual sama dengan harga di
Amazon.com. Jika anda memutuskan untuk
bersaing dengan usaha kecil lainnya, anda
harus memilih pasar yang tepat.
Temukan ceruk
Jika anda memutuskan untuk membuat
kios buku di internet, fokuskan pada pasar
yang lebih spesifik seperti: puisi,
berkebun, bisnis dll. Jika memilih untuk
memiliki site khusus search engine,
fokuskan pada ceruk pasar. Jangan
bersaing dengan Yahoo.
Pastikan setiap halaman web anda
memiliki link untuk kembali ke index
Jangan beranggapan prospek anda akan
menekan tombol back untuk kembali ke
halaman utama, dan jangan memastikan
jika mereka ingat di mana halaman utama
anda berada. Link kembali ke halaman
utama harus ada di setiap halaman.
Sertakanperintahnew
windowketikalinkingkewebsite di luar
domain anda
Kurangitampilangrafis
Tampilan grafis hanya akan menghabiskan
waktu untuk loading. Pertahankan grafis
dalam jumlah minimum disetiap halaman
dan selalu mencoba untuk menciutkan
warna sampai 256 atau mungkin 16 untuk
mengurangi ukuran keseluruhan grafis [4]
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2.4 Analisa SWOT
Analisa
SWOT
bertujuan
untuk
mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan
internal, serta mencari kesempatan dan
ancaman yang ada di dalam lingkungan
eksternal tempat perusahaan beroperasi [1].
Analisa SWOT dapat dilakukan secara
efektif yaitu dimulai dari mengidentifikasi
kesempatan (opportunities) yang ada,
kemudian mengidentifikasi ancaman (threats)
setelah itu kita bisa bergerak maju untuk
memilih kekuatan (strength) dan kelemahan
(weaknesses) yang benar-benar berarti [1].
2.5 Merek
Menurut American Marketing Association
Merek sebagi nama, istilah, tanda, simbol,
atau rancangan, atau kombinasi hal-hal
tersebut,
yang
dimaksudkan
untuk
mengidentifikasikan barang atau jasa dari
seseorang atau sekelompok penjual dan untuk
membedakan dari produk pesaing [5].
Fungsi dari merek adalah sebagai pemberi
identitas bagi produk atau jasa dalam bisnis
dan sebagai pembeda produk atau jasa dengan
para pesaing [5].
III Metode Penelitian
Penelitian
ini
disusun
dengan
menggunakan metode deskriptif serta data dan
informasi yang diperoleh dari studi pustaka dan
internet.
IV Pembahasan
Nelayan merupakan penduduk disekitar
pesisir pantai yang mata pencahariannya berasal
dari laut sedangkan nelayan tradisonal adalah
nelayan yang menggunakan jala, jaring dan pancing
dalam menangkap ikan sedangkan kapal yang
mereka gunakan adalah kapal kecil dengan
menggunakan boat standar. Saat ini jumlah nelayan
tradisional terutama di Nusa Tenggara Timur yang
tergabung dalam Aliansi Nelayan Tradisional Laut
Timor semakin berkurang bahkan mereka sudah
enggan untuk melaut disebabkan sedikit sekali ikan
yang berhasil mereka tangkap selain itu ombak laut
yang sangat besar sering menyebabkan kapal karam
dan tenggelam. Sering pula para nelayan tradisional
tersebut karena asyik menangkap ikan lupa akan
batas wilyah sehingga sering menangkap ikan
sampai ke negara tetangga dan menyebabkan
mereka ditangkap oleh polisi atau penjaga laut.
Untuk mengatasi hal itu diperlukan berbagai
macam cara yang dapat dilakukan diantaranya
adalah :
1. Manajemen yang baik
Untuk mengatasi permasalahan nelayan
tradisional, pertama kali yang harus
dilakukan adalah mengetahui kekuatan,
kelemahan, kesempatan dan ancaman yang
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dimiliki oleh para nelayan sehingga dapat
diambil kesimpulan apa yang harus
dilakukan.
Untuk
melakukan
itu
diperlukan analisa SWOT yang terdiri dari
:
A. Strength (kekuatan)
Strenght atau kekuatan yang dimiliki
oleh para nelayan adalah :
a. Sifat/karakter
nelayan
yang
pantang menyerah dan ulet dalam
mencari ikan di laut
b. Sumber daya ikan yang beragam
dan bernilai untuk dijual
B. Weaknesses (kelemahan)
Weaknesses atau kelemahan yang
dimiliki oleh para nelayan adalah
sarana dan prasarana untuk melaut
yang masih sangat kurang yaitu :
a. Kapal yang masih sangat
sederhana atau tradisional dan
berukuran kecil sehingga rawan
terkena ombak
b. Teknologi
yang
digunakan,
misalnya:
1. Banyaknya nelayan yang
pulang hanya membawa ikan
sedikit, karna mereka tidak
tahu dimana letak ikan
berkumpul
2. Batas wilayah, tidak sedikit
nelayan
yang
dengan
asyiknya menangkap ikan
sehingga lupa telah melewati
batas wilayah dan memasuki
wilayah negara lain
3. Pendeteksi ombak, sehingga
mereka dapat menghindar
sebelum ombak itu datang
C. Opportunities (kesempatan)
Opportunities atau kesempatan yang
dimilki oleh para nelayan adalah
menghasilkan ikan dalam jumlah yang
banyak dan berkualitas karena
Indonesia merupakan negara bahari
dan negara yang memiliki jumlah laut
yang terbesar.
D. Threats (ancaman)
Threats
atau ancaman bagi para
nelayan adalah :
1. Nelayan dari negara lain yang
memilki sarana dan prasarana
yang lebih baik atau maju untuk
mengexploitasi sumber daya ikan
yang ada (nelayan ilegal)
2. Tengkulak ikan yang membeli
ikan dengan harga semaunya
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2.

