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BAB II 

KERJASAMA INDONESIA-FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION 

(FAO) DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN  

 

Bab dua ini menjelaskan tentang berbagai hal yang meliputi potensi 

kekayaan laut yang dimiliki Indonesia, kerjasama Indonesia-Food and Agriculture 

Organization (FAO) di bidang kelautan dan perikanan, jenis kerjasama yang 

dilakukan oleh  Indonesia dengan FAO yang diantaranya meliputi pengelolaan 

perikanan yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas termasuk pengembangan 

pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat nelayan, Riset dan pertukaran para ahli 

serta ilmuwan di bidang kelautan dan perikanan, serta pencegahan, 

penanggulangan dan pemberantasan perikanan yang tidak sah, tidak dilaporkan 

dan tidak diatur (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing). 

 

2.1 Potensi Kekayaan Laut Indonesia  

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 

pulau dan luas perairan laut 5,8 juta km², lalu 3,1 juta km² terdiri dari perairan 

teritorial dan kepulauan dan luas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 

juta km². Secara geopolitik Indonesia memiliki peran yang sangat strategis karena 

berada di antara benua Asia dan Australia, serta diantara Samudera Pasifik dan 

Samudera Hindia, menempatkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dibidang 

perdagangan global (the global supply chain system) yang menghubungkan 

kawasan Asia-Pasifik dengan Australia. Potensi lestari sumber daya ikan laut 
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Indonesia diperkirakan sebesar 7,3 juta ton per tahun yang tersebar di perairan 

wilayah Indonesia dan perairan (ZEEI).1  

Dari seluruh potensi sumber daya ikan tersebut, jumlah tangkapan yang 

diperbolehkan (JTB) sebesar 5,8 juta ton per tahun atau sekitar 80 persen dari 

potensi lestari dan baru dimanfaatkan sebesar 5,4 juta ton pada tahun 2013 atau 

baru 93% dari JTB, sementara total produksi perikanan tangkap (di laut dan 

danau) adalah 5,863 juta ton. Potensi mikro flora-fauna kelautan juga belum 

tereksplorasi sebagai penyangga pangan fungsional pada masa depan. Luas 

terumbu karang yang dimiliki Indonesia saat ini yang sudah terpetakan mencapai 

25.000 km². Namun, terumbu karang yang masih dalam kondisi sangat baik hanya 

sekitar 5,30%, kondisi baik 27,18%, cukup baik 37,25%, dan kurang baik sebesar 

30,45%. Laut Indonesia memiliki sekitar 8.500 species ikan, 555 species rumput 

laut dan 950 species biota terumbu karang. Sumber daya ikan di laut meliputi 37% 

dari species ikan di dunia, dimana beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai 

ekonomis tinggi, seperti Tuna, Udang, Lobster, ikan Karang, berbagai jenis ikan 

hias, kerang-kerangan dan rumput laut.2 

Indonesia juga memiliki luas mangrove tidak kurang dari 4,25 juta hektar 

dan memiliki 89 jenis tumbuhan. Dari 71 jenis mangrove sejati di dunia, 

Indonesia memiliki sekitar 43 jenis mangrove sejati. Indonesia adalah negara 

dengan luas mangrove terbesar (19%) dan jumlah jenis mangrove sejati tertinggi 

                                                           
1 Laporan Kinerja Satu Tahun Kementerian Kelautan dan Perikanan, diakses melalui 

http://roren.kkp.go.id/arsip/file/123/buku-laporan-kinerja-kkp-27112015.pdf/ pada (Selasa, 

26/04/2016, 07:24 WIB). 
2 Ibid. 



 
 

28 

(61%) di dunia.3 Memiliki luas padang lamun mencapai 30.000 km persegi dan 

dari sekitar 60 jenis lamun yang dikenal di dunia, Indonesia mempunyai sekitar 13 

jenis. Memiliki sekitar 32 jenis dari 87 jenis mamalia laut dari kelompok paus, 

lumba-lumba dan dugong dunia, termasuk Paus Biru (Balaenopteramusculus) 

yang saat ini berstatus terancam punah menurut kategori IUCN Redlist.4 

Indonesia juga Memiliki 157 dari 596 jenis hiu dan pari yang ada di dunia, 

termasuk jenis hiu yang dikenal sebagai satwa laut terbesar di dunia yaitu Hiu 

Paus (Rhicodontypus) serta dua jenis pari karismatik, yaitu Pari Manta Oseanik 

(Mantabirostris) dan Pari Manta Karang (Mantaalfredi). Memiliki 6 dari 7 jenis 

penyu di lautan dunia, termasuk diantaranya Penyu Belimbing (Derm 

ochelyscoriacea) yang dikenal sebagai jenis reptilia laut penjelajah samudera.5 

Perairan laut Indonesia juga menyimpan potensi sumber daya non-hayati 

yang melimpah. Masih banyak wilayah perairan Indonesia yang memiliki potensi 

ekonomi namun belum terkelola secara memadai. Selain itu, potensi energi 

terbaharukan dari laut, seperti air laut dalam (deep sea water) masih menjadi 

tantangan untuk dikembangkan dan dimanfaatkan dimasa yang akan datang. 

