
Ikan Sebagai Bahan 
Pangan Bergizi

Perikanan sebagai salah satu hasil laut dan perairan, telah 

menjadi tumpuan kehidupan masyarakat, utamanya 

masyarakat pesisir selama berabad-abad. Pada tahun 

2018 tercatat 6,6 juta orang menggantungkan hidupnya 

sebaga i  ne layan dan pembudidaya ikan .  B i l a 

ditambahkan dengan tenaga kerja di pengolahan dan 

sektor hilir lain sepanjang rantai pasok, maka sangat 

mungkin perikanan menyerap 10-12,5  juta tenaga kerja. 

Dengan asumsi satu tenaga kerja menanggung �ga jiwa, 

maka hampir 50 juta jiwa bergantung pada sektor 

perikanan. Perikanan merupakan salah satu sektor 

pembangunan penggerak ekonomi bangsa.

Pemanfaatan hasil perikanan secara umum adalah untuk 

konsumsi manusia dan non-konsumsi manusia, baik 

untuk domes�k maupun ekspor. Untuk konsumsi 

manusia secara langsung, ikan dimanfaatkan dalam 

bebagai bentuk antara lain segar, beku, dan olahan baik 

Ikan mempunyai peran pen�ng dalam mendukung 

ketahanan pangan, ketahanan gizi, dan sumber kehidupan 

bagi sekitar 50 juta masyarakat Indonesia. Konsumsi ikan 

(setara ikan utuh segar) di Indonesia tahun 2019 adalah 54,5 

kg/kapita/tahun dan secara bertahap akan dinaikkan 

menjadi 62,5 kg/kapita/tahun pada tahun 2024. Untuk 

mencapai target tersebut diperlukan 14,34 juta ton ikan pada 

tahun 2024. Peningkatan konsumsi ikan merupakan salah 

satu langkah strategis untuk menurunkan malnutrisi di 

Indonesia, seper� anemia pada ibu hamil yang ditargetkan 

turun dari 48,8% di tahun 2018 menjadi 18,5% di tahun 2024 

dan prevalensi balita pendek (stun�ng) dari 30,8% di tahun 

2018 menjadi 14% di tahun 2024. Ketersediaan ikan untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi banyak terkendala oleh 

faktor-faktor teknis dan non teknis yang menyebar dari hulu 

sampai hilir, diantaranya pemanfaatan yang �dak merata, 

kesenjangan antara sentra produksi dan konsumen, �ngginya 

susut hasil (fish loss), illegal fishing, mul�sektor, tantangan 

perikanan budidaya, perubahan iklim, dan perilaku 

konsumen. Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih 

terintegrasi dengan memperha�kan keberlanjutan 

sumberdaya perikanan sebagai pangan bergizi, baik dari sisi 

ekologi, sosial-ekonomi, komunitas, dan kelembagaan. 

Keterlibatan para pemangku kepen�ngan dan koodinasi 

lintas sektor menjadi faktor kunci. 
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secara modern maupun tradisonal. Sedangkan untuk non-

konsumsi manusia antara lain tepung ikan, minyak ikan, produk 

ornamental, dan farmase�kal. Data sta�s�k menunjukkan 

sebagian besar hasil perikanan kita ditujukan untuk konsumsi 

manusia. Maka kedudukan ikan dalam diet menjadi sangat pen�ng 

dan perlu menjadi perha�an serius yang harus dipertahankan, baik 

karena fungsinya sebagai sumber zat gizi (utamanya protein) dan 

juga sebagai sumber penghidupan mereka yang terlibat dalam 

usaha perikanan.

Sebagai bahan pangan, ikan kaya akan zat gizi. Ikan memiliki protein 

yang seimbang dan komplit, berbagai jenis vitamin dan mineral, 

serta asam lemak yang bermanfaat bagi kesehatan.  Komposisi 

kimia ikan sangat bervariasi, �dak saja antar jenis, namun juga antar 

individual dalam satu jenis, tergantung pada umur, jenis kelamin, 

lingkungan, dan musim

Ikan dan produknya merupakan bahan pangan protein dengan 

kalori rendah, yaitu berkisar antara 100-200 kalori per ons siap saji. 

Sebagai pangan protein �nggi, ikan mempunyai asam amino 

esensial cukup bagi pertumbuhan janin yang sehat. Konsumsi 150g 

ikan akan memenuhi 30-40% kebutuhan protein per hari yang 

direkomendasikan. Protein bersama-sama dengan lemak 

berpengaruh pen�ng terhadap nilai gizi dan sifat sensori ikan. 

