
Meliput 
Laut
Panduan Isu 
ditulis oleh
Paul Greenberg

PANDUAN INI DIDUKUNG OLEH PRO-
GRAM KELAUTAN DAN PERIKANAN THE 
DAVID AND LUCILE PACKARD FOUNDA-
TION



MELIPUT LAUT     DAFTAR ISI
Mengapa Meliput Isu Kelautan?

Seafood: Satwa atau Makanan? 
Ekspansi Perikanan Global
Awal dari Perubahan
Manajemen di Era Modern
Sertifikasi dan Revisi Armada
Celah yang Besar: Laut Lepas dan Ikan Migratori
Kawasan Perlindungan Laut: Perdebatan Besar Sumberdaya Peri-
kanan Modern

Akuakultur dan Marikultur: Perubahan di Laut
Akuakultur dan Marikultur: Dari Ketiadaan sampai Suplai Berlebi-
han
Awal Mula Akuakultur
Revolusi Biru: Kebangkitan Akuakultur Modern
Masalah Lingkungan Akibat Akuakultur
Hadirnya Standar Dunia untuk Akuakultur
Kesimpulan, Topik Penelitian Lanjutan

Faktor Lingkungan Non-Perikanan
Eutrofikasi/Hipoksia
Menurunnya fungsi estuaria dan rawa asin
Bendungan/Pembangkit Listrik Tenaga Air
Pengasaman Laut
Perubahan Shut
Merkuri, PCB, dan Polutan Industri Lainnya
Sumber-sumber

Tujuan dan Solusi untuk Masalah Kelautan
Pendekatan yang Bisa Digunakan oleh Wartawan

Tip untuk Wartawan
Membangun Pemahaman Pada Pembaca
Manajemen waktu & memperoleh akses
Konflik Kepentingan pada Narasumber 
Kesimpulan dan Topik Lanjutan untuk Penelitian

1

3

14

23

28

30



Mengapa Meliput Isu Kelautan?
Benarkah sudah berakhir? Apakah para pengumpul makanan dari alam akan pu-
nah? Inikah makanan dari alam yang terakhir? Apakah ikatan terakhir kita pada 
alam hanya akan menjadi santapan unik?
       - Mark Kurlansky, Cod

Laut adalah habitat paling dinamis di planet ini tapi juga sistem rantai makanan 
yang paling jarang diliput. Sekitar satu miliar orang bergantung pada ikan se-
bagai sumber protein utama mereka. Secara kolektif, negara-negara di dunia 
menangkap sekitar 90 juta metrik ton ikan liar dan kerang dari laut lepas setiap 
tahunnya. Angka ini sebanding dengan bobot jumlah penduduk Cina diangkut 
dari laut setiap tahunnya atau setara dengan lima kali jumlah penduduk Indo-
nesia. Badan Pangan dan Pertanian PBB (FAO) merilis laporan yang sangat ber-
guna setiap dua tahun sekali berjudul The State of World Fisheries and Aquacul-
ture (SOFIA) yang mengidentifikasi tren dalam industri makanan laut. Laporan 
ini, serta beberapa sumber lain, menunjukkan bahwa dalam 60 tahun terakhir, 
tangkapan ikan dari laut lepas naik sampai 400 persen.

Namun, jumlah tangkapan ikan hanyalah sekelumit cerita. Selain semakin me-
ningkatnya ikan yang diambil dari laut lepas, praktik budidaya ikan air tawar 
atau organisme laut lainnya yang biasa disebut ‘akuakultur’ juga naik. Awal-
nya, akuakultur hanya memproduksi beberapa juta metrik ton per tahun pada 
1960an tetapi kini produksinya mencapai lebih dari 60 juta metrik ton per ta-
hun. Saat ini, peningkatan akuakultur terjadi rata-rata 6,9 persen per tahun. De- 
ngan rata-rata itu, akuakultur menjadi bentuk budidaya dengan pertumbuhan 
tercepat di dunia. Akuakultur masih akan terus berkembang. Lahan produktif 
untuk pertanian sudah semakin terbatas. Perubahan iklim, penurunan kualitas 
tanah, dan semakin berkurangnya air bersih juga membatasi sistem pangan di 
daratan. Maka sangat mungkin laut akan memainkan peran yang lebih besar 
untuk memenuhi kebutuhan gizi generasi di masa depan. 

Salmon Atlantik di tambak 
di Ryfylke, Norwegia
Foto oleh Erling Svensen/
WWF-Canon

http://www.amazon.com/Cod-Biography-Fish-Changed-World/dp/0140275010


Seiring dengan semakin meningkatnya ketergantungan kita pada laut sebagai 
sumber pangan, aktivitas kita juga mengancam daya lenting ekosistem laut. 
Perubahan iklim yang disebabkan oleh aksi manusia menambah beban bagi 
habitat laut. Kenaikan drastis suhu air laut yang terus berlanjut akan berdam-
pak besar. Bukan hanya menyebabkan perubahan pola migrasi ikan, namun 
juga mencairnya es di kutub, terutama di belahan bumi utara, sehingga terbuka 
area-area baru yang dulunya terlalu beku untuk dipanen ikannya. Di masa men-
datang, negara-negara besar akan saling berkompetisi untuk menguasai sum-
ber daya pangan baru tersebut untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. 

Secara kimiawi, laut juga mengalami perubahan besar akibat campur tangan 
manusia terhadap lingkungan. Air laut bertambah asam akibat karbon di atmos-
fer yang berasal dari aktivitas industri. Laut juga menjadi tempat mengendap-
nya aliran nitrogen yang berbahaya, juga nutrisi mengandung fosfat yang dialir-
kan oleh industri pertanian dan limbah yang dibuang ke laut. Berbagai nutrisi 
tambahan ini menyebabkan pesatnya perkembangan ganggang atau alga peng-
hisap oksigen (fenomena yang disebut eutrofikasi) sehingga sekarang ada lebih 
dari 400 “zona mati” berukuran besar di seluruh dunia. Pada zona-zona ini, kan-
dungan oksigen pada air sangat minim sehingga mengancam kehidupan ikan. 
Secara keseluruhan, ada 245 ribu kilometer persegi laut yang berada dalam 
kondisi hipoksia, dengan area terbesar ada di Laut Cina Timur, lepas pantai dari 
Sungai Yangtze, bagian Teluk Meksiko yang berada dalam wilayah Amerika Seri-
kat atau lebih tepatnya di mulut Sungai Mississippi, dan di Laut Baltik di lepas 
pantai Skandinavia dan Rusia. 

Di Indonesia, kasus kematian massal ikan di keramba-keramba masyarakat per-
nah terjadi pada Mei 2004 di Teluk Jakarta, pada Januari 2009 dan Maret 2010 di 
Danau Maninjau, dan pada Januari dan Februari 2015 di Danau Singkarak.

Semua ini terjadi karena seafood atau makanan laut dilihat sebagai alternatif 
pangan yang lebih sehat daripada protein hewani hasil peternakan di daratan. 
Terlepas dari kekhawatiran akan polutan yang terdapat pada seafood, ber-
bagai penelitian kesehatan sudah mengungkapkan bahwa konsumsi makanan 
laut secara reguler penting bagi perkembangan kesehatan janin pada ibu hamil, 
kesehatan jantung, dan menjaga kerja saraf. Yang terpenting, Journal of the 
American Medical Association dalam analisis atas berbagai studi penelitian me-
nyatakan bahwa keuntungan dari mengonsumsi makanan laut jauh melebihi 
risiko kesehatan yang ditimbulkan. 

Meski berbagai faktor di atas bisa mengkhawatirkan bagi laut dan masa depan 
kita, namun semua ini adalah berita baik buat para wartawan yang ingin menu-
lis soal isu kelautan. Laporan jurnalistik terbaik selalu muncul pada pertemuan 
berbagai konflik kepentingan dan visi yang berbeda akan masa depan. Dalam 
hal ini, laut adalah persimpangan banyak konflik kepentingan dan pertemuan 
berbagai isu lingkungan berbeda; perubahan iklim, pertumbuhan jumlah pen-
duduk, sektor energi, peternakan modern, serta masalah lain saling berkelin-
dan. Dengan menempatkan diri di perpotongan antara berbagai isu dan disiplin 
ilmu yang berbeda ini, maka seorang wartawan bisa membangun karier atau 
dikenal sebagai seorang spesialis isu kelautan dan menyumbang pada pemaha-
man masyarakat yang lebih luas tentang sumberdaya pangan dunia. 



Wartawan di Indonesia jelas bisa menyumbang banyak terhadap perdebatan 
dan peliputan isu kelautan karena posisi Indonesia sebagai negara maritim de-
ngan dua pertiga luas lautan lebih besar daripada daratan, yaitu mencapai 5,8 
juta km2. Indonesia pun memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah 
Kanada. 

Isu perikanan dan kelautan semakin memainkan peran penting dalam pereko-
nomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang selama Orde Baru berfokus 
pada daratan, mulai mempertimbangkan isu kelautan dan perikanan dengan 
terbentuknya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak 1999. 

Saat sumberdaya daratan di Indonesia sudah mulai habis, maka wajar jika ke 
depannya Indonesia akan lebih berfokus pada sumberdaya laut dan perikanan.

Sektor kelautan Indonesia dapat dikatakan hampir tak tersentuh, meski ke-
nyataannya sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Indone-
sia sangat kaya dan beragam, baik jenis dan potensinya. Pada 2013, KKP me-
nyatakan, kekayaan lautan Indonesia merupakan wilayah Mega Biodiversitas 
Laut terbesar di dunia, yang memiliki 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput 
laut, dan 950 spesies biota terumbu karang.

