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Learning Outcomes 

• Memahami perlunya standarisasi alat tangkap 

• Melakukan standarisasi alat tangkap sebagai 
upaya pre-treatment terhadap data upaya 
penangkapan 



Definisi 

Standarisasi alat tangkap: 

penyeragaman upaya penangkapan terhadap  
beberapa jenis alat tangkap  

Cara yang dipakai untuk menyatukan satuan 
effort ke dalam satu bentuk satuan alat tangkap 
yang dianggap standar 

 Umumnya merupakan pre-treatment terhadap 
data upaya penangkapan (effort) sebelum 
digunakan untuk analisis lanjutan, misal: estimasi 
MSY 

 



Alasan dilakukan standarisasi alat 
tangkap 

Standarisasi perlu dilakukan mengingat: 

• Indonesia memiliki tipe perikanan multi 
species and multi gear.  

• Satu jenis species akan ditangkap dengan 
dengan berbagai macam alat tangkap  

• Setiap alat tangkap memiliki perbedaan 
konstruksi dan metode pengoperasian yang 
berimbas pada perbedaan efisiensi 
penangkapan (catchability) 

 



Standarisasi alat tangkap 

Berbagai alat 
tangkap 

Alat tangkap yang 
menjadi standar adalah 
alat tangkap yang 
memiliki produktivitas 
penangkapan rata-rata 
paling tinggi 

Alat 
tangkap 
standar 

 

• Kemampuan penangkapan 
atau Relative Fishing Power  
(RFP) dihitung dengan 
membandingkan 
produktivitas alat tangkap 
standar. 



Prosedur 

1. Hitung hasil tangkapan per unit upaya 
penangkapan (Catch per unit effort) untuk setiap 
alat tangkap yang ada. 

 𝐶𝑝𝑢𝑒 =
𝑐

𝑓
 

 c = catch (hasil tangkapan) 
 f=effort (upaya penangkapan dapat 
 berupa: trip, ABK, kapal, alat tangkap) 
2. Menentukan alat tangkap standar 
     alat tangkap yang memiliki produktivitas 
 penangkapan rata-rata paling tinggi 
 
 



3. Hitung RFP (relative fishing power)/Indeks 
konversi jenis alat tangkap 

Membandingkan produktivitas alat tangkap 
yang ada dengan alat tangkap standar 

𝑅𝐹𝑃 =
𝑃𝑥

𝑃𝑠
 

Dimana Px= Produktivitas alat tangkap x 

               Ps= Produktivitas alat tangkap s 

Prosedur 



4. Penentuan jumlah alat tangkap yg telah 
distandarisasi 

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑡 = 𝑅𝐹𝑃𝑖𝑥𝐸𝑖𝑡  

Estandard t =Jumlah alat tangkap standar tahun 
ke t 

RFPi  = indeks konversi alat tangkap i 

E it = Jumlah alat tangkap i tahun ke t 

 

Prosedur 



• Buka file excel  

• Kerjakan sesuai dengan langkah2 yang sdh 
diberikan 