Secara umum, daging ikan mengandung  11-24% protein, 

tergantung spesies, status nutrisi, dan jenis otot.  Menurut Ditjen 

Kesmas (2018) kandungan protein ikan Indonesia berkisar antara 

10,2% (cakalang) sampai 22,3% (ekor kuning) dari bagian yang dapat 

dimakan.

Ikan secara nutrisi adalah sumber protein dan sumber lemak �dak 

jenuh. Dari sisi kandungan asam lemak �dak jenuh, ikan mempunyai 

keunggulan dalam hal jumlah dan mutu, utamanya terkait dengan 

asam lemak omega-3 yang pen�ng bagi kesehatan maupun 

perkembangan tubuh dan perkembangan otak janin namun �dak 

dapat disintesis oleh manusia. 

Ikan mengandung berbagai vitamin alami, baik yang larut air 

maupun yang larut lemak, antara lain vitamin B-kompleks, vitamin D 

dan vitamin A (khususnya pada ikan berlemak). Vitamin B-kompleks 

diasosiasikan dengan perkembangan sistem syaraf, vitamin A 

diperlukan untuk kesehatan penglihatan sedangkan vitamin D 

diperlukan untuk perkembangan tulang. 

Ikan juga merupakan sumber mineral yang baik, utamanya kalsium, 

potasium, selenium, seng, iodin dan fluor (Gordon, 1988; Sikorski & 

Karnicki, 1990). Kandungan total mineral di dalam daging ikan dan 

invertebrata sekitar 0,6-1,5%, baik sebagai makroelemen (sampai 

dengan ratusan mg/100g daging) atau mikroelemen (sampai 

dengan puluhan mg/g daging). Ikan-ikan kecil yang dikonsumsi utuh 

merupakan sumber kalsium yang pen�ng untuk perkembangan 

tulang.

Komposisi zat gizi utama dan kalori beberapa ikan Indonesia 

tercantum dalam Tabel 1.

Kebutuhan dan ketersediaan 
ikan 

Selain sebagai sumber penghasilan, perikanan juga merupakan 

sumber ketahanan pangan dan gizi bagi penduduk Indonesia. Ikan 

telah menjadi sumber protein hewani utama selama berabad-abad, 

dan selalu lebih �nggi dari sisi proporsi bila dibandingkan dengan 

protein hewani lainnya yaitu daging, susu, dan telur (Kotak 1). 

Konsumsi ikan selalu meningkat, sedangkan konsumsi protein 

hewani lainnya rela�f konstan, bahkan konsumsi daging cenderung 

turun dalam �ga tahun terakhir. 

Sejalan dengan data di atas, angka konsumsi ikan ditargetkan selalu 

naik selama 5 tahun ke depan, dan diharapkan mencapai 62,5 

kg/kapita pada tahun 2024 (Kotak 2). Untuk mencapai target 

tersebut, ketersediaan ikan yang diperlukan telah diperkirakan, yaitu 

14,34 juta ton yang akan diperoleh dari perikanan tangkap dan 

budidaya. 

Pasokan dari perikanan laut ke depan sudah �dak dapat dinaikkan 

secara signifikan, karena beberapa kelompok jenis ikan maupun 

daerah penangkapan (Wilayah Pengelolaan Perikanan/WPP) telah 

dieksploitasi pada level maksimal atau bahkan melebihi (Kotak 3).  

Ke depan, pasokan akan lebih banyak digantungkan kepada 

perikanan budidaya. Mulai tahun 2023 diharapkan produksi 

peikanan budidaya akan melebihi perikanan tangkap.

Tantangan dalam penyediaan 
ikan untuk konsumsi pangan 
bergizi

Secara global, se�ap negara menghadapi tantangan yang sama 

dalam penyediaan ikan. Adapun yang membedakannya adalah 

intensitas dari tantangan tersebut dan seberapa besar dampaknya 

terhadap perikanan. Khusus untuk Indonesia, hal-hal berikut dapat 

ditengarai:

a. Pemanfaatan berlebih dan �dak merata

 Sekitar 36% stok ikan laut kita telah mengalami lebih tangkap 

(overfished), 43% dimanfaatkan pada potensinya, dan 21% 

sisanya masih di bawah potensinya (Kotak 3). Pemanfaatan di 

se�ap WPP untuk satu jenis kelompok yang sama juga �dak 

merata. Sementara itu perikanan pantai cenderung kelebihan 

unit effort sehingga menimbulkan konflik antar nelayan di daerah 

atau WPP yang berdekatan. .