Tetapi, sebelum membahas lebih jauh, penting untuk pertama-tama mengenali 
isu-isu mendasar dan mengidentifikasi data serta analisis dasar sehingga lapo-
ran jurnalistik yang dihasilkan memiliki basis ilmiah yang kuat dan disajikan 
dengan cara yang menarik minat pembaca. Dari situ, mari kita mulai. 



Seafood: Satwa atau Makanan?
“Bayangkan, apa yang akan dikatakan orang jika segerombolan pemburu mem-
bentangkan jaring sepanjang satu mil (1,6 km) antara dua kendaraan darat dan 
menyeret jaring tersebut di dataran Afrika. Pengaturan yang fantastis seperti ini, 
mirip film Mad Max, akan menangkap semua yang dilewatinya: predator seperti 
singa dan cheetah, herbivora yang nyaris punah seperti badak dan gajah, kawa-
nan impala dan wildebeest, keluarga anjing liar dan babi warthog. Hewan betina 
akan tersapu dan terbawa sementara hanya bayi-bayi hewan yang terkecil yang 
lepas dari jaring…yang tersisa adalah lansekap yang berantakan seperti lahan 
gundul..cara membunuh hewan yang sangat efisien dan tanpa pilih-pilih inilah 
yang disebut trawling…dan dipraktikkan di seluruh dunia setiap hari, dari Laut 
Barents di Arktik ke pantai-pantai Antartika dan dari perairan tropis di Samudera 
Hindia dan Pasifik sentral ke perairan suhu sedang di Cape Cod.”
- Charles Clover, The End of the Line

The Expansion of Global Fishing 

Seafood adalah makanan liar terakhir dunia. Saat ini, dalam mengeksploitasi 
makanan dari laut lepas, kita berada di posisi yang sama seperti saat manusia 
prasejarah berburu di daratan 10 ribu tahun lalu. Seolah-olah, kita baru kelu-
ar dari gua Neolitikum dan berusaha mencari tahu bagaimana kita bisa terus 
makan hasil buruan sambil juga memikirkan kelestarian jangka panjangnya. 

Sampai pertengahan 1970an, upaya manusia untuk mengeksploitasi ikan dari 
laut lepas secara lebih rasional ternyata tidak lebih baik jika dibandingkan de-
ngan cara nenek moyang kita berburu hewan liar. Awal dari kesalahan pengelo-
laan ini karena minimnya pengetahuan manusia akan dinamika dasar soal po-
pulasi ikan. Hal tersebut bisa dipahami. Sepanjang sejarah manusia, setiap kali 
kita menangkap ikan, alam mampu dengan mudah ‘mengisi ulang’  dan meng-
gantikan hasil tangkapan tersebut. Ikan dan kerang-kerangan sangat mudah 
bereproduksi. Sebagian besar ikan memproduksi ratusan ribu bahkan jutaan 
telur. Maka, saat jumlah ikan berkurang setelah ditangkap, kawanan ikan pu-
nya kemampuan untuk memulihkan kondisi itu dengan relatif cepat. Dan meski 
di masa lalu ada beberapa kejadian penangkapan ikan berlebihan (overfishing) 
pada masyarakat pra-industri, tetapi baru pada pertengahan abad ke-20 dunia 
mengakui dan mencatat adanya tren eksploitasi besar-besaran di sektor per-
ikanan. 

Primary Production Re-
quired (PPR) atau produksi 
primer yang dibutuhkan 
untuk mendukung sek-
tor perikanan laut dunia, 
dimunculkan dalam persen-
tase produksi primer lokal
Sea Around Us, UBC 

http://books.google.com/books/about/The_End_of_the_Line.html?id=OMY-gEKMod8C


Perubahan dinamika terbesar antara ikan dan manusia mungkin terjadi akibat 
hasil inovasi setelah Perang Dunia II. Penelitian dan pengembangan di era terse-
but menghasilkan berbagai temuan penting dalam teknologi maritim. Sonar 
yang semakin sempurna membuat kapal-kapal mudah untuk menemukan lo-
kasi populasi ikan dan habitat kaya ikan dengan sangat tepat dan akurat meski 
dari kejauhan. Pembuatan polimer sintetis berbasis petroleum juga semakin 
canggih sehingga tali pancing dan jaring menjadi lebih ringan. Mesin-mesin 
diesel pada kapal penangkap ikan menjadi lebih kecil dan kuat. sehingga ka-
pal bisa melaut lebih lama dan lebih jauh. Teknologi pendinginan juga semakin 
sempurna sehingga kapal bisa melaut lebih lama dengan membawa ikan tang-
kapan mereka dan baru kembali ketika mesin pendingin sudah penuh. Selain 
itu, ada juga faktor pendorong ekonomi dan politik di balik pertumbuhan sektor 
perikanan dunia: negara-negara dunia mengalami krisis pangan setelah Perang 
Dunia II sehingga perikanan menjadi cara untuk mengatasi kelaparan. Negara-
negara juga melihat bahwa dengan menambah jumlah kapal penangkap ikan, 
mereka bisa menyatakan atau menguatkan kedaulatan negara di laut lepas. 

Semuanya berperan pada peningkatan upaya penangkapan ikan atau  “FISH-
ING EFFORT,” yang menurut FAO berarti “jumlah alat tangkapan ikan jenis 
khusus yang digunakan di area penangkapan dalam satu periode waktu”. Sejak 
akhir Perang Dunia II sampai sekarang, armada kapal penangkap ikan sudah 
tumbuh 75 persen menjadi 4 juta kapal. Dengan peningkatan jumlah seperti 
itu, terjadi pula kenaikan jumlah tangkapan yang drastis. Tangkapan ikan naik 
dari 20 juta metrik ton pada 1920an menjadi lebih dari 90 juta metrik ton pada 
akhir 1980an. Saat ini, faktanya, sudah terlalu banyak kapal, jaring, dan kait di 
perairan dunia. Menurut laporan Bank Dunia berjudul “Sunken Billions,” jumlah 
armada penangkap ikan dunia dua kali lipat lebih banyak dari yang dibutuhkan 
untuk menangkap jumlah ikan yang bisa diambil agar tidak terjadi kerusakan 
ekosistem. 

Alhasil muncullah fenomena “OVERFISHING”, kondisi yang terjadi pada popu-
lasi ikan atau kerang-kerangan yang disebut ‘stok’ dieksploitasi melebihi titik 
keseimbangan produktif. Overfishing kini diperkirakan menimbulkan kerugian 
dunia $50 miliar per tahun. Laporan Bank Dunia yang sama juga menyebutkan 
bahwa 75 persen stok ikan dunia mengalami kondisi ‘underperforming’ atau 

OVERFISHING 
Overfishing atau pen-
angkapan ikan berlebi-
han terjadi saat tingkat 
kematian ikan lebih 
tinggi dari level penang-
kapan yang memberi-
kan hasil maksimum 
yang berkelanjutan 
(maximum sustainable 
yield/MSY). Stok ikan 
mengalami overfish-
ing saat stok biomassa 
berada di bawah level 
yang bisa memberikan 
MSY.

FISHING EFFORT
Jumlah gabungan po-
tensi upaya penang-
kapan ikan yang ada 
dalam suatu area tang-
kapan. Fishing Effort 
sering disebut ‘E’ dalam 
persamaan manajemen 
penangkapan ikan. 

Tangkapan ikan dan 
produksi akuakultur dunia, 
1950-2010

Sumber: Badan Pangan dan 
Pertanian PBB, 2012 

http://siteresources.worldbank.org/EXTARD/Resources/336681-1224775570533/SunkenBillionsFinal.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=F6nwZUkBeas


terlalu banyak diambil sehingga tak bisa memberi hasil yang maksimum dan 
konsisten. Dan meski total tangkapan ikan dunia berada di kisaran 90 juta ton 
selama dua dekade terakhir namun ilmuwan percaya bahwa konsistensi ini 
hanyalah bayangan. Hasil penelitian terbaru di jurnal ilmiah PLoS ONE men-
catat bahwa dalam dua abad terakhir, penangkapan ikan terus merambah ka-
wasan laut yang semakin luas. Meluasnya kawasan penangkapan ikan terus 
terjadi meski jumlah hasil tangkapan berada di angka yang sama. Dengan kata 
lain, meski penangkapan ikan terjadi di area yang semakin luas, namun jumlah 
tangkapan tidak bertambah. 

Awal dari Perubahan 
Manajemen perikanan adalah hasil dari kebijakan politik dan ilmiah. Banyak 
spesies ikan yang berpindah-pindah dan tak mengenal batas wilayah, maka 
penting bagi negara-negara untuk melakukan kesepakatan internasional untuk 
mengatur penangkapan perikanan yang bertanggungjawab. Namun sepanjang 
sejarah, kesepakatan seperti itu sulit dicapai karena negara-negara tak satu su-
ara tentang siapa sebenarnya yang memiliki laut. Normalisasi kepemilikan laut 
adalah langkah pertama dalam manajemen penangkapan ikan. Tetapi baru 
dalam seperempat abad terakhir muncul pemahaman akan pentingnya kepu-
tusan politik ini. Sebelum 1970an, negara-negara tidak atau hanya sedikit me-
miliki yurisdiksi di laut bebas. Pada 1609, politisi dan filsuf Belanda Hugo Gro-
tius menulis trakta “Mare Liberum” atau “Kemerdekaan Laut”. Dalam karya ini, 
Grotius menegaskan bahwa lautan, lepas dari pantai suatu negara, harus bebas 
digunakan oleh semua orang. Selama 350 tahun, trakta ini menjadi hukum de 
facto yang mengatur eksploitasi perikanan. 