Industri maritim, bioteknologi, jasa kelautan, produksi garam dan turunannya, 

biofarmakologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, pemasangan pipa dan 

kabel bawah laut, dan atau pengangkatan benda dan muatan kapal tenggelam, 

merupakan sub sektor kelautan yang belum tergarap secara optimal.6 

                                                           
3  ibid  
4 IUCN (Internasional Union for the Conservation of Nature and Natural Resources) Red List 

merupakan sebuah kategori untuk menyebutkan status makhluk hidup yang terancam punah  
5 Ichsan Efendi, 2002, Biologi Perikanan, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, hlm. 147. 
6 Laporan Kinerja Satu Tahun Kementerian Kelautan dan Perikanan , Op.Cit. 
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Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat mendukung untuk 

pengembangan pakan ikan mandiri guna mengurangi ketergantungan akan pakan 

pabrikan yang sangat bergantung kepada bahan baku impor, dalam hal ini tepung 

ikan. Data produksi pakan pellet mandiri saat ini tercatat 35.000 ton dari 1,3 juta 

ton (2,7%) keseluruhan pakan ikan yang digunakan untuk produksi 2,6 juta ton 

ikan air tawar. Berdasarkan laporan tahunan Kementerian dan Perikanan tahun 

2015, pada tahun 2019, dengan target produksi ikan air tawar 6,5 juta ton, 

diprediksi dapat dihasilkan 592 ribu ton pakan pellet mandiri dari 5,92 juta ton 

(10%) dari keseluruhan kebutuhan pakan.7 

 

2.2 Kerjasama Indonesia-Food and Agriculture Organization (FAO) di 

Bidang Kelautan dan Perikanan 

 Food and Agriculture Organization (FAO) merupakan salah satu badan 

pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berdiri pada bulan Oktober 1945 di 

Quebec, Kanada dan berkantor pusat di Roma. Tujuan utama didirikannya 

organisasi dunia ini adalah untuk menjamin setiap orang dapat memperoleh 

kebutuhan pangan sehingga menjamin bahwa FAO mampu mengurangi angka 

kekurangan gizi, meningkatkan hasil pertanian, memperbaiki kehidupan 

masyarakat di pedesaan, menunjang pertumbuhan ekonomi internasional serta 

melakukan pemeliharaan dan perlindungan, perbaikan dan pemanfaatan sumber 

daya alam seperti lahan, air, hutan, perikanan dan sumber daya genetik yang 

bersifat berkelanjutan demi keperluan pangan dan pertanian, dengan memberikan 

                                                           
7 Ibid. 
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bantuan berupa bantuan pembangunan dan bantuan teknis ke negara-negara yang 

membutuhkan.8 

 Indonesia secara resmi bergabung menjadi anggota FAO, yakni pada 

tanggal 28 November 1949 dan Kantor Perwakilan FAO di Jakarta dibuka sejak 

tahun 1979. FAO juga mempercayakan kepada Indonesia untuk memimpin 

berbagai kepanitiaan dalam kelompok kerja penting, termasuk posisi sebagai 

Independent Chair dari dewan FAO, komite masalah-masalah komoditi, serta 

komite konstitusi dan masalah hukum, Sidang Committee on Fisheries (COFI) 

dan sidang Asia Pasific Fisheries Commossion (APFIC). 9 

 Kerjasama Indonesia-FAO terus mengalami peningkatan teutama dalam 

beberapa tahun terakhir. Dimana pada tanggal 26, 27 dan 28 Mei 2013, Jose 

Graziano da silva, Direktur Jenderal FAO resmi berkunjung ke Indonesia untuk 

pertama kalinya. Tujuan kedatangannya adalah untuk membahas potensi 

peningkatan kerjasama antara Indonesia dan FAO dengan fokus pada bidang 

pertanian, perikanan dan pembagunan daerah pedesaan. KKP Indonesia dan FAO 

juga melakukan MoU tentang Kolaborasi Kelautan dan Perikanan yang meliputi 

beberapa poin utama diantaranya yaitu:10 

 

 

                                                           
8 Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Pusat Analisa Kerjasma Internasional 

dan Antar lembaga, Food and Agricultural Organization, diakses dari 

http://103.7.52.8/index.php/kerjasama/kerjasama-multilateral/pbb/item/54-fao, pada (21/01/2016, 

10:35 WIB) 
9 Ibid. 
10 Memorandum Saling Pengertian Antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik 

Indonesia dan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang 

Kolaborasi Kelautan dan Perikanan, diakses melalui http://treaty.kemlu.go.id/uploads-

pub/3441_OI-2013-0237.pdf, pada (30/05/2016, 05:29 WIB)  

http://103.7.52.8/index.php/kerjasama/kerjasama-multilateral/pbb/item/54-fao
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2.2.1 Pengelolaan perikanan yang berkelanjutan 

Untuk mewujudkan sistem pengelolaan perikanan yang berkelanjutan 

(Sustainable Fisheries Development), FAO telah mengeluarkan ketentuan yang 

dikenal dengan Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) yang telah 

diadopsi secara mutlak pada FAO conference pada tanggal 31 Oktober 1995,. 

Dalam CCRF tersebut, pada artikel 7 mengenai pengelolaan perikanan disebutkan 

bahwa: 

“Negara-negara dan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan 

 perikanan melalui suatu kerangka kebijakan hukum dan 

 kelembagaan yang tepat, harus mengadopsi langkah konservasi 

 jangka panjang dan pemanfaatan sumberdaya perikanan yang 

 berkelanjutan. Langkah-langkah konservasi dan pengelolaan baik 

 pada tingkat lokal, nasional, subregional atau regional, harus 

 didasarkan pada bukti ilmiah terbaik dan tersedia dan dirancang 

 untuk  menjamin kelestarian jangka panjang sumberdaya perikanan 

 pada tingkat yang dapat mendukung pencapaian tujuan dari 

 pemanfaatan yang optimum, dan mempertahankan ketersediaan 

 untuk generasi kini dan mendatang: pertimbangan-pertimbangan 

 jangka pendek tidak boleh mengabaikan tujuan ini”.11 

 

FAO meresmikan ketentuan tersebut bekerjasama dengan pemerintah 

Indonesia dalam melaksanakan program Reduction of Environmental Impact from 

Tropical Shrimp Trawling through the Introduction of By-catch Reduction 

Technologies and Change of Management (REBYC-I) pada tahun 2002-2008. 

