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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan teknologi informasi 

dan komunikasi dalam meningkatkan produktivitas nelayan di Indonesia. Penggunaan telepon 

genggam sebagai proksi penggunaan teknologi, diinstrumenkan dengan variabel pendidikan 

tertinggi yang ditempuh oleh anak untuk dianalisis pengaruhnya terhadap jumlah tangkapan 

ikan dalam satu minggu. Hasil studi menunjukkan bahwa nelayan yang menggunakan telepon 

genggam memiliki probabilitas lebih tinggi sebesar 62 persen untuk memperoleh tangkapan 

ikan diatas satu kuintal. Selain itu, analisis yang hanya melibatkan sampel nelayan di luar 

pulau Jawa menunjukkan konsistensi hasil dimana variabel penggunaan telepon genggam 

tetap signifikan positif terhadap produktivitas nelayan. Model ini telah mengontrol variabel 

lain seperti frekuensi penangkapan ikan, kepemilikkan perahu, jumlah anggota rumah tangga 

berusia produktif, serta dummi Jawa. Melalui hasil penelitian ini diharapkan seluruh 

stakeholder dapat mendukung perluasan dari penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi di kalangan nelayan. 
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ABSTRACT 

 This study aims to analysis the effect of information and communication technology 

usage in increasing the productivity of fishermen in Indonesia. The use of mobile phones as a 

proxy for the use of technology, is instrumented with the highest educational variables taken 

by children to analyze its effect on the amount of fish caught in one week. The results of the 

study show that fishermen who use mobile phones have a higher probability of 62 percent to 

get fish caught above one quintal. In addition, the analysis which only involved a sample of 

fishermen outside of Java showed a consistency of results where the variable cell phone use 

remained significantly positive for fishermen productivity. This model has controlled for 

other variables such as fishing frequency, boat ownership, number of household members of 

productive age, and dummy of Java. Through the results of this study, it is hoped that all 

stakeholders can support the expansion of the use of information and communication 

technology among fishermen. 
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PENDAHULUAN 

Indonesia adalah negara yang memiliki kepulauan terluas di dunia yang terdiri dari 

17.504 pulau. Garis pantai di Indonesia juga tercatat menjadi yang terpanjang di dunia 

sepanjang 95.181 km (Kementerian Dalam Negeri, 2016). Luasnya lautan dan panjangnya 

garis pantai seharusnya menjadikan sektor maritim dan kelautan sebagai salah satu sektor 

strategis dan unggulan di Indonesia. Saat ini kontribusi subsektor perikanan termasuk dalam 

tiga besar subsektor terhadap PDB Nasional yaitu sebesar 19% pada tahun 2016. Dilihat dari 

sisi ketenagakerjaan, 21,28 persen penduduk yang tinggal di tepi laut atau pesisir bekerja 

sebagai nelayan yang menggantungkan hidupnya pada laut (BPS, 2018a). Meskipun volume 

ekspor perikanan dan sumbangannya terhadap PDB mengalami peningkatan, namun ternyata 

masih terdapat kesenjangan kesejahteraan nelayan di Indonesia.  

Tingkat kemiskinan nelayan sebagai aktor utama pada sektor perikanan masih cukup 

tinggi. Menurut data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,07 juta jiwa, 

sedangkan 25,14 persen dari jumlah tersebut adalah penduduk yang tinggal di daerah pesisir 

(BPS, 2018b). Kemiskinan pada nelayan dianggap sebagai sebuah siklus yang tidak berujung 

atau juga dikenal dengan lingkaran setan kemiskinan. Hal ini dikarenakan rumah tangga 

nelayan cenderung akan selalu menjadi rumah tangga miskin antargenerasi (Pranowo & 

Hidayatulloh, 2015). Penyebab kemiskinan pada nelayan disebabkan oleh beberapa faktor 

yaitu tingkat pendidikan rendah, keterbatasan modal, pendapatan rendah, perilaku yang 

cenderung boros, tidak adanya alternatif pekerjaan lain dan perencanaan regional yang tidak 

mendukung (Triyanti & Firdaus, 2016).  