Pengaturan ini mulai berubah pada 1950an saat masing-masing negara, setelah 
menyadari bahwa sumber daya ikan mereka mulai berkurang secara signifikan, 
mulai menyatakan ZONA EKONOMI EKSLUSIF (ZEE).  Chile dan Peru, yang me-
miliki stok ikan terbesar di dunia (Peruvian anchoveta), ), termasuk yang perta-
ma yang menyatakan teritori eksklusif 200 mil laut dari batas pantai (sekitar 370 
kilometer). Negara-negara lain pun menyusul, terutama Amerika Serikat, yang 
secara unilateral menyatakan ZEE 200 mil laut pada 1976 sebagai bagian dari 
perubahan Undang-Undang  Magnuson-Stevens tentang perikanan.  Pada ak-
hirnya, PBB mengkodifikasi konsep ZEE menjadi hukum internasional yang ke-

ExCLUSIVE ECONOMIC 
ZONE (ZEE)
Zona laut yang terben-
tang pada jarak 3 mil 
laut sampai 200 mil laut 
dari garis pantai suatu 
negara

UNITED NATIONS CON-
VENTION ON THE LAW 
OF THE SEA (UNCLOS)
Konvensi yang, salah 
satunya, menetapkan 
batas teritorial kelautan 
sampai sejauh 200 mil 
laut dari garis pantai. 
UNCLOS sudah dirati-
fikasi oleh 164 negara, 
tidak termasuk Amerika 
Serikat. 

Zona Ekonomi Ekslusif 
Dunia
Area berwarna hitam 
adalah perairan laut lepas 
sementara yang berwarna 
merah adalah daerah yang 
masih dipersengketakan.

Sumber: MarineRegions.
org, 2013

http://newswatch.nationalgeographic.com/2013/07/28/geography-in-the-news-world-fisheries/
http://www.fao.org/fishery/species/2917/en
http://www.nmfs.noaa.gov/sfa/magact/


mudian dikenal sebagai UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE 
SEA (UNCLOS III) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Hukum 
Laut. Kesepakatan tersebut disusun pada 1982 dan berlaku mulai 1994. Sejauh 
ini, sudah 164 negara yang menandatangani kesepakatan tersebut termasuk In-
donesia pada 1985. Sampai sekarang, Amerika Serikat belum menandatangani 
Konvensi tersebut. 

Manajemen di Era Modern
Setelah semakin jelasnya klaim kepemilikan wilayah, negara-negara pun mulai 
menginventarisir sumber daya kelautan mereka dan merencanakan penangka-
pan sumber pangan laut yang lebih teratur dan berkelanjutan. Tetapi penting 
untuk dicatat bahwa bahkan negara yang paling maju pun dan ilmuwan yang 
paling ahli pun harus bergantung pada sampel acak dan model matematika 
yang abstrak untuk menghitung populasi ikan tangkap di laut lepas dan jumlah 
yang bisa diambil. Belum ada yang bisa menghitung satu per satu ikan di lautan. 
Bahkan, ada beberapa kejadian model yang dipakai untuk menghitung ukuran 
populasi ikan ternyata salah, sehingga ada perkiraan angka yang terlalu besar 
dalam menghitung jumlah ikan yang bisa diambil. 

Selain perkiraan yang salah, ada juga penerapan konsep pengaturan perikan-
an sejak 80 tahun lalu yang bernama  “MAxIMUM SUSTAINABLE yIELD,” atau  
MSY.  Menurut definisi Badan Kelautan dan Perikanan Nasional Amerika Serikat, 
MSY adalah “rata-rata tangkapan jangka panjang yang bisa diambil dari stok 
atau stok satu wilayah dalam kondisi ekologi dan lingkungan tertentu”. Pada 
dasarnya, MSY menghitung jumlah maksimum populasi ikan atau kerang-ke-
rangan yang bisa atau boleh diambil jika dilihat berdasarkan perkiraan biomas-
sa populasi ikan yang ada, kemampuan reproduksi populasi ikan tersebut un-
tuk menggantikan jumlah ikan yang ditangkap, dan tingkat penangkapan (atau 
“fishing effort”) pada kawasan tangkap tersebut. 

Salah satu kritikan terbesar pada pengelolaan perikanan yang menggunakan 

MAxIMUM 
SUSTAINABLE yIELD 
(MSy)
Secara teori, titik ke-
seimbangan tertinggi 
jumlah tangkapan yang 
bisa terus dipanen (se-
cara rata-rata) pada se-
buah stok dalam kondisi 
(rata-rata) lingkungan 
tanpa mempengaruhi 
proses reproduksi se-
cara berlebihan. Sering 
juga disebut potensi 
tangkapan (potential 
yield).

Kapal penangkap ikan Nor-
wegia, Roaldness

Kredit foto: 
M Tovik, 
MarrineTraffic.com

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm
http://www.fao.org/docrep/w5449e/w5449e0b.htm


pendekatan MSY adalah model eksploitasi ini tidak menggunakan atau mema-
sukkan variabel lain dalam ekosistem kelautan, seperti faktor-faktor lingkungan 
alami (non-perikanan) yang menyebabkan naik turunnya jumlah populasi ikan 
selain juga dinamika antara berbagai organisme yang jadi terganggu akibat pe-
nangkapan ikan. Selain itu, pengamat juga mengatakan bahwa “Informasi yang 
terbatas tentang jumlah tangkapan, dampak akibat pembatasan penangkapan, 
dan kondisi populasi ikan pada saat ditangkapi juga memperbesar ketidakpas-
tian tersebut.” Maka, untuk mengatasinya, pada 1995, muncul Perjanjian Stok 
Ikan PBB pada 1995 atau UN Fish Stocks Agreement (UNFSA) yang menetapkan 
“standar minimum” dengan memasukkan faktor-faktor atau variabel lain dalam 
ekosistem kelautan tersebut. Selain itu, para ahli biologi juga terus mendorong 
skema-skema “manajemen berbasis ekosistem” yang, teorinya, akan menerap-
kan berbagai parameter untuk memastikan kestabilan satu spesies secara me-
nyeluruh pada lingkungan tertentu dalam jangka waktu panjang. 

Di banyak negara, penerapan UNFSA masih belum konsisten. Namun karena 
kemajuan teknologi komputer dan metodologi sampling, ilmuwan kini sema-
kin bisa membuat model penangkapan ikan yang lebih baik. Dalam 20 tahun 
ter-akhir, negara-negara penangkap ikan seperti Islandia, Norwegia, Amerika 
Serikat, Australia, dan Selandia Baru, menerapkan kebijakan perikanan yang 
memungkinkan kestabilan dan terisi ulangnya stok-stok ikan. Amerika Seri-
kat, melalui rencana manajemen yang diterapkan sejak 1996, berfokus pada 
44 stok ikan yang akan dikembangkan. Menurut laporan dari lembaga swada-
ya masyarakat Amerika Serikat Natural Resources Defense Council, “Dari stok-
stok ikan ini, 64 persennya tergolong sukses terbangun kembali: ada 21 yang 
statusnya terisi kembali (dan belum mendekati kembali kondisi overfish) atau 
melebihi target terbangun, dan 7 mengalami kemajuan signifikan dalam proses 
pemulihan stok ikan, artinya setidaknya memenuhi 50 persen target perbaikan 
dan dan 25 persen mengalami peningkatan jumlah stok sejak penerapan ren-
cana pembangunan tersebut.”

Langkah terpenting dalam upaya memulihkan stok ikan adalah penera-
pan  sistem kuota berbasis hak.  Sistem ini sering juga disebut INDIVIDUAL 
TRANSFERABLE qUOTAS (ITqS) atau “jatah penangkapan ikan” atau “CATCH 
SHARES.” Sistem penangkapan ikan berbasis hak menetapkan jatah ton tang-
kapan ke kelompok atau perusahaan penangkap ikan dalam jumlah terbatas. 
Tujuannya adalah membatasi jumlah kapal yang bisa memasuki satu wilayah 
penangkapan dan untuk menentukan jumlah ikan yang bisa mereka ambil. 
Sistem perikanan berbasis hak sudah ada sejak 1950an namun mulai banyak 
dipraktikkan sejak pertengahan 1970an. Sebelum penerapan skema perikanan 
berbasis hak, penangkapan ikan dilakukan dengan pendekatan musiman. Pen-
gelola akan membuka wilayah tangkapan ikan selama beberapa bulan, atau 
bahkan beberapa hari. Praktik ini kemudian memicu terjadinya “perebutan 
ikan” — ada terlalu banyak kapal penangkap ikan dalam satu wilayah yang sa-
ma-sama menangkap ikan sebanyak-banyaknya sebelum musim berakhir.

Dengan sistem perikanan berbasis hak, pengelola sudah bisa menentukan se-
belumya bobot panen ikan dan mengalokasikannya pada berbagai pihak yang 
berbeda. Jumlah izin yang diberikan terbatas untuk kapal dalam jumlah sedikit 
dan dengan menentukan jumlah ikan yang bisa diambil maka pengelola bisa 

INDIVIDUAL TRANSFER-
ABLE qUOTAS (ITqS)
Sistem perikanan ber-
basis hak yang menga-
tur bobot tangkapan 
ikan pada beberapa 
organisasi penangkap 
ikan dalam jumlah ter-
batas. Sama seperti 
catch share, ITQ biasan-
ya bisa dibeli dan diper-
dagangkan sehingga 
mendorong efisiensi, 
namun juga dianggap 
membatasi sektor peri-
kanan pada kelompok 
tertentu saja.