Dimana FAO memberikan pelatihan pemasangan By-catch12 Reduction Devices 

(BRDs) pada trawl, termasuk Turtle Excluder Device (TED) dan Juvenile and 

                                                           
11 Food and Agriculture Organization of The United Nations Rome, 1995, Code of Conduct for 

Responsible Fisheries, hlm. 8, diakses melalui http://www.fao.org/3/a-v9878e.pdf , pada 

(02/06/2016, 21:28 WIB)   
12 By-catch adalah ikan atau organisme lainnya yang tidak menjadi tujuan penangkapan untuk 

diperdagangkan sebagai konsumsi masyarakat.  Tertangkapnya by-catch tidak dapat dihindari pada 

perikanan yang memiliki beragam alat penangkapan dan keberagaman spesies, akibat sangat 

rendahnya selektivitas API. By-catch seharusnya tidak ditangkap, karena dapat merugikan secara 

ekologi dan/atau ekonomi. 
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Trash fish Excluder Device (JTED) di Sorong, Merauke, Ambon, Tual, Sibolga 

dan Tarakan. Kegiatan REBYC-I berkontribusi nyata terhadap terlepasnya 

Indonesia dari embargo ekspor udang ke Amerika Serikat pada tahun 2005.13 

Kerjasama REBYC-I oleh Indonesia-FAO kemudian berlanjut menjadi 

Strategies for trawl fisheries by-catch management (REBYC-II CTI) yang 

bertujuan untuk: (1) mewujudkan keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya ikan 

dan terjaganya kesehatan ekosistem laut, (2) pengurangan by-catch, discards14, 

dan dampak operasional trawl di Arafura terhadap keanekaragaman hayati. Laut 

Arafura menjadi target utama program ini karena laut Arafura merupakan perairan 

yang dikenal memiliki potensi udang dan ikan demersal yang tinggi. Didukung 

oleh oleh karakteristik ekosistem seperti substrat dasar lumpur berpasir, mangrove 

yang luas dan kontur perairan yang relatif landai. Sementara penggunaan trawl 

bisa menyebabkan perubahan kondisi lingkungan atau habitat serta menurunnya 

potensi sumberdaya ikan (overfishing).15 

Terdapat beberapa hal dalam strategi Indonesia dalam melaksanakan 

project REBYC-II CTI adalah: (1) Menerapkan konsep MGT Scheme dalam 

manajemen perikanan trawl di Arafura. (2) Merekomendasikan manajemen 

perikanan ADAPTIF (terbuka untuk selalu direvisi sesuai dengan perkembangan). 

Konsep MGT scheme terdiri dari: Mapping yaitu bermanfaat mengarahkan 

                                                           
13 Strategies for Trawl Fisheries By-catch  Management (REBYC-II CTI): Panduan Sharing Data 

dan Informasi Tematik Perikanan dan Lingkungan Perairan untuk Pengelolaam Perikanan Pukat 

Hela (Trawl) di Perairan Arafura, hlm. 1-2. Diakses dari http://rebyc-

cti.kkp.go.id/product/panduan-sharing-data-dan-informasi-tematik-perikanan-dan-lingkungan-

perairan-untuk-pengelolaan-perikanan-pukat-hela-trawl-di-perairan-arafura.html/, pada 

(01/06/2016, 22:31 WIB)  
14 Discard adalah by-catch yang dilepas atau dibuang ke laut. Discard dapat terdiri dari satu atau 

beberapa spesies yang mungkin hidup atau mati. Dalam konteks ini discard adalah melepas ikan 

yang mungkin bertahan hidup dan membuang ikan yang mati. 
15 Ibid. 

http://rebyc-cti.kkp.go.id/product/panduan-sharing-data-dan-informasi-tematik-perikanan-dan-lingkungan-perairan-untuk-pengelolaan-perikanan-pukat-hela-trawl-di-perairan-arafura.html/
http://rebyc-cti.kkp.go.id/product/panduan-sharing-data-dan-informasi-tematik-perikanan-dan-lingkungan-perairan-untuk-pengelolaan-perikanan-pukat-hela-trawl-di-perairan-arafura.html/
http://rebyc-cti.kkp.go.id/product/panduan-sharing-data-dan-informasi-tematik-perikanan-dan-lingkungan-perairan-untuk-pengelolaan-perikanan-pukat-hela-trawl-di-perairan-arafura.html/
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kegiatan penangkapan untuk menghindari area yang ditetapkan dalam manajemen 

perikanan (area yang berpotensi tertangkapnya by-catch, terganggunya habitat dan 

ekosistem kritis dan perlindungan keanekaragaman hayati). Gear Type selection 

bermanfaat untuk memilih teknologi penangkapan terbaik dari teknologi yang ada 

dimasyarakat yang dapat mengurangi dampak terhadap habitat & lingkungan. 

Total Allowable Effort Management bermanfaat memelihara keuntungan dari 

perikanan trawl dalam pemanfaatan dan keseimbangan akses sumberdaya diantara 

semua kegiatan penangkapan.16  

Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah melakukan berbagai macam 

kebijakan yang berhubungan dengan implementasi fisheries sustainable 

development di bidang perikanan tangkap antara lain SK. Dirjen Perikanan Nomer 

340 tahun 1997 berisi tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis trawl, 

pengaturan tentang jalur penangkapan ikan, melalui SK. Menteri Pertanian No. 