b. Kesenjangan antara sentra produksi dan konsumen, serta 

lemahnya sarana prasarana, dan sistem logis�k

 Sumber daya perikanan Indonesia lebih besar tersedia di 

kawasan �mur, yaitu sekitar 60% sementara sentra industri 

berada di kawasan barat, terutama pulau Jawa. Dari sisi 

konsumen, kawasan barat jauh lebih banyak dari pada kawasan 

�mur. Terbatasnya sarana dan prasarana seper� listrik, alat 

pendingin, air bersih, serta belum efek�fnya sistem logis�k 

menyebabkan distribusi ikan �dak efisien. Hal ini menyebabkan 

besarnya susut hasil perikanan (fish loss) yang salah satunya 

berdampak pada harga ikan. 

D a t a  W o r l d  F o o d  S y s t e m  D a s h b o a r d 

(h�ps://foodsystemsdashboard.org/) menunjukkan bahwa 

Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara di dunia yang 

mengalami beban ganda malnutrisi yaitu kekurangan gizi dan 

obesitas. Jika dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara, 

misalnya Thailand, Indonesia memiliki pasokan ikan lebih banyak 

yang dipandang dapat membantu mengatasi masalah gizi. 

Namun, harga ikan (rela�ve caloric price of fish) di Indonesia jauh 

lebih mahal (5.0) daripada harga ikan di Thailand (3.2). Selain 

terbatas dan mahalnya ikan, peta kebutuhan ikan berdasarkan 

preferensi konsumen rumah tangga tahun 2017 (Direktorat 

Pemasaran KKP, 2018) menunjukkan bahwa kecenderungan 

konsumsi ikan masyarakat di kawasan barat jauh lebih rendah 

daripada masyarakat di kawasan �mur. Bahkan di Jawa, dengan 

jumlah penduduk sekitar 150 juta atau 56% dari penduduk 

Indonesia, �ngkat konsumsi ikan rumah tangga sangat rendah 

(Gambar 1). 

c. Susut hasil �nggi

 Susut hasil (food loss) perikanan di negara berkembang diklaim 

selalu  �nggi, terutama di daerah tropis. Untuk Indonesia angka 

itu ada di kisaran 40% senilai USD 7,3 milyar ( (Nurhasan dan 

Purnama, 2019). Susut hasil disumbang oleh buruknya 

penanganan di atas kapal (8,2%), transportasi dan penyimpanan 

(6%), pengolahan dan pengemasan (9%) dan sistem distribusi 

(15%). Sedangkan menurut FAO sekitar 35% per tahun atau 

senilai Rp 30 trilliun per tahun (beritasatu, 2015), namun 

menurut (Wibowo et al., 2014) es�masi yang rasional adalah di 

bawah 30%.  Banyak faktor yang menyebabkan susut hasil yang 

�nggi itu. Selain keterbatasan sarana dan prasarana, edukasi 

dan kesadaran pelaku usaha juga menjadi faktor penyebab. 

Susut hasil yang �nggi ini selain berdampak kepada turunnya 

nilai (kerugian finansial) juga menyebabkan berkurangnya 

penyediaan ikan dan zat gizi, terutama bagi 19 juta penduduk 

Indonesia yang mengalami kekurangan zat gizi.

d. Prak�k penangkapan ikan yang �dak bertanggung jawab 

(Ilegal, Unreported and Unregulated/IUU Fishing) 

 Prak�k IUU Fishing yang banyak ditemui di laut antara lain 

penggunaan bendera yang �dak seharusnya (flag of 
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secara modern maupun tradisonal. Sedangkan untuk non-

konsumsi manusia antara lain tepung ikan, minyak ikan, produk 

ornamental, dan farmase�kal. Data sta�s�k menunjukkan 

sebagian besar hasil perikanan kita ditujukan untuk konsumsi 

manusia. Maka kedudukan ikan dalam diet menjadi sangat pen�ng 

dan perlu menjadi perha�an serius yang harus dipertahankan, baik 

karena fungsinya sebagai sumber zat gizi (utamanya protein) dan 

juga sebagai sumber penghidupan mereka yang terlibat dalam 

usaha perikanan.