CATCH SHARE
Bentuk perikanan ber-
basis hak yang mem-
beri jatah kuota tang-
kapan pada satu atau 
beberapa pihak. Teo-
rinya, catch share bisa 
membatasi terjadinya 
penangkapan ikan ber-
lebihan dengan terlebih 
dahulu menentukan 
jumlah tangkapan se-
belum kapal berangkat 
melaut.

http://www.nrdc.org/oceans/files/rebuilding-fisheries-report.pdf


memperkirakan secara lebih detail jumlah ton ikan yang dikosongkan dari suatu 
wilayah tangkapan. Manajemen pengelolaan perikanan berbasis hak memiliki 
keuntungan dari sisi lingkungan.  Sebuah penelitian yang diterbitkan di jurnal 
Science pada 2008 , menemukan bahwa perikanan yang menggunakan sistem 
pengelolaan berbasis hak hampir dua kali lipat lebih tahan terhadap kemungki-
nan kolaps jika dibandingkan sistem pengelolaan yang tidak berbasis hak.  Be-
berapa contoh sukses pengelolaan perikanan berbasis hak bisa dilihat di sini.

Namun skema perikanan berbasis hak bisa memiliki dampak sosial—sesuatu 
yang menarik untuk diikuti oleh wartawan.  Kuota penangkapan ikan cenderung 
memberi jatah penangkapan bagi kelompok terbatas yang isinya perusahaan-
perusahaan besar.  Unsur ‘transferable’ dalam ITQ memungkinkan pihak yang 
lebih besar membeli kuota dari nelayan kecil. Contohnya di Chile, salah satu 
negara penangkap ikan, konsolidasi di sektor perikanan menyebabkan hanya 
ada 7 perusahaan yang mengendalikan 90% kuota perikanan nasional. Penga-
mat mengatakan bahwa pendekatan ini hanya meminggirkan komunitas pesisir 
dan perikanan jadi sangat berorientasi pada korporasi.   

Solusi terhadap kritik tersebut adalah sebuah konsep baru yang disebut sistem 
berbasis komunitas atau COMMUNITy-BASED MANAGEMENT (CBM) Sistem CBM 
juga menggunakan pendekatan kuota. Namun, jika kebanyakan sistem kuota 
membagi jatah panen ikan tanpa melibatkan kelompok lokal, maka manaje-
men berbasis komunitas akan berusaha mendapatkan jatah untuk komunitas 
tersebut dan membaginya pada pihak-pihak yang tinggal dan bekerja di ka-
wasan pesisir. Tujuan dari manajemen berbasis komunitas, menurut lembaga 
swadaya masyarakat asal Amerika Serikat  Ecotrust, adalah untuk menetapkan 
sistem yang “memungkinkan nelayan dan masyarakat lokal untuk mengambil 
tanggungjawab utama dalam melakukan pengaturan dan pengelolaan, terma-
suk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan di berbagai aspek manaje-
men, seperti panen, akses, kepatuhan, penelitian, dan pemasaran.”

CO M M U N I T y- B A S E D 
MANAGEMENT
Bentuk lain perikanan 
berbasis hak yang men-
galokasikan jatah tang-
kapan pada komunitas 
nelayan. Skema mana-
jemen berbasis komu-
nitas juga memasukkan 
elemen manajemen lain 
seperti konservasi habi-
tat dan pengawasan 
kualitas perairan.

Nelayan menggunakan 
pukat cincin untuk menang-
kap cumi dan sotong di pan-
tai tengah Vietnam. Foto 
oleh David Mills, WorldFish, 
2009. 

http://www.ecotrust.org/cbfm/
http://www.ecotrust.org/cbfm/what_is_cbfm.html


Sertifikasi dan Revisi Armada 
Meski kontroversial, sistem manajemen berbasis hak mendorong munculnya 
skema sertifikasi dunia untuk perikanan berkelanjutan yang sangat populer di 
pasar internasional. Salah satu yang paling dikenal adalah Marine Stewardship 
Council (MSC). Sertifikasi ini dimulai pada 1997 atas prakarsa World Wildlife 
Fund (WWF) dan konsorsium supermarket internasional Unilever untuk mene-
tapkan standar perikanan di seluruh dunia.  Standar ini menggunakan ber-bagai 
ukuran termasuk keberlanjutan tangkapan ikan dalam periode tertentu, dam-
pak lingkungan yang ditimbulkan sektor perikanan terhadap kawasan laut, dan  
“ByCATCH” atau tangkapan sampingan-- spesies non-target yang mati secara 
tidak sengaja dalam proses mengincar tangkapan utama (masalah yang umum 
terjadi pada praktik ikan tangkap dan menyebabkan 16-17 juta metrik ton sea-
food terbuang setiap tahunnya). Sejauh ini, MSC sudah mengeluarkan 200 serti-
fikat pada sektor perikanan di seluruh dunia. Sepertinya angka itu besar, namun 
sebenarnya hanya mewakili kurang dari 10 persen sektor perikanan dunia.

Di negara-negara maju, desakan akan sistem pengelolaan perikanan yang lebih 
baik mendorong kebijakan yang mengurangi ‘fishing effort’ atau upaya penang-
kapan dengan penyusutan armada penangkap ikan. Di Amerika Serikat, pihak 
berwenang di sektor perikanan berusaha untuk menerapkan program  “buy 
back” atau menarik kapasitas berlebih penangkapan ikan dengan membelinya. 
Namun di Uni Eropa, langkah ini sulit dilakukan, karena masing-masing negara 
belum mencapai batas maksimum jumlah kapal penangkap ikan. 

Tetapi saat negara-negara maju berusaha mengurangi upaya mereka melaku-

kan penangkapan ikan, negara-negara berkembang justru meningkatkan upaya 
penangkapan ikan. Joseph Powers, anggota International Commission for the 
Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) atau Komisi Internasional Perlindungan 
Tuna Atlantik, mengatakan, “Saat kita mulai membahas tentang negosiasi kuo-
ta, yang pertama akan muncul adalah tangkapan historik dari negara-negara 
maju. Orang-orang dari negara berkembang di Afrika, di mana banyak terjadi 
penangkapan tuna, akan mengatakan, ‘Kalian datang dan menjajah kami se-
lama bertahun-tahun, jadi kami sekarang berhak untuk menangkap sebanyak 
mungkin seperti kalian sudah lebih dulu melakukannya.’ Jadi negara-negara seperti 
Brasil, Namibia, atau negara-negara di Afrika Utara yang kini melakukan hal sama.”  

HIGH SEAS
Teritori laut setelah zona 
ekonomi eksklusif yaitu 
200 mil laut (370 kilo-
meter) dari garis pantai. 
Perikanan di laut lepas 
sulit untuk diawasi dan 
diatur dan menjadi tem-
pat terjadinya banyak 
penangkapan ikan ile-
gal di dunia saat ini.

REGIONAL FISHERIES 
MANAGEMENT ORGANI-
ZATION (RFMO)
Dewan yang terdiri dari 
17 lembaga multinasi-
onal yang mengelola 
laut lepas di luar zona 
ekonomi eksklusif.

Sumber gambar: 
Pew Environment.org

ByCATCH (TANGKAPAN 
IKUTAN)
Ikan dan kehidupan 
liar yang secara tak se-
ngaja ikut terambil saat 
mengincar tangkapan 
utama. Penangkapan 
udang, misalnya, bisa 
menghasilkan bycatch 
sampai 6 kilogram pada 
0,4 kilogram udang 
yang diambil. 

C:\Users\wshubert\Dropbox\Internews Docs\Projects\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\AppData\Local\wshubert\AppData\Roaming\Microsoft\Word\msc.org
C:\Users\wshubert\Dropbox\Internews Docs\Projects\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\AppData\Local\wshubert\AppData\Roaming\Microsoft\Word\msc.org
http://www.msc.org/about-us/standards/standards
http://www.nmfs.noaa.gov/mb/financial_services/buyback.htm
http://www.nmfs.noaa.gov/mb/financial_services/buyback.htm


Celah yang Besar: Laut Lepas dan Migrasi Ikan
Saat masing-masing negara menegakkan kedaulatan mereka dengan zona eko-
nomi eksklusif, beberapa negara justru melihat pertumbuhan sektor perikanan 
tradisional. Namun, nasionalisasi laut-laut di dekat pantai hanya memindahkan 
masalah overfishing dari kawasan pantai ke laut lepas. Negara-negara memi-
liki yurisdiksi pada teritori perairan mereka sampai sejauh 200 mil laut, namun 
setelah itu adalah kawasan laut lepas atau  “HIGH SEAS” – perairan internasi-
onal tanpa tuan namun sumber daya ikannya diambili oleh banyak pihak. Al-
hasil, perikanan di laut lepas tumbuh jauh lebih cepat daripada jenis perikanan 
lainnya, ada beberapa perkiraan yang menyatakan pertumbuhan itu bisa sam-
pai 800 persen. 

Peningkatan paling signifikan terjadi pada 23 spesies dari taksonomi Scomb-
ridae — biasa disebut  “tuna” – yang berada di samudera terbuka dan bermi-
grasi ratusan sampai ribuan kilometer sepanjang hidup mereka. Tuna dan ber-
bagai spesies bermigrasi lainnya diatur lewat organisasi internasional seperti 
REGIONAL FISHERIES MANAGEMENT ORGANIZATIONS (RFMOs). Secara ke-
seluruhan, ada 17 RFMO yang masing-masing bertugas untuk mengelola satu 
wilayah di dunia. Namun, seperti ditunjukkan dalam peta di bawah, wilayah-
wilayah tersebut sangat luas, dan belum jelas seberapa efektif pengawasan 
tersebut dilakukan. 