392/Kpts/IK. 120/4/99, Keputusan Menteri KP No. Kep. 02/MEN/2002 

menetapkan pedoman pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan, yaitu 

pelarangan penangkapan beberapa jenis sumber daya ikan yang mengalami 

kondisi terancam punah seperti Trochus, beberapa jenis penyu, kima, beberapa 

jenis arwana, ikan duyung dan spesies ikan dan biota air yang dilindungi dan SK. 

Mentan No .375/Kpts/IK.250/5/1995 menyebutkan pelarangan penangkapan ikan 

Napoleon Wrasse, kemudian melarang purse seine yang menggunakan ukuran 

mata jaring lebih kecil dari 2 inci pada bagian sayap dan kurang dari 1 inci pada 

                                                           
16 Ibid., hlm. 2 
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bagian kantong, Penetapa potensi sumber daya ikan dan jumlah tangkapan yang 

diperbolehkan (JTB), dan pengaturan pemasangan rumpon. 17  

2.2.2 Peningkatan kapasitas termasuk pengembangan pendidikan, pelatihan 

bagi masyarakat nelayan 

Untuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di daerah 

pesisir pantai, Indonesia-FAO bekerjasama dalam program Regional Fisheries 

Livelihoods Programmefor South and Southeast Asia. Kegiatan tersebut 

dilaksanakan di Nusa Tenggara, khususnya Kupang, Alor dan Rotendao. 

Kegiatannya meliputi pengembangan alternatif mata pencaharian nelayan pada 

saat musim paceklik ikan, manajemen pengelolaan sumber daya, keselamatan 

melaut, pengolahan hasil laut pasca panen dan pemasaran serta manajemen 

keuangan mikro.18 

Berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Kupang 

dan Dinas Koperasi dan KUKM kota Kupang, Indonesia-FAO berupaya 

memberdayakan masyarakat pesisir dengan memberikan pendampingan kepada 

nelayan baik di sektor budidaya maupun sektor olahan dan pemasaran. Kegiatan 

yang dilaksanakan juga termasuk memperkuat UKM dengan memberikan bantuan 

                                                           
17 Sudirman,  Menuju Paradigma Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan Sebagai Implementasi 

dari Sustainable Fisheries Development, Diucapkan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar 

Tetap dalam Bidang Ilmu Metode Penangkapan Ikan pada Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan 

Universitas Hasanuddin di depan Rapat Senat Terbuka Luar Biasa Universitas Hasanuddin Pada 

Hari Kamis, 13 November 2008, HASANUDDIN UNIVERSITY. Diakses dari 

https://core.ac.uk/download/files/644/25486778.pdf, pada (01/06/2016, 22:40 WIB)  
18 Arie Sudaryanto dkk, Program Insentif Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa 

Tahun 2012, hlm.19-21, diakses dari 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved

=0ahUKEwjc-

si1kYrNAhVKQ48KHXdAAQgQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fpkpp.ristek.go.id%2F_assets

%2Fupload%2Fdocs%2F315_doc_11.pdf&usg=AFQjCNGtEiANY1m-E3vcgp9NDr29wgKqrw, 

pada (01/06/2016, 03:03 WIB)  

https://core.ac.uk/download/files/644/25486778.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc-si1kYrNAhVKQ48KHXdAAQgQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fpkpp.ristek.go.id%2F_assets%2Fupload%2Fdocs%2F315_doc_11.pdf&usg=AFQjCNGtEiANY1m-E3vcgp9NDr29wgKqrw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc-si1kYrNAhVKQ48KHXdAAQgQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fpkpp.ristek.go.id%2F_assets%2Fupload%2Fdocs%2F315_doc_11.pdf&usg=AFQjCNGtEiANY1m-E3vcgp9NDr29wgKqrw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc-si1kYrNAhVKQ48KHXdAAQgQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fpkpp.ristek.go.id%2F_assets%2Fupload%2Fdocs%2F315_doc_11.pdf&usg=AFQjCNGtEiANY1m-E3vcgp9NDr29wgKqrw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc-si1kYrNAhVKQ48KHXdAAQgQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fpkpp.ristek.go.id%2F_assets%2Fupload%2Fdocs%2F315_doc_11.pdf&usg=AFQjCNGtEiANY1m-E3vcgp9NDr29wgKqrw
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berupa pengadaan aset sejumlah 50 juta untuk pengolahan dan 100 juta untuk 

penangkapan, dalam program Pengembangan Usaha Mina-pedesaan (PUM).19   

Selain itu, pada bulan Mei tahun 2013, untuk mendukung pencapaian 

peningkatan produksi udang di Indonesia, Indonesia-FAO mengadakan training di 

hotel Tamarine Jakarta, dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait mulai dari 

kalangan pembudidaya, penyuluh, pemerintah daerah dan lainnya. Dalam acara 

tersebut, Indonesia-FAO meluncurkan program mengenai pengembangan 

perlindungan kesehatan hewan air dan meningkatkan kapasitas tanggap darurat 

terhadap wabah penyakit udang di Indonesia (Development oppreventive aquatic 

animal health protection plan and enhacing emergency response capacities to 

shrimp disease outbreaks in Indonesia) – TCP/INS/3402.20 

Dalam Upaya Indonesia mengatasi permasalahan penyakit udang, pihak 

FAO memberikan bantuan kepada pemerintah Indonesia yaitu kegiatan Technical 

Cooperation Project (TCP/INS/3402) berupa workshop dan training baik skala 

nasional maupun internasional yang sudah terlaksana dengan baik sejak bulan Mei 

2013 hingga Mei 2015. Lokasi yang akan menjadi tempat kegiatan pilot project 

adalah Provinsi Lampung, Banten dan Jawa Barat yang didukung oleh 2 

International Expert dan 5 Konsultan Indonesia. Hasil-hasil dari program ini 

diharapkan dapat mendukung pembangunan perikanan budidaya berkelanjutan 

untuk meningkatkan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi melalui 

                                                           
19 Ibid. 
20KKP Target Produksi Udang 200 Ribu Ton, diakses dari 

http://www.antaranews.com/berita/374647/kkp-targetkan-produksi-udang-200-ribu-tonpada 