Sebesar 85 persen nelayan di Indonesia termasuk dalam nelayan skala kecil yang masih 

bergantung pada penggunaan alat tangkap ikan tradisional dengan hasil tangkapan yang 

terbatas. Selain itu, mereka juga mengalami kesulitan dalam pemasaran yang bergantung 



pada tengkulak atau lelang ikan saja. Namun demikian, kontribusi nelayan kecil ini cukup 

signifikan terhadap sektor perikanan nasional. Menurut United Nations (2017), salah satu 

teknologi yang paling dibutuhkan oleh sektor pertanian dan subsektornya seperti perikanan 

pada era modern saat ini adalah penggunaan teknologi penunjang produksi. Penggunaan 

teknologi dalam konteks ini tidak harus diartikan dengan alat yang canggih dan mahal namun 

hanya dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) seperti telepon 

genggam pun dapat membantu meningkatkan produktivitas nelayan. 

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada era digital saat ini 

berkontribusi penting dalam upaya membuka isolasi petani dan nelayan yang sebagian besar 

terkonsentrasi di pedesaan terhadap informasi pasar, teknologi produksi, harga, modal, serta 

sarana dan prasarana pendukung lainnya. Akses informasi pada waktu dan sumber yang tepat 

dapat membantu menyeimbangkan antara resiko gagal dan sukses yang dialami oleh petani 

dan nelayan (Opara, 2008). Menurut Furuholt & Matotay (2011), teknologi komunikasi dan 

informasi yang paling banyak digunakan untuk menyebarkan informasi di dunia termasuk di 

negara berkembang adalah telepon genggam. Di Indonesia, telepon genggam menjadi sumber 

perolehan informasi terbesar kedua bagi nelayan setelah televisi (Kementerian Komunikasi 

dan Informatika, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa potensi pemberian informasi kepada 

nelayan melalui telepon genggam cukup besar. Penggunaan telepon genggam yang tepat, 

selain dapat meningkatkan produktivitas nelayan pada akhirnya juga mampu mengentaskan 

nelayan dari kemiskinan dan membantu mencapai target ketahanan pangan secara nasional. 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi terutama telepon genggam terhadap produktivitas nelayan di 

Indonesia. 

Beberapa penelitian empiris menunjukkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi 

(TIK) dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rumah tangga. Niebel 



(2018) menggunakan data panel 59 negara menemukan bahwa TIK berkontribusi terhadap 

pertumbuhan ekonomi meskipun efeknya lebih besar di negara maju dibandingkan di negara 

berkembang. Sejalan dengan temuan tersebut, Nasab & Aghaei (2017) juga mengonfirmasi 

peran TIK terhadap peningkatan GDP di negara anggota OPEC. Omar & Chhachhar, (2012) 

yang menggunakan sampel komunitas nelayan di Malaysia menemukan bahwa pemanfaatan 

TIK berhubungan positif dengan produktivitas nelayan. Hal ini dikarenakan TIK memberikan 

akses terhadap pasar sehingga nelayan dapat lebih mudah menjual hasil tangkapannya dan 

mereka mendapatkan informasi yang lebih up to date mengenai cuaca dan kondisi pasar. 

Selain itu, TIK juga terbukti membuat komunitas nelayan menjadi lebih kuat dan terorganisir 

dengan komunikasi yang lebih cepat dan mudah. Lamtane, Benard, & Lamtane (2018) juga 

menunjukkan hasil serupa bahwa adanya media TIK untuk sharing informasi pertanian 

terbukti meningkatkan produktivitas nelayan di Tanzania.  

Pertumbuhan penggunaan TIK telah menyebar dengan cepat di Indonesia. Seperti yang 

ditunjukkan oleh Gambar 1, penggunaan telepon selular di Indonesia adalah sebesar 50,49 

persen di tahun 2013 dan jumlahnya meningkat hingga 59,59 persen tahun 2017. Hal ini 

dibersamai dengan jumlah rumah tangga yang mengakses internet yang mengalami 

peningkatan cukup pesat sebesar 57,33 persen. Penetrasi TIK di Indonesia hingga saat ini 

sudah cukup merata dan menjangkau sampai daerah pedesaan dan terdepan. Hal ini 

khususnya untuk telepon genggam yang mana menurut data Kementrian Komunikasi dan 

Informatika jumlah pelanggan telepon genggam telah mencapai 435.000.000 pelanggan pada 

tahun 2017 dan jumlah tersebut telah melebihi jumlah penduduk Indonesia tahun 2017.  