Peningkatan teknologi
Dari analisa SWOT diketahui
kelemahan dari para nelayan adalah
kurangnya pemanfaatan teknologi dalam
melaut atau mencari ikan dilaut untuk itu
diperlukan berbagai macam teknologi
yaitu :
a.

serta KUD Mina jaya di Teluk
Betung Selatan. [3]
b.

Mengetahui batas wilayah
Badan Kordinasi Keamanan Laut
(Bakorkamla)
terus
memantau
perbatasan laut Indonesia. Tidak
berfungsinya sistem call center
Bakorkamla, membuat pemerintah
membuat sistem baru dengan nama
National Picture Compilation (NPC).
Selain perbatasan laut, alat deteksi
dini itu juga bisa digunakan untuk
memantau perkembangan cuaca.
Bahkan, alat canggih ini mampu
melaporkan setiap gelojak alam
dengan cepat atau realtime, pada saat
peristiwanya
sedang
terjadi.
Sistem ini secara realtime mampu
memonitor dan memberi peringatan
dini pada pengguna laut tentang
kondisi cuaca dan pelanggaran di laut.
Sistem canggih itu baru diterapkan di
Bangka Belitung. Tujuannya untuk
memonitor kondisi perairan di Selat
Malaka dan Bangka Belitung, serta
untuk memantauperairan laut di
Sulawesi.
Sebelumnya, Direktorat Polisi Air
(Ditpolair) Polda Sumatera Utara
Kombes Pol Ario Gatut mengatakan,
di perbatasan laut Indonesia sangat
banyak terjadi pelanggaran. Di
antaranya, pengambilan ikan oleh
nelayan dari negara tetangga. Meski
tanpa kapal patroli yang canggih,
Polair
dapat
bekerja
dengan
maksimal.
"Sampai 2011, kami sudah berhasil
menangkap sebanyak 500 kapal
nelayan penangkapikan," [9].

c.

Pendeteksi Gelombang Pasang Air
Laut
Alat yang dapat digunakan untuk
mengetahui kemungkinan munculnya
gempa diikuti gelombang pasang air
laut (tsunami) adalah wave hunter.
Alat ini sudah dicoba di Pantai Kuta,
Bali [6].

d.