(16/12/ 2015, 09.13 WITA) 

http://www.antaranews.com/berita/374647/kkp-targetkan-produksi-udang-200-ribu-ton
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pemerintahan yang efektif dan bisa memperkuat kompetensi otoritas nasional di 

Indonesia dalam menerapkan sistem pengelolaan kesehatan ikan secara efektif.21 

Kerjasama tersebut juga bertujuan untuk menghasilkan produk yang 

berkualitas, mampu memiliki daya saing yang tinggi, mampu mencapai target 

produksi yang telah ditetapkan dan termasuk menjadi bagian dari kegiatan yang 

berkelanjutan. Kegiatan ini tidak terlepas dari pengalaman Indonesia yang pada 

tahun 2007-2009 mengalami kerugian mencapai Rp. 1 triliun dan setiap tahunnya 

Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 150 miliar akibat penyakit bercak 

putih viral (White Spot Syndrome Virus /WSSV).22 Virus Bercak Putih membuat 

tubuh udang mengalami bintik-bintik putih, yang lama- kelamaan akan menjadi 

gumpalan daging yang bersarang di tubuh udang sehingga bisa menghambat 

kualitas dan kuantitas produk perikanan budidaya.23 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya, Kerjasama Pencegahan Penyakit Udang untuk 

Mendukung Pencapaian Peningkatan Produksi, Jakarta, 14 May 2013. Diakses dari 

http://satwaspontianak.psdkp.kkp.go.id/index.php/berita/detil/699, pada (01/06/20116, 06: 57 

WIB)   
22Erlangga Djumena, Kerugian Akibat Penyakit Ikan Rp 1 T, diakses dari 

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/11/30/0757311/kerugian.akibat.penyakit.ikan.rp.1.t 

pada (15/12/2015, 14:01 WITA)  
23Ibid. 

http://satwaspontianak.psdkp.kkp.go.id/index.php/berita/detil/699
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/11/30/0757311/kerugian.akibat.penyakit.ikan.rp.1.t
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Gambar 2.1 Contoh Penyakit Udang 

                     

              

Keterangan:  

1. Ciri-ciri fisik udang yang terkena penyakit White Spot Syndrome Virus 

yang disebabkan oleh virus SEMBV (System Ectodema and Messodema 

Baculo Virus).24 

                                                           
24 Virus SEMBV Penyembab Kematian Udang di Tambak Kalianyar-Bangil, diakass dari 

http://dkp.pasuruankab.go.id/content-583-virus-sembv-penyebab-kematian-udang-di-tambak-

kalianyar-bangil.html, pada (15/12/2015, 14:13 WITA). 

http://dkp.pasuruankab.go.id/content-583-virus-sembv-penyebab-kematian-udang-di-tambak-kalianyar-bangil.html
http://dkp.pasuruankab.go.id/content-583-virus-sembv-penyebab-kematian-udang-di-tambak-kalianyar-bangil.html
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2. Early Mortality Syndrome (EMS).25 Penyakit ini ditandai dengan Warna

hepatopancreas (pencernaan tomalley kelenjar pada hewan krustasea)

menjadi pucat keputih-putihan, hepatopancreas mengecil/mengkerut,

Cangkang lunak dan usus kosong, adanya bintik atau strip hitam pada

hepatopancreas, hepatopancreas tidak mudah hancur/kenyal dan sangat

sulit pecah bila dijepit 2 jari, hingga akhirnya menyebabkan kematian

masal 40 – 100%.26

Workshop lain yang juga diselenggarakan oleh KKP-FAO dalam rangka

menindaklanjuti MOU antara kedua belah pihak adalah FAO Regional Workshop 

Seaweed Culture, Handling and Processing yang berlangsung di Jakarta. 

Lokakarya yang mengambil tema Pemberdayaan Perempuan dan Pengentasan 

Kemiskinan Melalui Rumput Laut (Women Empowerment and Poverty 

Alleviation Through Seaweed), bertujuan untuk menerapkan pengetahuan dan 

keterampilan sektor kelautan dan perikanan, untuk membantu membentuk 

lingkungan ekonomi dan sosial di negara-negara peserta. Lebih dari itu, lokakarya 

juga sangat penting bagi peserta untuk mengembangkan kapasitas sumber daya 

manusia, daya saing, dan pemikiran inovatif yang akan menentukan bagaimana 

sektor kelautan dan perikanan akan dikembangkan dan dikelola.27 

25 EMS-The Perfect Killer-A Webinar, Shrimp News Internasional, diakses dari 

http://www.shrimpnews.com/FreeReportsFolder/NewsReportsFolder/VietnamGAAwebinarEMS.h

tmlpada (12/01/2016, 4.17 WIB) 
26 Sosialisasi Early Mortality Syndrome (EMS) Pada Udang Windu dan Vanamei di SKIPM Kelas 

II Cirebon, diakses dari 

http://www.bkipm.kkp.go.id/new_puskari%20/detil_kegiatan.php?id=%201170 pada (12/01/2016, 