 
Gambar 1. Perkembangan Indikator TIK di Indonesia, 2013-2017 

Sumber: BPS (2017) 

 

Penetrasi telepon genggam yang sangat pesat ini didukung oleh pembangunan jaringan 

seluler yang semakin menjangkau hingga pelosok negeri. Saat ini gerai penjual pulsa dapat 

ditemukan dengan mudah sehingga masyarakat dapat memanfaatkan telepon selular dengan 

optimal. Fungsi dari telepon genggam pun telah mengalami peningkatan mulai dari media 

berkirim pesan singkat hingga menjadi platform transaksi keuangan digital. Masyarakat dapat 

mengirim/menerima uang dari akun bank hanya dengan menggunakan aplikasi di telepon 

genggam yang telah disediakan baik di dalam negeri maupun internasional. Menurut data 

Bank Indonesia (2019), tercatat volume dalam satuan transaksi uang elektronik mencapai 

393.695.970 transaksi pada pertengahan tahun 2019. Jumlah tersebut tiga kali lipat dari 

volume transaksi pada tahun 2011 yang mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia 

perlahan-lahan mulai menggunakan tranksaksi uang elektronik dibandingkan transaksi 

konvensional.   

Terkait dengan penggunaan telepon genggam pada konteks pertanian dan perikanan,  

Bolarinwa & Oyeyinka (2011) menyatakan bahwa petani dan nelayan yang menggunakan 

telepon genggam mendapatkan informasi yang lebih baik. Konsekuensinya, mereka dapat 
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mengetahui teknik produksi terbaru yang memacu peningkatan produksi yang lebih tinggi 

dan pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup mereka melalui pendapatan yang lebih 

tinggi. Tettey (2013) dalam penelitiannya menemukan bahwa nelayan mendapatkan manfaat 

dari penggunaan telepon genggam karena telah membantu menurunkan biaya operasional dan 

meningkatkan pendapatan mereka. Secara spesifik, telepon genggam telah meningkatkan 

relasi dengan pelanggan, melancarkan komunikasi dengan supplier dan pengambil kebijakan. 

Mittal & Tripathi (2009) pada penelitiannya di India menunjukkan bahwa meskipun telepon 

genggam dapat berperan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani terutama 

di pedesaan, kualitas, timeliness dan kepercayaan informasi adalah tiga aspek paling penting 

yang harus diberikan kepada para petani supaya tepat dengan harapan dan kebutuhan petani. 

Sejalan dengan temuan lainnya, Otter & Theuvsen, (2014) juga menunjukkan bahwa dari 

beberapa jenis ICT yang digunakan oleh petani untuk berkomunikasi di perdagangan, telepon 

genggam menjadi yang paling berpengaruh terhadap produktivitas petani. Dampak dari 

penggunaan telepon genggam berbeda-beda tergantung dari jenis pertaniannya. 

 

METODE PENELITIAN 

Data 

Penelitian ini menggunakan data Indonesian Family Life Survey (IFLS) gelombang 5 

tahun 2014. Analisis kuantitatif dilakukan terhadap 220 rumah tangga nelayan yang 

menggunakan dan tidak menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat untuk 

mendukung usahanya. Penelitian ini mengkhususkan penggunaan telepon genggam yang 

ditujukan untuk keperluan usaha nelayan. 

Untuk mengukur produktivitas nelayan, penelitian ini menggunakan variabel jumlah 

tangkapan ikan selama satu minggu dalam satuan kilogram. Hal ini mempertimbangkan 



perbedaan harga ikan antar daerah. Selanjutnya, variabel independen yang menjadi perhatian 

utama dalam analisis ini adalah penggunaan telepon genggam sebagai teknologi informasi 

dan komunikasi yang mendukung kegiatan usaha. Berdasarkan data IFLS 2014, hanya 19,37 

persen nelayan yang telah menggunakan telepon genggam untuk meningkatkan usahanya. 