Pendeteksi angin
Alat yang dapat digunakan untuk
pendeteksi angin adalah Bistatic
Radar
Sistem radar ini terdiri dari komponen
penerima sinyal (receiver) dan
pemancar
sinyal
(transmitter).
Dengan dua komponen tersebut, target
dapat dideteksi melalui sinyal yang

Mendeteksi ikan
Badan pengkajian dan penerapan
teknologi (BPPT) menciptakan alat
deteksi ikan (ADI) yang bertujuan
untuk meningkatkan jumlah produksi
ikan bagi nelayan. Cara kerja dari alat
tersebut adalah sebagai radar yang
memonitor posisi ikan dari atas kapal
nelayan sedangkan fungsi dari alat ini
adalah :
1. Monitoring yang dipasang di
bagian bawah kapal yang luas
cakupan sampai dengan 1 km
2. Arah berlayar untuk mendapatkan
banyak ikan sehingga dapat
menghemat bahan bakar yang
digunakan dalam menangkap
ikan
3. Meningkatkan produksi tangkap
ikan [3]
Selain dari alat pendeteksi ikan
diperlukan pula alat yang dapat
digunakan untuk menyimpan ikan
agar ikan hasil tangkapan nelayan
tetap fress dan segar sehingga
memiliki nilai jual yang tinggi.
Alat penyimpanan ikan yang dapat
digunakan adalah :
1. Coolbox
Merupakan alat penyimpanan
ikan yang berbentuk termos
dengan ukuran 80 cm x 60 cm x
70 cm yang digunakan untuk
membawa ikan dari laut ke darat
sehingga ikan akan lebih segar
dan
hampir
100%
tidak
mengalami
kerusakan
dibandingkan jika menggunakan
alat
konvensional
yaitu
menggunakan termos biasa yang
diisi batu es tingkat kerusakannya
mencapai 40% dari total ikan
yang ditangkap atau dihasilkan.
2. Coldstorage
Merupakan alat penyimpanan
ikan yang digunakan untuk
membawa ikan dari darat ke
pelelangan ikan.
Alat ini sudah di uji coba untuk
nelayan di lampung dan cilacap
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dipantulkan ke pusat antena. Sistem
radar
itu
berfungsi
melacak
keberadaan target melalui proses
refleksi dari sumber pencahayaan
yang ada. Radar ini selanjutnya biasa
digunakan untuk sinyal komunikasi
dan
sistem
penyiaran
[7]
3.

melakukan penjualan secara online
nelayan harus dapat menciptakan merek
yang dapat digunakan sebagai pemberi
identitas atas produk yang dihasilkan dan
sebagai pembeda dengan produk pesaing.
Dengan memiliki merek maka dapat
diharapkan konsumen lebih mudah untuk
mengingat dan lebih loyal terhadap produk
yang kita hasilkan. Gambar 1 pemasaran
online yang memanfaatkan internet.
Dengan melakukan penjualan secara
online biaya pemasaran dapat dikurangi
hal tersebut disebabkan tidak perlunya
tenaga penjual dalam memasarkan produk
dan sewa tempat dalam memasarkan
produk yang dihasilkan.

Pemasaran
Selain teknologi, nelayan memiliki
kelemahan dalam hal pemasaran hasil
penangkapan ikan yang diperoleh. Untuk
mengatasi hal itu diperlukan adanya
pemasaran
secara
online
atau
menggunakan internet atau biasa dikenal
dengan sebutan e-commerce. Untuk

Gambar 1 Penjualan secara online

4.

Kebijakan Pemerintah
Perlu
adanya
campur
tangan
pemerintah dalam menangani masalah
nelayan terutama nelayan tradisional
diantaranya adalah
a. Kemudahan dalam mendapatkan
bahan bakar untuk melaut.
b. Undang-undang yang jelas dan tegas
dalam menanggulangi banyaknya
penangkapan ikan secara ilegal.
c. Subsidi dari pemerintah untuk
mendapatkan
alat
yang
dapat
digunakan
untuk
memudahkan
mereka dalam melaut.
d. Mengatasi limbah yang terjadi dilaut
karena dapat mengurangi atau bahkan
merusak ekosistem yang ada di laut.
e. Bantuan kapal melalui koperasi
nelayan

V. Simpulan
Nelayan terutama nelayan tradisional
merupakan penduduk sekitar pesisir pantai yang
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mata pencaharian utama mereka berasal dari
laut. Untuk memudahkan mereka dalam
mencari ikan diperlukan berbagai macam sarana
dan prasaran yang mendukung diantaranya alat
pendeteksi ikan, angin, teritorial atau wilayah,
gelombang pasang serta perlu adanya peranan
pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan
para nelayan. Karena tanpa adanya nelayan
tradisional maka jumlah protein hewani yang
dihasilkan akan berkurang.
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