Tuna dan semua ikan di laut lepas juga sangat terdampak oleh aktivitas yang 
oleh pemerintah biasa disebut ILLEGAL, UNREGULATED AND UNREPORTED 
(IUU) FISHING atau penangkapan ikan ilegal, tidak diatur, dan tak dilaporkan. 
Sering juga disebut dengan “pirate fishing” atau penangkapan gelap atau ilegal, 
penangkapan IUU terjadi di kawasan di luar pengelolaan. Penangkapan ini san-
gat menghambat upaya untuk mengatur sektor perikanan global. Kerugian aki-
bat penangkapan ikan ilegal yang terjadi setiap tahunnya bisa mencapai $23,5 
miliar dan total jumlah tangkapan ilegal bisa melebihi 20 persen dari total ikan 
tangkap di dunia.

Penangkapan ikan di laut lepas yang terkait IUU dan menjadi kekhawatiran be-
sar terjadi di perairan sekitar Antartika. Kawasan ini sering disebut lokasi peri-
kanan terakhir. Perairan Antartika saat ini dikelola oleh RFMO yaitu Commission 
for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources.Sebelumnya, banyak 
terjadi penangkapan ilegal untuk ikan toothfish Antartika atau Patagonia dari 
genus Dissotichus yang bernilai tinggi (atau biasa disebut Chilean Sea Bass).  
Penangkapan krill Antartika (Euphausia superba) juga menjadi fenomena yang 
membuat cemas ahli lingkungan. Alasannya, selain karena penangkapan ikan 
di Samudera Selatan sulit untuk diatur, tetapi krill adalah spesies penting buat 
makanan ikan dan mamalia laut. Krill kini semakin banyak ditangkap untuk me-
nyuplai industri suplemen diet dan industri akuakultur. 

Kawasan Laut yang Dilindungi: 
Perdebatan Besar Sumberdaya Perikanan Modern
Beberapa kalangan ahli konservasi laut percaya bahwa, meski perikanan di-
kendalikan dan kuota diatur, namun sebagian besar kawasan laut harus men-

MARINE PROTECTED 
AREA (MPA)
Zona yang membatasi 
atau malah melarang 
penangkapan ikan. Be-
berapa pengelola yakin 
bahwa penetapan MPA 
bisa membantu memu-
lihkan wilayah hidup 
ikan, dan melindungi in-
dividu spesies yang lebih 
tua sehingga punya efek 
meluas buat area-area 
sekitarnya yang tidak 
masuk zona MPA.

TRAWLING
Menarik jaring besar di 
dasar laut. Trawling me-
nyebabkan penangka-
pan ikan dalam jumlah 
besar tetapi bisa punya 
dampak sampingan, 
yaitu rusaknya eko-
sistem dasar laut.

IUU FISHING
Illegal Unregulated and 
Unreported Fishing. 
Proses penangkapan 
ikan tanpa izin yang ter-
jadi di wilayah di luar 
batas pengelolaan ne-
gara. Selain menimbul-
kan kerugian ekonomi 
karena kapal penang-
kap ikan tidak mem-
bayar kuota, IUU Fishing 
juga menyulitkan mana-
jemen karena pengelola 
tidak tahu persis jumlah 
ikan yang diambil dari 
suatu ekosistem.

http://iss-foundation.org/tag/conservation/
http://www.pewenvironment.org/news-room/fact-sheets/faq-what-is-a-regional-fishery-management-organization-85899371934
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http://www.nytimes.com/2005/10/23/magazine/23bass.html?pagewanted=all


jadi  MARINE PROTECTED AREAS, atau  MPA atau kawasan laut yang dilindungi. 
Teknik industri penangkapan ikan seperti TRAWLING merusak habitat laut.  Bu-
tuh bertahun-tahun sampai habitat yang mengalami trawling bisa pulih seperti 
semula. MPA dan berbagai kawasan lindung lainnya saat ini hanya 2 persen dari 
samudera. Tapi kini mulai muncul gerakan besar untuk mendorong perlindung-
an kawasan laut. Utamanya sangat terlihat di Samudera Pasifik dalam satu 
dekade terakhir, karena ada kawasan laut besar yang mendapat status dilind-
ungi di sekitar negara-negara kepulauan. Ada juga desakan untuk membuat 
wilayah besar Laut Ross di Antartika sebagai kawasan laut yang dilindungi. 

Salah satu pencapaian penting MPA adalah perlindungan terhadap spesies 
betina terbesar.  “Big Old Fat Female Fish” atau  “BOFFF’s”adalah istilah yang 
dipakai peneliti kelautan untuk menyebut induk tertua dan terbesar yang akan 
menghasilkan telur jauh lebih banyak daripada individu spesies yang lebih kecil. 
Menjaga spesies yang lebih besar ini biasanya sangat sulit dilakukan di lingku-
ngan laut yang banyak diambili ikannya. 

Meski konsep ini disambut oleh banyak ahli konservasi di seluruh dunia, namun 
industri perikanan sudah menolak MPA. Peneliti perikanan seperti Ray Hilborn 
dari University of Washington juga menyatakan ada dampak negatif yang tidak 
sedikit dari penerapan MPA. Perdebatan ini bisa menjadi topik kunci untuk di-
ikuti oleh wartawan dalam beberapa tahun ke depan.

Kesimpulan dan Sumber
Manajemen perikanan ikan tangkap dan yurisdiksi kelautan terus berubah. 
Dalam beberapa tahun ke depan, wartawan akan ditantang untuk bisa meng-
ikuti perdebatan tentang perubahan-perubahan tersebut dan menjelaskannya 
pada pembaca umum. Akses ke kapal-kapal yang menuju laut lepas tak selalu 
bisa diperoleh, terutama kapal-kapal yang akan pergi melaut selama berming-
gu-minggu atau malah berbulan-bulan. Data pemerintah sering tak bisa dian-
dalkan. Menurut Daniel Pauly dari UBC, contohnya Cina,  melebihkan angka 
penangkapannya secara dramatis pada FAO dari 1995 sampai 1999.  Di Indone-
sia, meski FAO menyatakan kerugian akibat ilegal fishing mencapai Rp30 triliun 
tetapi menurut KKP angkanya bisa lebih besar lagi mencapai Rp240 triliun. Meski 
begitu, perikanan laut lepas adalah topik yang penting untuk diliput. Ini adalah 
kunci keberlangsungan hidup manusia dan pengelolaannya bisa menjadi salah 
satu pencapaian penting abad ini. Untuk mendukung upaya penulisan laporan 
dan tujuan tersebut, di bawah ada beberapa sumber yang bisa membantu. 

http://ocean.nationalgeographic.com/ocean/take-action/marine-protected-areas/
http://www.seafoodwatch.org/cr/cr_seafoodwatch/sfw_gear.aspx#bottomtrawl
http://depts.washington.edu/mpanews/MPA89.pdf


FishBaseDatabase pencarian 
semua jenis spesies ikan di dunia

  
Halaman perikanan Badan PBB 
untuk Pangan dan Pertanian.  
Sumber terbaik untuk data resmi 
nasional dari berbagai negara di 
sektor perikanan. 

Proyek  Sea Around Us dari Univer-
sity of British Columbia, Kanada 
menyediakan laporan dan grafik 
untuk tren sektor perikanan dunia

Seafood Watch, dari Monterey 
Bay Aquari. Situs ini bisa bisa 
digunakan untuk mencari spesies 
dan  peringkat sustainability 
mereka. Anda juga bisa mencari 
laporan yang lebih panjang tentang 
suatu spesies dan, kadang, stok, 
serta negara asal spesies tersebut. 

The Southeast Asia Fisheries De-
velopment Center

MarineTraffic adalah pelacak kapal 
global untuk mencari posisi mas-
ing-masing kapal di laut lepas.

Situs  Marine Stewardship Council.  
mendaftar kawasan perikanan yang 
bersertifikasi dan kriterianya

Sustainable Fisheries Partnership 
melacak kemajuan “perbaikan 
sektor perikanan” yaitu perikanan 
yang belum memiliki sertifikat 
internasional tapi berusaha beralih 
ke manajemen pengelolaan yang 
lebih baik

International Seafood Sus-
tainability Foundation adalah 
sumber informasi yang bagus 
tentang tuna. Misi ISSF adalah 
menjalankan inisiatif berbasis 
sains dalam konservasi dan pen-
angkapan tuna yang berkelanju-
tan dalam jangka panjang

Situs resmi pemerintah Amerika 
Serikat untuk  National Marine 
Fisheries Service

Situs Monterey Bay Aquarium 
yang memberi peringkat sustain-
ability buat jenis-jenis ikan. Yang 
juga berguna, penjelasan atas 
masing-masing spesies ikan di 
bagian bawah halaman setiap 
pemeringkatan

FishSource adalah database 
pencarian status konservasi 
kawasan perikanan di seluruh 
dunia. 

Halaman seafood dari  World 
Wildlife Fund

MPAtlas panduan, daftar, dan 
pemetaaan global kawasan laut 
yang terlindungi 

Inisiatif nonprofit buat seafood 
dari  Pew Environment Group.

Intrafish  Penerbitan terbaik buat 
industri perikanan. Langganan 
berbayar, tapi perlu jika media 
Anda secara rutin menulis isu 
kelautan.