4.28 WIB) 
27 KKP-FAO Gelar Latihan Rumput Laut, antaranews.com, edisi (Jumat, 4 Oktober 2013), diakses 

dari http://www.antaranews.com/berita/398832/kkp-fao-gelar-latihan-rumput-laut, pada 

(01/06/2016, 07:19 WIB). 

http://www.shrimpnews.com/FreeReportsFolder/NewsReportsFolder/VietnamGAAwebinarEMS.html
http://www.shrimpnews.com/FreeReportsFolder/NewsReportsFolder/VietnamGAAwebinarEMS.html
http://www.bkipm.kkp.go.id/new_puskari%20/detil_kegiatan.php?id=%201170
http://www.antaranews.com/berita/398832/kkp-fao-gelar-latihan-rumput-laut
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2.2.3 Riset dan Pertukaran Para Ahli, Ilmuwan di Bidang Kelautan dan 

Perikanan 

Kerjasama Indonesia-FAO di bidang riset dan pertukaran para ahli 

diimplementasikan dalam The Second International Indian Ocean Expedition 

(IIOE-2) yang diselenggarakan oleh FAO menggunakan kapal Dr. Fridjof Nansen 

milik Norwegia. FAO mengirimkan 2 kapal riset dan mengutus tiga orang peneliti 

asal Indonesia dari 16 peneliti yang berasal dari 12 negara yaitu Norwegia, 

Indonesia, Malaga, Spanyol, Belanda, Kenya, Afrika Selatan, Perancis, India, 

Australia, Tanzania dan Seychelles untuk memulai ekspedisi Samudera Hindia 

yang dimulai dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.28 

Penelitian berlangsung selama kurang lebih dari 20 hari, dilakukan untuk 

persiapan Indonesia dalam rangka proses dukungan terhadap program dunia The 

Second International Ocean Expedition yang akan berlangsung pada Desember 

2015. Tujuan utama dari ekspedisi ini adalah untuk mengetahui seputar ketahanan 

pangan global, khususnya dibidang perikanan yang diharapkan mampu membuka 

potensi managemen perikanan yang berkelanjutan. Dengan manajemen 

perikananan yang baik, maka dapat membuka potensi sektor ketahanan pangan 

yang baru.29 Kegiatan ini juga digunakan untuk mencari informasi mengenai 

Samudera Hindia. Kegiatan ini sangat membantu para nelayan, karena akan 

                                                           
28 Stefanno Reinard, Jaga Ekosistem Laut, Menko Maritim-FAO Luncurkan Ekspedisi Samudera 

Hindia, diakses dari http://portalkbr.com/06-

2015/jaga_ekosistem_laut__menko_maritim_fao_luncurkan_ekspedisi_samudera_hindia/72729.ht

ml pada (25 Desember 2015, 22:05 WITA) 
29 Amri Mahbub, Soal Ketahan Pangan, Ilmuan Teliti Samudera Hindia, diakses dari 

http://tekno.tempo.co/read/news/2015/06/26/061678465/soal-ketahanan-pangan-ilmuwan-teliti-

samudera-hindiapada (13 Desember 2015, 23:58 WITA) 
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mampu memprediksi El-Nino dan Al-Nina, karena El-Nino dan Al-Nina ini 

sangat mempengaruhi jumlah penangkapan ikan.30 

Para tim ekspedisi ini akan melakukan beberapa tahap metode penelitian, 

seperti pengambilan data dan mengambil profil Samudera Hindia menggunakan 

ROV (Remotely Operated Underwater) di 33 titik. Data yang harus dikumpulkan 

meliputi data Hidro-oseanografi berupa kedalaman dan permukaan laut, data CTD 

berupa daya konduksi laut, temperatur, tingkat salinitas, dan pendar cahaya. Data 

ekologi berupa tingkat keasaman (pH) dan nutrisi yang ada di dalam laut dan data 

jumlah limbah plastik di samudera, hal ini dilakukan untuk melihat pemetaan dan 

pola perikanan.31 

Para peneliti dari 12 negara juga berusaha mencari tahu mengenai 

hubungan antara pola arus besar samudera, ekosistem kelautan serta perikanan 

dimana terdapat fenomena yang unik di Samudera Hindia. Fenomena tersebut 

adalah Indian Ocean Gyre atau juga sering disebut dengan Arus Besar Samudera. 

Fenomena tersebut berdampak pada sampah-sampah yang dibawa oleh Arus 

Besar Samudera. Sampah-sampah tersebut sudah terlihat menjadi potongan kecil 

dan yang parahnya, arus tersebut tidak membawa sampah-sampah tersebut ke 

daerah pantai, akan tetapi malah mengendap di dasar samudera dan para peneliti 

sedang mencari tahu asal-muasal datangnya sampah-sampah tersebut dan 

menganalisis untuk mencari cara penanganan dari masalah yang ada di dalam 

dasar laut samudera Hindia tersebut.32 

                                                           
30Ibid. 
31Ibid. 
32Amri Mahbub, Ibid. 
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Studi yang dipimpin oleh professor teknik lingkungan dari Universitas 

Georgia Jenna Jambeck tahun 2015, manusia yang ada di dunia ini membuang 8,8 

juta ton sampah plastik ke lautan setiap tahunnya.33 Mulai dari sampah sandal 

jepit, bagian bangkai pesawat, ribuan peti kemas yang hilang, mayat manusia 

yang telah lama menghilang, jaring nelayan yang sudah tak terpakai, botol plastik, 

sterofoam, ban mobil, tali pancing, bangkai kapal dan ribuan mainan Lego dari 

pesisir Cornish yang berasal dari kontainer yang jatuh akibat ombak besar ditahun 

1997.34 Semua sampah-sampah tersebut tidak hanya mengendap di dasar laut, 

akan tetapi juga mengapung di atas permukaan air. Meski pun sampah plastik dan 

karet mampu hancur dengan sendirinya, namun waktu yang dibutuhkan untuk 

hancur bisa mencapai puluhan tahun lamanya. Sampah tersebut harus segera 

diatasi, karena akan mengganggu keseimbangan rantai makanan dan ekosistem 

laut.  