Untuk menghindari omitted variable bias, kehadiran variabel kontrol menjadi sangat 

penting. Penelitian ini melibatkan variabel kontrol yang terdiri atas variabel dummy 

kepemilikan perahu, frekuensi penangkapan ikan dalam satu minggu, jumlah anggota rumah 

tangga berusia produktif, dan dummy Jawa. Garis besar kondisi umum antara nelayan yang 

menggunakan telepon genggam dan tidak disajikan pada tabel 1. 

Tabel 1. Rerata nilai pada beberapa variabel antara nelayan pengguna HP dan bukan 

Variabel Pengguna HP Bukan Pengguna HP 

Produksi Ikan (kg) 470 344 

Kepemilikan perahu 0.77 0.76 

Frekuensi menangkap ikan 3 kali 4 kali 

Jumlah usia produktif 3 3 

Pendidikan tertinggi 9 8 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan yang cukup besar dalam hal 

jumlah tangkapan ikan antara nelayan yang menggunakan telepon genggam dan tidak. 

Sedangkan untuk variabel lainnya, tidak terdapat perbedaan yang berarti antara keduanya. 

 Metode Penelitian 

Keputusan rumah tangga nelayan dalam menggunakan telepon genggam dipengaruhi 

oleh unobserved factors yang bervariasi sepanjang waktu seperti sikap keterbukaan terhadap 

hadirnya teknologi. Apabila hal ini tidak diakomodir, maka faktor yang tidak dapat 

diobservasi tersebut akan masuk dalam error sehingga penggunaan metode OLS akan 



menghasilkan hasil estimasi yang bias. Masalah tersebut dapat diselesaikan dengan 

menginstrumenkan suatu variabel yang berhubungan dengan penggunaan telepon genggam 

akan tetapi tidak berhubungan dengan error. Penelitian ini menggunakan variabel pendidikan 

tertinggi dari anak dalam rumah tangga sebagai variabel instrumen. Asumsi exclusion 

restriction dalam instrumental variable (IV) dapat dijelaskan bahwa adanya variabel 

pendidikan tertinggi anak dapat mempengaruhi penggunaan telepon genggam guna 

menunjang usaha penangkapan ikan serta diasumsikan variabel pendidikan ini dapat 

mempengaruhi produktivitas nelayan melalui penggunaan telepon genggam untuk menunjang 

usaha. Asumsi penting terakhir yaitu variabel instrument tidak berkorelasi dengan error. 

Berikut model utama dalam penelitian ini: 

𝑌𝑖 =  𝛽0 + 𝛽1𝑡𝑒𝑙𝑒𝑝𝑜𝑛_𝑔𝑒𝑛𝑔𝑔𝑎𝑚𝑖 +  𝛽2𝑋𝑖 +  𝜀𝑖 (1) 

Dimana Y adalah outcomes berupa jumlah tangkapan ikan dalam satuan kilogram, 

telepon_genggam merupakan variabel penggunaan telepon genggam guna mendukung usaha 

nelayan dan X adalah variabel kontrol. Setelah mengidentifikan adanya endogenitas, maka 

estimasi selanjutnya adalah reduced form dalam persamaan 2 berikut: 

𝑡𝑒𝑙𝑒𝑝𝑜𝑛_𝑔𝑒𝑛𝑔𝑔𝑎𝑚𝑖 =  𝜋0 +  𝜋1𝑝𝑒𝑛𝑑_𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖𝑖 +  𝜋2𝑋𝑖 +  𝜇𝑖 (2) 

Dimana pend_tertinggi merupakan variabel pendidikan tertinggi anak dalam rumah 

tangga. Oleh karena variabel telepon_genggam berupa variabel dummy sedangkan variabel 

instrument nya merupakan variabel berupa data kontinyu, maka reduced form dilakukan 

dengan metode linear probability model (LPM). Persamaan 2SLS selanjutnya sebagai 

berikut: 