Sebagai bahan pangan, ikan kaya akan zat gizi. Ikan memiliki protein 

yang seimbang dan komplit, berbagai jenis vitamin dan mineral, 

serta asam lemak yang bermanfaat bagi kesehatan.  Komposisi 

kimia ikan sangat bervariasi, �dak saja antar jenis, namun juga antar 

individual dalam satu jenis, tergantung pada umur, jenis kelamin, 

lingkungan, dan musim

Ikan dan produknya merupakan bahan pangan protein dengan 

kalori rendah, yaitu berkisar antara 100-200 kalori per ons siap saji. 

Sebagai pangan protein �nggi, ikan mempunyai asam amino 

esensial cukup bagi pertumbuhan janin yang sehat. Konsumsi 150g 

ikan akan memenuhi 30-40% kebutuhan protein per hari yang 

direkomendasikan. Protein bersama-sama dengan lemak 

berpengaruh pen�ng terhadap nilai gizi dan sifat sensori ikan. 

Secara umum, daging ikan mengandung  11-24% protein, 

tergantung spesies, status nutrisi, dan jenis otot.  Menurut Ditjen 

Kesmas (2018) kandungan protein ikan Indonesia berkisar antara 

10,2% (cakalang) sampai 22,3% (ekor kuning) dari bagian yang dapat 

dimakan.

Ikan secara nutrisi adalah sumber protein dan sumber lemak �dak 

jenuh. Dari sisi kandungan asam lemak �dak jenuh, ikan mempunyai 

keunggulan dalam hal jumlah dan mutu, utamanya terkait dengan 

asam lemak omega-3 yang pen�ng bagi kesehatan maupun 

perkembangan tubuh dan perkembangan otak janin namun �dak 

dapat disintesis oleh manusia. 

Ikan mengandung berbagai vitamin alami, baik yang larut air 

maupun yang larut lemak, antara lain vitamin B-kompleks, vitamin D 

dan vitamin A (khususnya pada ikan berlemak). Vitamin B-kompleks 

diasosiasikan dengan perkembangan sistem syaraf, vitamin A 

diperlukan untuk kesehatan penglihatan sedangkan vitamin D 

diperlukan untuk perkembangan tulang. 

Ikan juga merupakan sumber mineral yang baik, utamanya kalsium, 

potasium, selenium, seng, iodin dan fluor (Gordon, 1988; Sikorski & 

Karnicki, 1990). Kandungan total mineral di dalam daging ikan dan 

invertebrata sekitar 0,6-1,5%, baik sebagai makroelemen (sampai 

dengan ratusan mg/100g daging) atau mikroelemen (sampai 

dengan puluhan mg/g daging). Ikan-ikan kecil yang dikonsumsi utuh 

merupakan sumber kalsium yang pen�ng untuk perkembangan 

tulang.

Komposisi zat gizi utama dan kalori beberapa ikan Indonesia 

tercantum dalam Tabel 1.

Kebutuhan dan ketersediaan 
ikan 

Selain sebagai sumber penghasilan, perikanan juga merupakan 

sumber ketahanan pangan dan gizi bagi penduduk Indonesia. Ikan 

telah menjadi sumber protein hewani utama selama berabad-abad, 

dan selalu lebih �nggi dari sisi proporsi bila dibandingkan dengan 

protein hewani lainnya yaitu daging, susu, dan telur (Kotak 1). 

Konsumsi ikan selalu meningkat, sedangkan konsumsi protein 

hewani lainnya rela�f konstan, bahkan konsumsi daging cenderung 

turun dalam �ga tahun terakhir. 

Sejalan dengan data di atas, angka konsumsi ikan ditargetkan selalu 

naik selama 5 tahun ke depan, dan diharapkan mencapai 62,5 

kg/kapita pada tahun 2024 (Kotak 2). Untuk mencapai target 

tersebut, ketersediaan ikan yang diperlukan telah diperkirakan, yaitu 

14,34 juta ton yang akan diperoleh dari perikanan tangkap dan 

budidaya. 

Pasokan dari perikanan laut ke depan sudah �dak dapat dinaikkan 

secara signifikan, karena beberapa kelompok jenis ikan maupun 

daerah penangkapan (Wilayah Pengelolaan Perikanan/WPP) telah 

dieksploitasi pada level maksimal atau bahkan melebihi (Kotak 3).  

Ke depan, pasokan akan lebih banyak digantungkan kepada 

perikanan budidaya. Mulai tahun 2023 diharapkan produksi 

peikanan budidaya akan melebihi perikanan tangkap.