Seafood Business Magazine.  
Bagus untuk mengikuti berita 
terbaru di industri makanan laut.
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The End of the Line, 
Charles Clover
Laporan mendalam 
tentang kondisi 
penangkapan ber-
lebihan yang terjadi 
di dunia

Fish Population 
Dynamics, 
J. L. Gulland.  
Penjelasan teknis 
tentang macam-ma-
cam pola populasi 
ikan

Overfishing, 
Ray Hilborn.  
Posisinya lebih pro-
penangkapan ikan 
dengan basis ilmiah 
di balik pengelolaan 
perikanan

Four Fish, 
Paul Greenberg.  
Penjelasan tentang 
kondisi ikan sal-
mon, sea bass, kod, 
dan tuna baik di 
laut lepas maupun 
peternakan

The Sushi Economy, 
Sasha Issenberg.  
Evolusi perdagangan 
ikan dunia

Tuna: a Love Story, 
Richard Ellis. 
Laporan tentang tuna 
di seluruh dunia

Hooked: Pirates, 
Poaching and the 
Perfect Fish, 
Bruce Knecht.  
Laporan tentang 
illegal fishing yang 
khususnya mem-
bahas Chilean sea 
bass

Cod 
Mark Kurlansky
“Biografi” luar biasa 
tentang ikan kod 
Atlantik yang menem-
patkan situasi per-
ikanan dunia dalam 
perspektif sejarah.

Sumber 
IndoneSIa:

Data Perikanan Tangkap dari Direktorat Sumberdaya Ikan, Direktorat 
Jenderal Perikanan Tangkap 
http://www.djpt.kkp.go.id/ditsdi/index.php/arsip/?category_id=6
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Akuakultur dan Marikultur: Perubahan di Laut
“Kita harus menanam laut dan menggembalakan hewan-hewannya…menggu-
nakan laut layaknya seorang peternak, bukan pemburu. Itulah artinya peradab-
an — berternak sebagai ganti berburu.”  
        - Jacques Coustea 

Akuakultur dan Marikultur: Dari Ketiadaan
sampai Suplai Berlebihan
Jika kita kembali pada infografik awal yang digunakan oleh ahli perikanan se-
bagai standar, maka tingkat eksploitasi makanan laut dalam 70 tahun terakhir, 
seperti penjelasan FAO, selain semakin meningkatnya tangkapan ikan dunia, 
ada juga peningkatan penggunaan AKUAKULTUR  (budidaya ikan air tawar)  dan  
MARIKULTUR  (budidaya ikan air tawar) dan marikultur (budidaya ikan air laut). 
Untuk menyederhanakan, kita akan menyebut keduanya akuakultur karena 
istilah itu umum digunakan untuk dua ekosistem berbeda tersebut dan biasa 
dipakai di literatur ilmiah maupun populer. 

Bagian biru tua pada grafis di halaman selanjutnya menunjukkan produksi budi-
daya laut di tingkat dunia. Yang menarik untuk diamati, hasil budidaya laut me-
ningkat saat hasil tangkapan ikan di laut lepas menunjukkan grafik mendatar. 
Tentu ini bukan kebetulan. Jumlah penduduk dunia terus bertambah saat tang-
kapan ikan dari laut lepas mencapai batasnya. Saat akuakultur modern muncul 
pada 1970an, maka tak ada pilihan lain jika kita ingin terus makan makanan 
laut. Tetapi, sama halnya dengan meningkatnya penangkapan ikan dari 1950an 
sampai 2000, meningkatnya tren akuakultur juga diikuti dengan dampak ling-
kungan yang tidak sedikit. Setiap wartawan yang akan meliput isu kelautan ha-
rus memahami dinamika yang terjadi antara dampak lingkungan dan untung 
ruginya penangkapan ikan dari laut serta akuakultur.   

AKUAKULTUR 
Budidaya ikan dan he-
wan laut bercangkang 
di air tawar. Namun ba-
ru-baru ini akuakultur 
dipakai untuk menye-
but budidaya ikan baik 
di air tawar maupun air 
laut

Marikultur di lepas pantai 
Chile, EcoTrust 2013

MARICULTURE
Budidaya organisme 
laut (berbeda dengan 
akuakultur yang secara 
teknis berarti budidaya 
organisme air tawar)

http://www.economist.com/node/14743394


Awal Mula Akuakultur
Sejarah akuakultur sebenarnya cukup panjang, namun baru akhir-akhir ini saja 
praktik ini mendapat perhatian penting di seluruh dunia. Penduduk Mesir kuno 
sudah membudidayakan tilapia Nil (Oreochromis niloticus) atau nila di kolam-
kolam yang berdekatan dengan sungai pada 4000 SM. Cina pun sudah me-
ngenal akuakultur sejak lama, bahkan dokumen panduan akuakultur pertama 
dunia berasal dari sana. Literatur klasik tentang budidaya ikan di Cina karya pe-
mikir Fan Lai ditulis sekitar 475 SM dan untuk pertama kalinya menjadi standar 
metodologi pembiakkan ikan. 

Selama 2000 tahun akuakultur, nelayan berfokus pada pengembangan budida-
ya ikan dari spesies carp atau karper atau ikan mas (famili Cyprinidae) sebagai 
varietas utama untuk diternakkan. Carp menjadi pilihan utama buat pembiakan 
ikan karena beberapa karakteristik yang membuat mereka cocok di ekosistem 
budidaya, seperti:

•	 Tumbuh cepat
•	 Bisa beradaptasi dengan beragam suhu dan jenis arus
•	 Bisa bertahan di habitat yang sempit dan padat

Literatur klasik budidaya 
ikan di Cina karya Fan Lai, 
sekitar 475 SM

Tangkapan ikan di laut lepas 
dan produksi akuakultur, 
1950-2010

Sumber: FAO, 2012



Pada awalnya, akuakultur ikan mas cukup ramah lingkungan dan bahkan ti-
dak berbahaya. Perkiraannya, pembiakkan ikan mas mulai bersamaan de-ngan 
pengembangan ulat sutera dan padi di Cina. Kulit ulat sutera, setelah ber-
metamorfosa menjadi kupu-kupu, bisa untuk pakan ikan di kolam akuakultur. 
Padi pun bisa subur dengan pupuk dari kotoran ikan dan tumbuh di kolam-ko-
lam ikan tersebut. Dengan cara ini, akuakultur di masa lalu sebenarnya adalah 
polikultur — sistem yang dapat memproduksi banyak spesies untuk berbagai 
manfaat dan mendaurulang sampah sehingga petani bisa hidup serta mendapat 
makanan sepanjang tahun. 

Sistem polikultur yang baik lainnya adalah sistem gei wai di Cina untuk spesies 
air laut. Dalam sistem ini, hewan laut anakan yang terbawa oleh gelombang laut 
ditangkap kemudian dibiakkan sampai dewasa. Metode ini masih berlangsung 
di  Mai Po Marshes Nature Reserve di dekat Hong Kong.

Revolusi Biru: Kebangkitan Akuakultur Modern
Dalam sejarahnya, akuakultur selalu berukuran kecil dan alami. Kondisi ini 
berubah pasca-Perang Dunia II dengan pembiakkan dan penangkaran spesies-
spesies kunci atau kelompok spesies yang penting dalam pasar seafood mo-
dern dunia. Kini, 50 persen dari semua produksi akuakultur adalah ikan bersirip, 
25 persen tanaman air, dan 25 persen lainnya crustacea (udang dan kepiting) 
dan moluska (tiram dan kerang). Sebagian  besar spesies yang dibiakkan adalah 
ikan mas. Namun dalam 40 tahun terakhir, beberapa kelas spesies baru pun di-
biakkan dan memberi sumbangan besar pada pertumbuhan dan perdagangan 
produk akuakultur. Beberapa jenis spesies yang dibiakkan tersebut adalah:

SALMON: Ikan dari famili Salmonidae atau yang biasa disebut ‘salmon’ cocok 
untuk akuakultur karena, tak seperti ikan-ikan lain, salmon menghasilkan telur 
yang kaya nutrisi. Salmon muda bisa hidup dengan kantung nutrisi tersebut se-
lama beberapa hari sebelum mengalami transisi ke pakan buatan. Karakteristik 
ini pun menghilangkan proses pergantian dari pakan alami ke pakan buatan, 
langkah penting dalam budidaya spesies ikan lainnya.   

Budidaya salmon berawal di Norwegia dan Skotlandia pada 1960an dan 1970an. 
Pembiakkan selektif yang mulai sesudah itu memungkinkan peternak untuk 

Salmon “alevin” dengan 
kantung kuning telur

Kredit: Departemen Per-
tanian AS, 2011
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meningkatkan pertumbuhan dua kali lipat hanya dalam satu dekade saja. Sal-
mon salar, endemik Samudera Atlantik, adalah spesies yang mendominasi pas-
ar dunia dan kini ada jauh lebih banyak Salmo salar hasil budidaya dibanding 
total semua jenis populasi salmon di laut lepas, baik di Atlantik maupun Pasifik. 
Bukan kebetulan bahwa akuakultur salmon meningkat saat populasi salmon 
liar di Atlantik berada di titik terendah. Salmon Atlantik sekarang terhitung “pu-
nah secara komersil” — terlalu sedikit untuk mendukung perikanan komersil. 