𝑌𝑖 =  𝛼0 +  𝛼1𝑡𝑒𝑙𝑒𝑝𝑜𝑛_𝑔𝑒𝑛𝑔𝑔𝑎𝑚̂
𝑖 +  𝛼2𝑋𝑖 +  𝛾𝑖 (3) 



Setelah diperoleh hasil dari estimasi di atas, analisis selanjutnya adalah pengaruh 

penggunaan telepon genggam terhadap produktivitas nelayan yang diproksikan dengan berat 

ikan hasil tangkapan dalam satu minggu. Post-estimation diagnostic dilakukan antara lain 

untuk memastikan model yang dibangun tidak mengandung masalah autokorelasi serta 

menguji endogenitas secara statistic. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan data IFLS 2014, sekitar 4 dari 5 rumah tangga nelayan hidup di luar pulau 

Jawa. Meskipun nelayan di Jawa hanya sedikit, persentase nelayan yang menggunakan 

teknologi informasi dna komunikasi (ICT) untuk menunjang usaha lebih besar di pulau Jawa. 

Dari grafik 1 terlihat bahwa 26,23 persen nelayan di pulau Jawa telah menggunakan telepon 

genggam sebagai upaya untuk menunjang usahanya sedangkan persentase untuk luar Jawa 

hanya sebesar 17,49 persen. 

 

Gambar 2. Persentase nelayan penggunan telepon genggam Jawa dan luar Jawa. 

Persebaran penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia nelayan masih 

terlihat sangat minim dimana hanya 1 dari 4 rumah tangga nelayan di Jawa yang 

menggunakan telepon genggam untuk mendukung usahanya, terlebih lagi untuk nelayan di 
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luar pulau Jawa. Padahal, kepemilikkan telepon genggam sendiri sudah sangat meluas. Tidak 

sulit bagi rumah tangga nelayan untuk mengoptimalkan kepemilikkan telepon genggamnya 

untuk digunakan sebagai sarana penunjang usahanya. Oleh sebab itu, analisis menggunakan 

variabel instrument untuk binary treatment dilakukan untuk mengalisis lebih dalam mengenai 

seberapa besar dampak dari penggunaan telepon genggam terhadap produktivitas rumah 

tangga nelayan. Output regresi ditampilkan dalam tabel 2 dibawah. 

Tabel 2. Marginal effects output regresi menggunakan metode variabel instrumen 

  1 2 

  Nelayan Nelayan di Luar Jawa 

Penggunaan HP 0.622
***

 0.601
***

 

 
-0.0733 -0.091 

   

Kepemilikan perahu -0.243
***

 -0.244
***

 

 
-0.0525 -0.0631 

   

Frekuensi menangkap ikan 0.0229
***

 0.0251
***

 

 
-0.00593 -0.00635 

   

Jumlah usia produktif 0.0231
***

 0.0263
***

 

 
-0.00816 -0.00895 

   

Jawa -0.114
**

 
 

 
-0.0576 

 
      

N 220 178 

Standard errors in parentheses 

*
 p < 0.1, 

**
 p < 0.05, 

***
 p < 0.01 

Tabel 2 terdiri dari 2 output dimana kolom kedua dengan label 1 Nelayan menunjukkan 

bahwa regresi dilakukan pada seluruh sampel responden rumah tangga nelayan baik di Jawa 

maupun luar Jawa. Sedangkan kolom ketiga dengan label 2 Nelayan di Luar Jawa 

menunjukkan bahwa regresi dilakukan hanya pada sampel responden rumah tangga nelayan 

yang tinggal di luar pulau Jawa.  



Secara statistik, penggunaan telepon genggam mampu meningkatkan produktivitas 

rumah tangga nelayan. Model telah mengontrol beberapa faktor yang mempengaruhi variabel 

terikat seperti kepemilikkan perahu, frekuensi menangkap ikan, jumlah usia produktif dalam 

rumah tangga, serta dummy pulau Jawa. Besaran marginal effects dihitung untuk 

menginvestigasi besarnya pegaruh dari variabel bebas yang menjadi perhatian utama, yaitu 

penggunaan telepon genggam. Seluruh variabel bebas dalam model berpengaruh signifikan 

terhadap produktivitas nelayan. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, variabel 

terikat dalam model ini adalah variabel dummy hasil penangkapan ikan diatas 1 kuintal.  