Tantangan dalam penyediaan 
ikan untuk konsumsi pangan 
bergizi

Secara global, se�ap negara menghadapi tantangan yang sama 

dalam penyediaan ikan. Adapun yang membedakannya adalah 

intensitas dari tantangan tersebut dan seberapa besar dampaknya 

terhadap perikanan. Khusus untuk Indonesia, hal-hal berikut dapat 

ditengarai:

a. Pemanfaatan berlebih dan �dak merata

 Sekitar 36% stok ikan laut kita telah mengalami lebih tangkap 

(overfished), 43% dimanfaatkan pada potensinya, dan 21% 

sisanya masih di bawah potensinya (Kotak 3). Pemanfaatan di 

se�ap WPP untuk satu jenis kelompok yang sama juga �dak 

merata. Sementara itu perikanan pantai cenderung kelebihan 

unit effort sehingga menimbulkan konflik antar nelayan di daerah 

atau WPP yang berdekatan. .

b. Kesenjangan antara sentra produksi dan konsumen, serta 

lemahnya sarana prasarana, dan sistem logis�k

 Sumber daya perikanan Indonesia lebih besar tersedia di 

kawasan �mur, yaitu sekitar 60% sementara sentra industri 

berada di kawasan barat, terutama pulau Jawa. Dari sisi 

konsumen, kawasan barat jauh lebih banyak dari pada kawasan 

�mur. Terbatasnya sarana dan prasarana seper� listrik, alat 

pendingin, air bersih, serta belum efek�fnya sistem logis�k 

menyebabkan distribusi ikan �dak efisien. Hal ini menyebabkan 

besarnya susut hasil perikanan (fish loss) yang salah satunya 

berdampak pada harga ikan. 

D a t a  W o r l d  F o o d  S y s t e m  D a s h b o a r d 

(h�ps://foodsystemsdashboard.org/) menunjukkan bahwa 

Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara di dunia yang 

mengalami beban ganda malnutrisi yaitu kekurangan gizi dan 

obesitas. Jika dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara, 

misalnya Thailand, Indonesia memiliki pasokan ikan lebih banyak 

yang dipandang dapat membantu mengatasi masalah gizi. 

Namun, harga ikan (rela�ve caloric price of fish) di Indonesia jauh 

lebih mahal (5.0) daripada harga ikan di Thailand (3.2). Selain 

terbatas dan mahalnya ikan, peta kebutuhan ikan berdasarkan 

preferensi konsumen rumah tangga tahun 2017 (Direktorat 

Pemasaran KKP, 2018) menunjukkan bahwa kecenderungan 

konsumsi ikan masyarakat di kawasan barat jauh lebih rendah 

daripada masyarakat di kawasan �mur. Bahkan di Jawa, dengan 

jumlah penduduk sekitar 150 juta atau 56% dari penduduk 

Indonesia, �ngkat konsumsi ikan rumah tangga sangat rendah 

(Gambar 1). 

c. Susut hasil �nggi

 Susut hasil (food loss) perikanan di negara berkembang diklaim 

selalu  �nggi, terutama di daerah tropis. Untuk Indonesia angka 

itu ada di kisaran 40% senilai USD 7,3 milyar ( (Nurhasan dan 

Purnama, 2019). Susut hasil disumbang oleh buruknya 

penanganan di atas kapal (8,2%), transportasi dan penyimpanan 

(6%), pengolahan dan pengemasan (9%) dan sistem distribusi 

(15%). Sedangkan menurut FAO sekitar 35% per tahun atau 

senilai Rp 30 trilliun per tahun (beritasatu, 2015), namun 

menurut (Wibowo et al., 2014) es�masi yang rasional adalah di 

bawah 30%.  Banyak faktor yang menyebabkan susut hasil yang 

�nggi itu. Selain keterbatasan sarana dan prasarana, edukasi 

dan kesadaran pelaku usaha juga menjadi faktor penyebab. 

Susut hasil yang �nggi ini selain berdampak kepada turunnya 

nilai (kerugian finansial) juga menyebabkan berkurangnya 

penyediaan ikan dan zat gizi, terutama bagi 19 juta penduduk 

Indonesia yang mengalami kekurangan zat gizi.

d. Prak�k penangkapan ikan yang �dak bertanggung jawab 

(Ilegal, Unreported and Unregulated/IUU Fishing) 

 Prak�k IUU Fishing yang banyak ditemui di laut antara lain 

penggunaan bendera yang �dak seharusnya (flag of 
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merupakan faktor utama untuk menentukan jenis ikan yang 

akan dibeli dan waktu pagi hari dianggap waktu terbaik untuk 

membeli ikan karena masih segar. Konsumen cenderung �dak 

mau membeli ikan di siang atau sore hari karena menganggap 

kualitas ikan telah berkurang.  