UDANG: Ada ribuan spesies dalam ordo Decapoda yang disebut udang, namun 
hanya beberapa jenis yang dibudidayakan. Selama ratusan tahun, udang diter-
nakkan menggunakan metode semi-liar. Benih udang diambil dari hilir sungai, 
lalu dibiakkan di kolam sampai dewasa. Pada 1940an, ilmuwan Jepang Motsu-
gu Fujinaga menjadi yang pertama “menutup siklus hidup” spesies udang, arti-
nya dia bisa menumbuhkan udang dari telur sampai dewasa sampai kemudian 
berkembang biak, sepenuhnya di bawah kendali manusia. Berangkat dari ke-
suksesan ini, peternakan atau budidaya udang pun mulai membiakkan spesies 
lain pada 1960an, termasuk udang Black tiger (Penaeus monodon) atau udang 
pancet atau udang windu dan udang paling dominan di dunia, udang whiteleg 
(Litopenaus vannamei) atau udang vaname atau vannamei. Kini, sebagian besar 
udang yang dibudidayakan adalah udang whiteleg.

TILAPIA: Setelah enam spesies karper, tilapia atau nila adalah spesies ketu-
juh yang paling banyak dibudidayakan dari sisi jumlah ton. Cina memproduksi 
1,2 juta ton metrik ikan nila yang sebagian besar diekspor.  Sekitar 56 ribu ton 
produksi nila Cina diekspor ke Amerika Serikat. Cina adalah negara pengekspor 
nila utama ke Amerika Serikat. Indonesia berada posisi ketiga setelah Honduras 
dengan mengekspor 2.663 ton produksi nila ke AS. Data 2014 menunjukkan In-
donesia memproduksi 912 ribu ton ikan nila, namun sebenarnya menargetkan 
produksi 1,1 juta ton. 

Ada dua spesies tilapia yang umum dibudidayakan, pertama tilapia Nil (Oreo-
chromis niloticus) dan Mozambik (Oreochromis mossambicus). Keduanya asli 
dari Afrika dan selama ribuan tahun sudah dibudidayakan secara alami dan 
kecil-kecilan. Setelah Perang Dunia II, ikan itu mulai menyebar ke seluruh dunia 
lewat Asia. Israel dan Norwegia mengembangkan pembiakan nila berteknologi 
tinggi, dan menciptakan alur pertumbuhan yang lebih cepat. Sebagai ikan budi-
daya, nila memiliki keunggulan karena untuk tumbuh dan berkembang, mereka 
tidak membutuhkan pakan dengan protein hewani. Rasanya yang netral juga 
membuat ikan ini menjadi pengganti stok ikan yang populasinya berkurang, 
seperti kod.

LELE: Lele air tawar dari ordo Siluriformes sangat cepat berkembang dan me-
makan segala, sehingga mennjadi pilihan alamiah buat akuakultur. Amerika 
Serikat adalah yang pertama membiakkannya, terutama lele biru dan sungai 
pada 1970an. Namun pada 1980an, Vietnam mulai menguasai industri lele du-
nia dengan membiakkan spesies dari famili Pangasius. Di pasar internasional, 
lele ini dikenal dengan jenis ‘tra’, ‘basa’, atau ‘swai’. Pangasius menjadi komodi-
tas ekspor mayoritas yang dibiakkan di Asia Tenggara. Sejak 2013 sampai seka-
rang, Indonesia konsisten menjadi produsen lele terbesar di dunia. Produksi lele 
Indonesia pada 2013 mencapai 543 ribu ton, sementara Malaysia di posisi kedua 

http://www.montereybayaquarium.org/cr/cr_seafoodwatch/content/media/MBA_SeafoodWatch_TilapiaChinaReport.pdf


memproduksi angka yang cukup jauh, yaitu 50 ribu ton. 

Pangasius menyuplai pasar ‘ikan putih’ atau ikan berdaging putih sehingga 
menjadi pengganti ikan kod dan pollock.

KAKAP PUTIH & TENGGIRI: Budidaya ikan laut bersirip adalah hal yang relatif 
baru dan masih berkembang. Dua jenis, sea bass Eropa atau ikan kakap Eropa 
(Dicentrarchus labrax) dan beberapa spesies dari famili Sparidae (sering disebut 
‘sea bream’ atau tenggiri), adalah prototipe yang mendasari budidaya akuakul-
tur ikan air laut. Seperti kebanyakan spesies laut lainnya, kakap putih dan teng-
giri membutuhkan pakan alami saat masih benih. Pakan alami mikroskopik, 
utamanya rotifera (Phylum rotifera) dan udang artemia (terutama spesies Arte-
mia salina) sangat penting dalam mendukung industri kakap putih dan tenggiri. 
Dengan siklus hidup kakap dan tenggiri yang kini sudah tertutup, maka indus-
tri pun melirik pembiakan spesies-spesies lain, terutama cobia (Rachycentron 
canadum) dan beberapa spesies yang dikenal dengan nama seriolas atau ikan 
aji-aji atau baji-baji. Dalam beberapa dekade ke depan, akan lebih banyak jenis 
ikan lain yang dibiakkan, maka nantinya, harus ada penentuan, ikan mana yang 
dibudidayakan dan mana yang akan ditangkap dari laut lepas.

BIVALVIA — TIRAM, KERANG SIMPING (SCALLOP), KERANG, & KERANG HIJAU: 
Pengembangbiakan bivalvia sudah berlangsung selama ratusan tahun, namun, 
sama halnya seperti ikan, ilmuwan baru-baru ini saja mampu menutup siklus 
hidup spesies ini. Berbeda dengan ikan bersirip, bivalvia tak butuh pakan tam-
bahan untuk bisa tumbuh. Mereka hidup hanya dengan memfilter air dari fito-
plankton mikro yang berfotosintesis. Dengan alasan ini, bivalvia dianggap netral 
secara lingkungan, atau malah menguntungkan.  

RUMPUT LAUT BESAR (KELP) DAN RUMPUT LAUT LAINNyA: Dari sisi bobot 
rumput laut menyumbang 25 persen total produk akuakultur, mayoritas di-
hasilkan di Cina. Seperti halnya bivalvia, rumput laut tak butuh pakan dan bisa 
meng-ambil nutrisi seperti nitrogen dari kolom air.

Masalah Lingkungan dari Akuakultur
Rantai makanan selalu menimbulkan dampak. Semua upaya untuk meningkat-
kan suplai makanan manusia, secara tak terhindarkan, akan menimbulkan efek 
lingkungan di tempat lain. Baru sekarang, orang memahami dampak ling-kun-
gan dari akuakultur. Jurnalis yang ingin meliput sektor akuakultur harus mema-
hami faktor-faktor lingkungan dari industri ini. Beberapa faktor utama tersebut 
adalah:

DAMPAK PAKAN IKAN: Meski beberapa spesies akuakultur dikembangkan de-
ngan pakan nabati, tetapi banyak juga spesies ikan yang didomestikasi, seperti 
salmon, yang membutuhkan ikan laut dalam bentuk daging maupun minyak 
ikan sebagai pakan. Artinya, butuh lebih dari satu kilogram ikan laut utuk mem-
biakkan satu kilogram ikan dalam budidaya. Temuan terkenal ini dipublikasikan 
dalam jurnal Nature pada 2000.  Dalam laporan mereka, Naylor et al menghi-
tung rasio ikan masuk dan ikan keluar atau Fish In-Fish Out atau “Fifo”. Laporan 
tersebut menemukan bahwa perbandingan antara pakan dan produksi ikan bisa 

IKAN FORAGE
Ikan pakan kecil yang 
menjadi makanan buat 
jenis ikan populer lain-
nya. Anchovy, sarden, 
dan mackerel bisa ma-
suk dalam kategori 
ini. Saat ini, sekitar 20 
persen dari tangkapan 
ikan laut lepas adalah 
ikan forage yang dija-
dikan pakan untuk ikan 
akuakultur, babi, ayam, 
dan hewan peliharaan

http://www.asc-aqua.org/index.cfm?act=tekst.item&iid=3&iids=26&lng=1
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mencapai 3 kg ikan liar untuk menghasilkan 1 kg ikan produk budidaya. Sejak 
penelitian tersebut keluar, industri budidaya ikan menjadi lebih efisien dari sisi 
pemberian pakan, namun studi lanjutan berjudul  “Little Fish Big Impact” oleh 
Lenfest Forage Fish Task Force terus menunjukkan bahwa eksploitasi ikan untuk 
pakan tetap membebani rantai makanan laut. Sekitar 20 persen dari tangkapan 
ikan di laut lepas kini adalah ikan pakan, dan mayoritasnya digunakan untuk 
industri akuakultur.

POLUSI: Budidaya ikan laut, udang, dan bivalvia menghasilkan limbah kotoran 
dan pakan yang tak digunakan. Limbah yang sebagian besar berbasis nitrogen 
ini bisa menyebabkan tersedotnya oksigen di lingkungan pesisir dan kerugian 
produktivitas kelautan di beberapa daerah pesisir. Selain itu, penggunaan an-
tibiotik, antifoulant, serta pestisida adalah masalah yang bisa menjadi dampak 
akuakultur pada ekosistem laut. 

KEHANCURAN HABITAT: Dari semua praktik akuakultur, budidaya udang pa-
ling banyak mendapat kritikan. Udang dikembangbiakkan di kolam-kolam tro-
pis dan subtropis dan tambak yang biasanya berada dalam kawasan pesisir 
hutan mangrove.  Semakin lama, limbah bisa terakumulasi di kolam, dan pada 
masa awal budidaya udang, kolam-kolam ini ditinggalkan sebelum pindah ke 
kolam baru.