2.2.4 Pencegahan, Penanggulangan dan Pemberantasan Perikanan yang 

Tidak Sah, Tidak Dilaporkan dan Tidak Diatur (IUU Fishing) 

Kebutuhan ikan dunia, terutama sebagai konsumsi protein hewani bagi 

manusia terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dunia. 

Otomatis, hal itu memicu terjadinya IUU Fishing yang merupakan permasalahan 

yang dihadapi oleh sebagian besar negara-negara di dunia. Praktek Illegal,  

Unreported and Unregulated (IUU) Fishing tidak hanya mengancam sumber daya 

perikanan, tapi juga kelestarian lingkungan laut. Kondisi ini mendorong negara-

                                                           
33 Lautan Dipenuhi Sampah, Mulai dari Lego sampai Puing pesawat, diakses dari 

http://www.voaindonesia.com/content/lautan-dipenuhi-sampah-mulai-dari-lego-sampai-puing-

pesawat/2917630.html pada (14 Desember 2015, 23:25 WITA) 
34Ibid. 

http://www.voaindonesia.com/content/lautan-dipenuhi-sampah-mulai-dari-lego-sampai-puing-pesawat/2917630.html
http://www.voaindonesia.com/content/lautan-dipenuhi-sampah-mulai-dari-lego-sampai-puing-pesawat/2917630.html
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negara yang tergabung didalam FAO untuk merumuskan acuan tentang 

pengelolaan dan pembangunan perikanan yang ramah lingkungan, bertanggung 

jawab dan berkelanjutan. Diantaranya adalah melalui The Code of Conduct for 

Responsible Fisheries (CCRF) yang telah disepakati pada tahun 1995. 

The Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) diantaranya berisi 

tentang:35  

1. Conducted by national or foreign vessels in waters under the jurisdiction 

of a State, without the permission of that State, or in contravention of its 

laws and regulations. (Kegiatan peangkapan ikan yang dilakukan oleh 

suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan 

yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau 

kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum peraturan 

negara itu). 

2. Conducted by vessels flying the flag of States that are parties to a relevant 

regional fisheries management organization but operate in contravention 

of the conservation and management measures adopted by that 

organization and by which the States are bound, or relevant provisions of 

the applicable international law. (kegiatan penangkapan ikan yang 

dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang 

tergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, 

Regional Fisheries Management Organization (RFMO) tetapi 

pengoperasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan konservasi 

                                                           
35  INTERNATIONAL PLAN OF ACTION TO PREVENT, DETER AND ELIMINATE 

ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED FISHING, diakses dari 

http://www.fao.org/docrep/003/y1224e/y1224e00.htm, pada (10 Mei 2015, 11:27 WIB).  

http://www.fao.org/docrep/003/y1224e/y1224e00.htm
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dan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh RFMO. Negara 

RFMO wajib mengikuti aturan yang ditetapkan itu atau aturan lain yang 

berkaitan dengan hukum internasional) 

3.  In violation of national laws or international obligations, including those 

undertaken by cooperating States to a relevant regional fisheries 

management organization. (Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan 

dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional, 

termasuk aturan-aturan yang ditetapkan negara anggota RFMO).  

Dalam perkembangannya implementasi CCRF dinilai belum cukup 

sebagai instrumen dalam pengelolaan sumber daya perikanan termasuk 

pencegahan dan penanggulangan IUU Fishing. Oleh karena itu, negara-negara 

anggota FAO merumuskan dan menyepakati aksi internasional untuk 

memerangi IUU Fishing yang dituangkan dalam International Plan of Action to 

Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing (IPOA-IUU Fishing) pada tahun 

2001. IPOA-IUU Fishing merupakan rencana aksi global dalam rangka mencegah 

kerusakan sumber daya perikanan dan membangun kembali sumber daya 

perikanan yang telah atau hampir punah, sehingga kebutuhan pangan yang 

bersumber dari perikanan bagi generasi saat ini dan yang akan datang tetap dapat 

terjamin ketersediaannya. IPOA-IUU Fishing tersebut harus ditindaklanjuti oleh 

setiap negara, termasuk Indonesia dengan menyusun rencana aksi pencegahan dan 

penanggulangan IUU Fishing di tingkat nasional.36 

                                                           
36 KKP Tertibkan Kepmen Penanggulangan IUU Fishing, diakses dari 

http://dkp.kaltimprov.go.id/berita-156-kkp-terbitkan-kepmen-penanggulangan-iuu-fishing.html,   

Pada (09 Mei 2016, 15:31 WIB). 

http://dkp.kaltimprov.go.id/berita-156-kkp-terbitkan-kepmen-penanggulangan-iuu-fishing.html
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Pemerintah Indonesia sendiri menindaklanjuti IPOA-IUU Fishing dengan 

mengeluarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

KEP/50/MEN/2012 pada tanggal 27 Desember 2012 tentang rencana aksi 

nasional pencegahan dan penanggulangan IUU Fishing tahun 2012-2016. 