Solusi alterna�f menjawab 
tantangan penyediaan ikan 
untuk konsumsi

Pemanfaatan sumber daya perikanan pada prinsipnya harus 

memenuhi  dua sisi yaitu keberlanjutan usaha kesejahteraan dan 

keberlanjutan sumberdaya.  Paradigma untuk memas�kan 

keberlanjutan tersebut dikenal sebagai Sustainable Fisheries System 

yang diusung oleh (Charles, 2001). Di dalam sistem tersebut, ada 

empat  aspek utama yang harus diakomodasi, yaitu: 

a. Keberlanjutan ekologi (ecological sustainability): memelihara 

keberlanjutan stok/biomass sumber daya ikan sehingga 

pemanfaatannya �dak melewa� daya dukungnya, serta 

meningkatkan kapasitas dan kualitas ekosistemnya;

b. Keberlanjutan sosio-ekonomi (socio-economic sustainability): 

memperha�kan keberlanjutan kesejahteraan para pelaku usaha 

perikanan dan keberlanjutan kemanfaatan ikan sebagai sumber 

pangan bergizi dengan mempertahankan atau mencapai �ngkat 

kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan;

c. Keberlanjutan komunitas (community sustainability): menjaga 

keberlanjutan lingkungan komunitas atau masyarakat perikanan 

yang kondusif dan sinergis dengan terus mempromosikan 

penanganan ikan yang baik dan menegakkan aturan atau 

kesepakatan bersama dengan tegas dan efek�f; dan

d. Keberlanjutan kelembagaan (ins�tu�onal sustainability): menjaga 

keberlanjutan tata kelola yang baik, adil, dan bersih melalui 

kelembagaan yang efisien dan efek�f guna mengintegrasikan 

atau memadukan ke�ga aspek utama lainnya.

Paradigma di atas dapat diterjemahkan ke dalam berbagai langkah, 

baik yang bersifat intervensi kebijakan maupun langkah yang lebih 

bersifat teknikal dan menyentuh permasalahan pemanfaatan 

sumber daya ikan dan lingkungannya, sejak hulu sampai hilir dan 

lintas sektor (Kotak 4). 
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convenience), pemalsuan dokumen, pemindahan muatan 

(transhipment), penggunaan alat tangkap yang �dak diizinkan, 

dan mema�kan atau memodifikasi alat pemantauan kapal 

(Automa�c iden�fica�on system dan Vessel monitoring system). Di 

perairan umum daratan, pelanggaran yang sering dilakukan 

adalah penggunakan alat tangkap yang �dak diijinkan dan masih 

banyaknya perikanan yang �dak diatur. Sistem pelaporanpun 

masih belum berjalan sebagaimana mes�nya.

e. Mul�sektor 

 Sumber daya perairan, khususnya Perairan Umum Daratan 

(PUD) lazim dimanfaatkan oleh berbagai sektor, antara lain 

pariwisata, perhubungan, energi/kelistrikan, irigasi dan 

pertanian, kehutanan, industri dan tentu saja perikanan. 

Koordinasi yang lemah antarsektor tersebut menyebabkan 

konflik di antara pemanfaat yang dapat berakibat kepada 

hilangnya fungsi-fungsi lingkungan, dan sumber dayanya, 

terutama sumber daya haya�. Yang terakhir ini sangat 

berpengaruh  terhadap ketersediaan ikan dari perairan umum 

daratan.

f. Tiga masalah utama perikanan budidaya

 Tantangan terbesar bagi produksi perikanan budidaya adalah 

kebutuhan pakan, yang akan linier kenaikannya dengan 

produksi. Ketersediaan induk dan benih yang berkualitas masih 

menjadi masalah di berbagai tempat, baik dari segi kuan�tas 

maupun kualitas. Sementara itu, penyakit menjadi ancaman 

yang perlu diatasi, apalagi perubahan iklim ditengarai telah 

menyebabkan �mbulnya berbagai penyakit baru.