Rumah tangga nelayan yang menggunakan telepon genggam memiliki probabilitas lebih 

tinggi untuk memperoleh hasil tangkapan ikan diatas 1 kuintal dalam waktu 1 minggu. Secara 

umum, mereka 62 persen lebih mungkin untuk memperoleh ikan diatas 1 kuintal 

dibandingkan dengan nelayan yang tidak menggunakan telepon genggam untuk mendukung 

usahanya. Hal ini sangat masuk akal mengingat hadirnya teknologi mampu menjembatani 

demand dan suppy ikan. Kemudahan bertukar informasi kemungkinan besar akan membuka 

peluang permintaan yang lebih tinggi sehingga akan berdampak pada peningkatan upaya 

untuk meningkatkan penawaran. Hal tersebut pada akhirnya mendorong nelayan untuk 

memiliki stok ikan yang lebih banyak dimana salah satu caranya adalah dengan 

meningkatkan jumlah hasil tangkapan. 

Kepemilikan perahu pribadi berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah tangkapan 

ikan. Hal ini kemungkinan besar disebabkan karena perahu pribadi yang dimiliki nelayan 

masih didominasi oleh perahu tidak bermesin dan berukuran kecil serta perahu dengan motor 

luar. Sehingga, nelayan yang menggunakan perahu pribadi untuk menagkap ikan memiliki 

hasil tangkapan ikan yang lebih sedikit dibandingkan dengan nelayan yang menggunakan 

kapal bukan milik pribadi. Frekuensi menangkap ikan dalam 1 minggu serta jumlah anggota 

rumah tangga yang berusia produktif berpengaruh positif signifikan terhadap outcome model. 



Semakin sering nelayan mencari ikan, maka semakin besar pula jumlah tangkapan yang 

diperoleh. Selain itu, semakin banyak anggota rumah tangga yang berusia produktif, maka 

jumlah tangkapan juga semakin meningkat. Hal ini dapat dijelaskan dengan adanya 

kerjasama dalam rumah tangga dimana anggota berusia produktif sangat mungkin untuk turut 

membantu menangkap ikan. 

Dummy variable Jawa menunjukkan hasil yang signifikan dengan koefisien bertanda 

negatif. Hal ini berarti bahwa hasil tangkapan ikan di luar pulau Jawa lebih tinggi. Regresi 

dengan komposisi variabel yang sama dilakukan terhadap sampel responden yang hidup di 

luar pulau Jawa. Hasil yang diperoleh menunjukkan adanya kekonsitenan hasil dengan 

regresi yang dilakukan sebelumnya. Tingginya marginal effects dari variabel telepon 

genggam mengimplikasikan pentingnya pelibatan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

mendukung usaha tersebut. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada era digital ini berkontribusi 

penting dalam upaya membuka isolasi nelayan terhadap informasi pasar, teknologi produksi, 

harga, modal, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Berdasarkan data IFLS 2014, 

hanya 19,37 persen nelayan yang telah menggunakan telepon genggam untuk mendukung 

usahanya. Selain itu, meskipun sebagian besar nelayan hidup adalah mereka yang hidup di 

luar Jawa, akan tetapi persentase pengguna telepon genggam lebih banyak dilakukan oleh 

nelayan Jawa. Analisis regresi menggunakan metode variabel instrument menunjukkan 

bahwa nelayan yang menggunakan telepon genggam guna mendukung usahanya memiliki 

peluang lebih besar untuk memperoleh tangkapan ikan yang besar dibandingkan dengan 

nelayan yang tidak menggunakan telepon genggam dalam usahanya. Dari hasil studi ini 



diharapkan dapat memberikan penguatan terhadap himbauan pelibatan teknologi komunikasi 

dan informasi untuk meningkatkan hasil usaha nelayan melalui mekanisme sebaran informasi 

dua arah baik yang berkaitan dengan pemasaran, sharing solusi maupun berita atau informasi 

mengenai perkembangan terkini di dunia perikanan. 
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