Beberapa hal yang tertuang dalam Kepmen tersebut antara lain dirumuskan 

tentang upaya pencegahan IUU Fishing di Indonesia dilakukan dengan 

pengendalian pengelolaan penangkapan ikan melalui mekanisme perizinan, 

pengawasan perikanan dan ditindaklanjuti dengan penegakan hukum. Kegiatan 

tersebut dilakukan melalui kerja sama dan koordinasi antar instansi pemerintah 

yang mempunyai kewenangan di laut, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, 

Kementerian Perhubungan, TNI-AL, dan Polisi Perairan.37 

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan kebijakan strategis  

berupa penerbitan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Penghentian 

Sementera (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah 

Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia (PERMENKP No. 

56/PERMEN-KP/2014). Peraturan lainnya yakni terkait Larangan Transshipment 

(PERMENKP No. 57/PERMEN-KP/2014) serta Peningkatan Disiplin Pegawai 

Aparatur Sipil Negara di lingkungan KKP terkait pelaksanaan kebijakan 

moratorium, larangan transshipment dan penggunaan nakhoda dan anak buah 

kapal (ABK) asing (PERMENKP No. 58/PERMEN-KP/2014).38 

                                                           
37 Ibid. 
38 Refleksi 2014 dan Outlook 2015: KKP Konsisten Perangi Illegal Fishing, edisi (05/01/2015), 

diakses dari http://kkp.go.id/index.php/pers/kkp-konsisten-perangi-illegal-fishing/, pada (11 Mei 

2016, 20:15 WIB). 

http://kkp.go.id/index.php/pers/kkp-konsisten-perangi-illegal-fishing/
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Selain telah menerbitkan peraturan, kebijakan strategis lainnya yakni 

mendorong transparasi data dan informasi, membuat satuan tugas (satgas) dan tim 

pokja, meningkatkan kerjasama lintas instansi penegak hukum, serta penguatan 

dan pengembangan peradilan perikanan. Dalam pelaksanaan transparasi data dan 

informasi, KKP telah mempublikasikan data kapal dan transparasi proses 

perizinan kapal ikan (SIPI dan SIKPI) melalui website (www.kkp.go.id). 

Kemudian, publikasi hasil pemantauan kapal perikanan dengan data satelit, 

sehingga dapat diakses oleh aparat penegak hukum di laut dan pemilik kapal 

bersangkutan.39 

Meski upaya pemberantasan IUU Fishing belum mampu menghilangkan 

praktek-praktek ilegal secara tuntas, namun upaya tersebut telah memberikan hasil 

yang positif. Diantaranya adalah semakin meningkatnya hasil tangkapan ikan oleh 

nelayan di berbagai daerah. Misalnya di Indramayu, dalam kondisi normal, 

produksi ikan di tempat pelelangan ikan (TPI) Karangsong biasanya hanya 1.500 

ton dengan nilai Rp.30 miliar per bulan. Namun, sejak Agustus 2015, produksinya 

naik rata-rata 20% per bulannya.40 Peningkatan produksi itu jelas karena pengaruh 

pemberantasan illegal fishing, dimana kapal-kapal asing yang mencuri ikan di 

perairan Indonesia kini sudah tidak bisa bebas melakukan aktifitasnya. 

Pemerintah mengklaim bahwa pemberantasan kapal asing pencuri ikan 

(illegal fishing) terbukti telah meningkatkan hasil tangkapan nelayan lokal 

dibanding sebelumnya. Hasil perikanan yang biasanya dicuri, yang diperkirakan 

                                                           
39 Ibid. 
40 Illegal Fishing Ditekan, Hasil Tangkapan Nelayan Meningkat, koran-sindo.com, edisi 

(03/11/2015), diakses dari http://m.koran-sindo.com/news.php?r=6&n=41&date=2015-11-03, 

pada (11 Mei 2016, 20:12 WIB)  

http://www.kkp.go.id/
http://m.koran-sindo.com/news.php?r=6&n=41&date=2015-11-03
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seperempat dari potensi produksi nasional, kini sudah bisa diselamatkan dan 

dinikmati di dalam negeri. Hal itu dibuktikan dengan pertumbuhan produk 

domestik bruto (PDB) dari sektor ini membaik dari 7,35% tahun 2014 menjadi 

8,37% pada 2015. Produksi perikanan juga meningkat dari 20,40 juta ton menjadi 

23,99 juta ton.41 Sementara angka tersebut telah naik pada triwulan pertama 2016 

yang tumbuh mencapai 8,96 persen dari sebelumnya 8,3 persen. Selain itu nilai 

Tukar Nelayan (NTN) juga telah naik dari 104 (pada kuartal Desember 2014) 

menjadi 110 pada triwulan pertama 2016.42 Itu mengartikan, hasil tangkapan ikan 

nelayan saat ini lebih banyak daripada sebelumnya.  

                                                           
41 Damiana Ningsih/Tri Listiyarini, Menteri Susi, Sektor Perikanan Makin Naik, beritasatu.com, 

edisi (Senin, 04/042016), diakses dari http://www.beritasatu.com/ekonomi/358151-menteri-susi-

sektor-perikanan-makin-baik.html, pada (11 Mei 2016, 20: 33 WIB).  
42  Larawana Intan Widuri, Illegal Fishing Diberantas, Pendapatan Nelayan Meningkat, diakses 

dari http://kemanusiaan.id/2016/05/12/illegal-fishing-diberantas-pendapatan-nelayan-meningkat/, 

pada (11 Mei 2016, 20:30 WIB).  

http://www.beritasatu.com/ekonomi/358151-menteri-susi-sektor-perikanan-makin-baik.html
http://www.beritasatu.com/ekonomi/358151-menteri-susi-sektor-perikanan-makin-baik.html
http://kemanusiaan.id/2016/05/12/illegal-fishing-diberantas-pendapatan-nelayan-meningkat/