g. Perubahan Iklim

 Iklim yang berubah telah mengakibatkan dampak di berbagai 

sektor kehidupan, temasuk kelautan dan perikanan. Se�daknya 

terdapat 3 dampak yang termasuk dapat ditengarai di sektor ini 

yaitu peningkatan suhu dan permukaan laut; kerentanan 

kehidupan di pesisir; dan terancamnya perikanan dan 

akuakultur. Selanjutnya menurut Cohrane et al., (2009), 

perubahan iklim memberikan dampak cukup banyak terhadap 

perikanan dan akuakultur,  dan utamanya terhadap 

kontribusinya bagi ketahanan pangan dan gizi. Aspek terakhir 

ini dirasakan melalui perubahan ketersediaan ikan, instabilitas 

pasokan, semakin sulitnya akses terhadap perikanan, dan 

berubahnya pola pemanfaatan.

h. Perilaku konsumen 

 Harga, kesadaran akan pen�ngnya kesehatan, pengetahuan dan 

keterampilan mengolah dan menyajikan ikan, serta kebiasaan 

mengkonsumsi ikan di masa kanak-kanak merupakan beberapa 

faktor yang menentukan preferensi konsumen dalam 

mengkonsumsi ikan. Studi forma�f yang dilakukan Universitas 

Brawijaya untuk Global Alliance for Improved Nutri�on (GAIN) 

Indonesia di Kota Probolinggo (Habibie, et.al, 2020) 

menemukan bahwa mayoritas konsumen membeli ikan karena 

anggota keluarganya, terutama anak, menyukai ikan. Harga 
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merupakan faktor utama untuk menentukan jenis ikan yang 

akan dibeli dan waktu pagi hari dianggap waktu terbaik untuk 

membeli ikan karena masih segar. Konsumen cenderung �dak 

mau membeli ikan di siang atau sore hari karena menganggap 

kualitas ikan telah berkurang.  

Solusi alterna�f menjawab 
tantangan penyediaan ikan 
untuk konsumsi

Pemanfaatan sumber daya perikanan pada prinsipnya harus 

memenuhi  dua sisi yaitu keberlanjutan usaha kesejahteraan dan 

keberlanjutan sumberdaya.  Paradigma untuk memas�kan 

keberlanjutan tersebut dikenal sebagai Sustainable Fisheries System 

yang diusung oleh (Charles, 2001). Di dalam sistem tersebut, ada 

empat  aspek utama yang harus diakomodasi, yaitu: 

a. Keberlanjutan ekologi (ecological sustainability): memelihara 

keberlanjutan stok/biomass sumber daya ikan sehingga 

pemanfaatannya �dak melewa� daya dukungnya, serta 

meningkatkan kapasitas dan kualitas ekosistemnya;

b. Keberlanjutan sosio-ekonomi (socio-economic sustainability): 

memperha�kan keberlanjutan kesejahteraan para pelaku usaha 

perikanan dan keberlanjutan kemanfaatan ikan sebagai sumber 

pangan bergizi dengan mempertahankan atau mencapai �ngkat 

kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan;

c. Keberlanjutan komunitas (community sustainability): menjaga 

keberlanjutan lingkungan komunitas atau masyarakat perikanan 

yang kondusif dan sinergis dengan terus mempromosikan 

penanganan ikan yang baik dan menegakkan aturan atau 

kesepakatan bersama dengan tegas dan efek�f; dan

d. Keberlanjutan kelembagaan (ins�tu�onal sustainability): menjaga 

keberlanjutan tata kelola yang baik, adil, dan bersih melalui 

kelembagaan yang efisien dan efek�f guna mengintegrasikan 

atau memadukan ke�ga aspek utama lainnya.

Paradigma di atas dapat diterjemahkan ke dalam berbagai langkah, 

baik yang bersifat intervensi kebijakan maupun langkah yang lebih 

bersifat teknikal dan menyentuh permasalahan pemanfaatan 

sumber daya ikan dan lingkungannya, sejak hulu sampai hilir dan 

lintas sektor (Kotak 4). 
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Kotak 3. Rata-rata �ngkat pemanfaatan ikan laut, secara agregat (kiri) dan per kelompok jenis ikan (kanan) 

Sumber data: Kepmen KP no 50/2017 (diolah, �dak temasuk tuna dan cakalang)
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Tabel 1. Kandungan kalori dan zat gizi pen�ng ikan per 100 gram bahan yang dapat dimakan (Ditjen Kesmas, 2018)
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Kotak 2. Target konsumsi, kebutuhan dan  penyediaan ikan 2020-2024

 Tahun
 

Jumlah 
Penduduk1

 (juta)
 

Target 
Konsumsi2

 (kg/kapita)
 

Kebutuhan3

 (juta ton)
 

Target Produksi 2

 Perikanan 
Tangkap

 

Perikanan 
Budidaya

 

Total
 

2020
 

269,6
 

56,4
 

12,5
 

8,0
 

7,5
 

15,5
 

2021  272,3 58,1 13,0 8,4 7,9 16,3 

2022  274,9 59,5 13,47 8,9 8,7 17,6 

2023  277,4 61,0 13,94 9,4 9,5 18,9 

2024
 

280,0
 

62,5
 

14,34
 

10,1
 

10,3
 

20,4
 

- �dak ada data

Catatan revisi untuk catatan di kanan :”Angka BPS diperoleh dari data Susenas (konsumsi protein dikonversi ke bahan yang dapat dimakan 

dari ikan segar dikalikan 365 (hari); angka KKP diperoleh dari Ditjen PDSPKP (data target produksi ikan setara ikan utuh segar)
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Indonesia tahun 2018

dikonsumsi 
segar

konsumsi 
ikan olahan

ekspor &non 
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(tepung, dll.) 

Berasal dari 
perikanan tangkap 
dan budidaya

12,8 
juta ton

5,4 5,6 8 
juta ton juta ton juta ton

Sumber: Direktorat Pemasaran, Ditjen PDSKP, KKP, 2018. Peta Kebutuhan Ikan Berdasarkan Preferensi Konsumen 
Rumah Tangga Tahun 2017.  
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1.  Memperbaiki pengelolaan perikanan dengan Menerapkan Ecosystem 

Approach to Fisheries Management; 

2. Pembentukan dan penguatan kelembagaan Wilayah Pengelolaan Perikanan 

(WPP)

3. Pembenahan struktur armada penangkap ikan; dan 

4. Penguatan kelembagaan pengawasan.

1. Penyusunan zonasi budidaya; 

2. Pembentukan Broodstock Centre di seluruh Indonesia; 

3. Penguatan riset di bidang penyakit ikan dan pembentukan pusat-pusat 

kesehatan ikan (Fish Health Centre); dan 

4. Penguatan riset untuk mengembangkan pakan alterna�f.

1. Penyempurnaan Sistem Logis�k Ikan Nasional (SLIN) dengan membuat 

simpul-simpul SLIN di sentra produksi; 

2. Pelibatan pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pelaku 

usaha dalam melaksanakan SLIN; 

3. Mengupayakan pemberlakuan sistem resi gudang untuk ikan beku; 

4. Penyediaan sarana dan prasarana penyimpanan ikan (Sistem Rantai Dingin) 

di sentra produksi; 

5. Penguatan sistem transportasi ikan pendukung SLIN;  

6. Edukasi dan pendampingan masyarakat/pelaku usaha perikanan dalam 

penanganan hasil panen, termasuk menjamin mutu dan keamanan 

pangannya.

1. Meningkatkan kesadaran konsumen untuk gemar memakan ikan sebagai 

sumber pangan bergizi; 

2. Meningkatkan pengetahuan terkait kualitas ikan, cara pengolahan, dan 

penyajian ikan. 

3. Menyediakan berbagai jenis ikan dengan harga yang terjangkau. 

1. Membentuk atau menguatkan lembaga koordinasi antar kementerian dan 
non kementerian di dalam pemanfataan sumberdaya ikan dan lingkungan; 

2. Bekerja sama dengan sektor lain untuk melakukan mi�gasi dan adaptasi 

perubahan iklim; 

3.   Menyiapkan dan membina desa-desa pesisir tangguh terhadap bencana.

Kotak 5. 
Rekomendasi solusi untuk mengatasi 
kendala ketersediaan ikan sebagai 
sumber pangan bergizi

Perikanan 
Tangkap

Perikanan 
Budidaya

Lintas Sektor

Pengolahan dan 
Pemasaran/
Distribusi

Konsumen 

Bidang                                       Rekomendasi Solusi

Jejaring Pasca-Panen untuk Gizi Indonesia(JP2GI) 

Gedung Wisma Abadi 
Jl. Balikpapan no.31 Petojo Selatan, 
Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10160

sekretariat@jp2gi.org

+6221 3844306

h�p://www.jp2gi.org
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