Penyakit seperti vibriosis yang disebabkan oleh bakteri dan penyakit “white 
spot” atau bintik putih atau ich yang menular juga membuat kolam-kolam ini 
ditinggalkan. Alhasil, ratusan kilometer persegi hutan mangrove ditinggalkan 
— padahal ini adalah ekosistem penting untuk produksi ikan laut dan perlin-
dungan pesisir dari kenaikan muka air laut. Meski penebangan hutan mangrove 
sudah berkurang dalam beberapa tahun terakhir di beberapa tempat — teruta-
ma di Thailand karena penebangan hutan mangrove kini ilegal — ada masalah-
masalah baru yang muncul. Pada 2009, muncul penyakit baru yang menyerang 
udang  yaitu  Early Mortality Syndrome (EMS) atau Sindrom Kematian Dini mun-
cul di Cina dan menyebar ke Asia Tenggara. Pada 2013, kerugian akibat EMS me-
lebihi $1 miliar. 

Foto udara tambak udang

Ancaman terbesar untuk 
rawa mangrove adalah 
kecepatan pertumbuhan 
industri akuakultur udang 
dengan imbalan ekonomi 
yang tinggi. 

Foto kredit:
American Museum of Natu-
ral History/CBC, 2009
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Hingga akhir Oktober 2013, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaporkan 
Indonesia tidak bermasalah dengan wabah EMS. Bahkan sampai Agustus 2015 
pun, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatakan, meski EMS telah men-
jangkit di sejumlah negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipi-
na, Cina, dan India, hingga saat ini, bakteri tersebut belum masuk ke Indonesia.

KEBOCORAN: Sampai baru-baru ini, banyak lokasi budidaya ikan yang gagal 
mengatasi masalah lepasnya ikan dari kawasan budidaya. Secara genetis, ikan 
dan udang hasil budidaya berbeda daripada ikan asli yang mendiami kawasan 
tersebut. Ahli lingkungan khawatir jika ikan yang lepas dari area budidaya akan 
mencemari ‘kolam’ genetik populasi liar tersebut. Hal ini penting pada akuakul-
tur salmon  setiap tahunnya jutaan ikan lepas dari tambak di laut terbuka. Begi-
tu juga dengan tilapia atau nila yang dibiakkan di air tawar. Ikan-ikan ini kemu-
dian memiliki kecenderungan untuk mendominasi habitat perairan jika lepas 
dari tambak.

PERPINDAHAN PENyAKIT: Ternak spesies di habitat liar adalah penyebab pe-
nyebaran penyakit. Transfer penyakit dalam budidaya salmon adalah kasus 
yang paling sering terjadi. Penyakit anemia salmon menular (infectious sal 
-mon anemia) pertama muncul di Chile pada 1990an dan semenjak itu ditemu-
kan di berbagai belahan dunia. Lemahnya keamanan biologi atau biosecurity 
dan perpindahan larva salmon di tingkat dunia membantu mempercepat per-
pindahan penyakit ini dari satu negara ke negara lain, bahkan dari satu benua 
ke benua lain. Kutu laut dari genus Lepeophtheirus dan Caligus juga menjadi 
dampak sampingan lain yang sering ditemukan dalam akuakultur. Kutu laut 
menempelkan diri pada kulit korban mereka lalu menghisap nutrisi dari tubuh 
si inang. Kutu laut akan sangat merusak salmon muda.  Pengkritik akuakultur  
mengatakan bahwa tambak-tambak skala besar biasanya berlokasi di dekat 
jalur migrasi salmon liar sehingga bisa menyebabkan kutu laut meloncat dari 
salmon budidaya ke salmon liar.

Hadirnya Standar Dunia untuk Akuakultur
Dalam 10 tahun terakhir, pemerintah dan ritel supermarket besar semakin 
menunjukkan kepedulian terhadap dampak lingkungan dan standar keamanan 
pangan untuk akuakultur. Aquaculture Stewardship Council (ASC) muncul dari 
program The Aquaculture Dialogues dari World Wildlife Fund (WWF). Produsen 
pun diundang untuk membahas standar untuk berbagai kriteria, seperti peng-
gunaan antibiotik, perbandingan pakan alami dan produksi ikan, sampai soal 
keselamatan pekerja. Total, ada 8 standar yang ditetapkan untuk 12 spesies.  
Global G.A.P. GAP juga mencakup kesepakatan yang sama dengan fokus yang 
lebih besar pada transparansi untuk ritel global. Standar lainnya juga datang 
dari  Global Aquaculture Alliance.   

Meski kekhawatiran soal dampak lingkungan menjadi dasar utama munculnya 
standar-standar ini, salah satu faktor pendorong lain yang juga besar adalah 
kepedulian konsumen tentang keamanan makanan laut. Pada 2008, temuan  
melamin pada pakan ikan di Cina menimbulkan kekhawatiran besar akan 
produk budidaya. Dan sejak 1990an, konsumen pun sudah menyatakan ke-
beratan mereka terhadap penggunaan antibiotika berlebihan, terutama dalam 
produksi udang.

http://media.sustainablefish.org/Tilapia_escapes_WP.pdf
http://www.inspection.gc.ca/animals/aquatic-animals/diseases/reportable/isa/fact-sheet/eng/1327198930863/1327199219511
http://www.inspection.gc.ca/animals/aquatic-animals/diseases/reportable/isa/fact-sheet/eng/1327198930863/1327199219511
http://www.farmedanddangerous.org/salmon-farming-problems/environmental-impacts/sea-lice/
http://www.asc-aqua.org/
http://worldwildlife.org/industries/farmed-seafood
http://www.globalgap.org/uk_en/for-producers/aquaculture/
http://www.gaalliance.org/translated/mandarin/
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/i0988e/i0988e16.pdf


Kesimpulan, Topik Penelitian Lanjutan
Akuakultur adalah industri yang masih dan sedang berkembang dan berubah 
dengan cepat di tengah upaya menjaga kestabilan pangan dan keberlanjutan 
sistem rantai makanan. Karena ini industri yang masih muda, maka masih ba-
nyak yang bisa dikritik. Namun, ada keunggulan yang jelas dari budidaya ikan 
dibanding produksi pangan di darat. Spesies akuakultur yang biasanya berda-
rah dingin mampu bertahan hidup, tumbuh cepat, dan berkembangbiak dalam 
jumlah banyak berpotensi menjadi penghasil protein yang lebih efektif diban-
dingkan hewan ternak di darat.

Di sisi lain, tak seperti hewan ternak, pelaku akuakultur harus bekerja berdam-
pingan dengan spesies liar yang mirip dengan spesies yang mereka ternakkan. 
Ada gerakan dari kelompok kecil produsen akuakultur yang berusaha memin-
dahkan praktik ini ke fasilitas-fasilitas tertutup di lokasi terpisah dari laut, se-
hingga membatasi efek lingkungan yang terjadi. Meski begitu, sebagian besar 
dari fasilitas tertutup ini juga membutuhkan energi besar sehingga biayanya 
mahal. Ilmuwan kini tengah mengembangkan pakan ikan alternatif  yang bisa 
mengurangi ketergantungan industri pada ikan forage yang ditangkap dari laut. 
Selain itu, ada juga kemungkinan pengembangan ikan yang dimodifikasi secara 
genetis, namun ini baru di tingkat penelitian belum muncul di pasaran. 

Pendekatan terhadap akuakultur yang lebih ramah lingkungan juga kini 
mendapat banyak perhatian. Di beberapa lokasi, tengah dikembangkan sistem 
polikultur skala besar yang menggunakan lagi ide lama untuk mendaurulang 
berbagai sumber daya lewat integrated multitrophic aquaculture (IMTA). Topik-
topik ini tentu akan menarik buat wartawan yang mencari ide tulisan soal isu 
kelautan. 

http://www.nmfs.noaa.gov/aquaculture/homepage_stories/feeds_future.html#.Uo4nVY2ru3g
http://www.aquaculture.ca/files/species-multi-trophic.php


Badan Pangan dan Pertanian PBB  
sudah menyusun daftar spesies 
yang dibudidayakan

Proyek Sea Around Us Project dari 
University of British Columbia me-
nyajikan laporan mengenai sejarah 
akuakultur dari 1950an sampai 
sekarang  

Little Fish Big Impact dari Lenfest 
Forage Fish Task Force membahas 
eksploitasi ikan pakan

The Aquaculture Dialogues 
membahas proses penetapan 
standar-standar praktik akuakultur 
pada beragam spesies

Situs Aquaculture Stewardship 
Council

Situs  program akuakultur Amerika 
Serikat

The Great Salmon Run, laporan 
tentang dampak salmon hasil 
budidaya terhadap pasar dan 
produksi salmon liar

Situs World Aquaculture Society, 
laporan tentang dampak salmon 
hasil budidaya terhadap pasar dan 
produksi salmon liar

Halaman akuakultur dari Monterey 
Bay Aquarium

Sumber IndoneSIa

Statistik Perikanan Budidaya dari 
Direktorat Jenderal Perikanan 
Budidaya, Kementerian Kelautan 
dan Perikanan 

buKu
The Shrimp Book
Kondisi industri udang dunia

The History of Aquaculture 
Buku ini merunut perkembangan 
budidaya ikan dari zaman kuno 
sampai metode modern yang di-
jalankan hari ini

Salmon Fever
Sejarah budidaya salmon dari per-
spektif Norwegia

Ecological Aquaculture, 
Barry Costa-Pierce
Buku ini membahas berbagai 
opsi yang lebih ramah lingkungan 
untuk akuakultur

AKUAKULTUR  | SUMBER-SUMBER

http://www.seaaroundus.org/researcher/dpauly/PDF/2013/Journal%20Articles/Mariculture.pdf
http://www.oceanconservationscience.org/foragefish/files/Little Fish, Big Impact.pdf
http://worldwildlife.org/industries/farmed-seafood
http://www.asc-aqua.org/
http://www.asc-aqua.org/
http://www.iser.uaa.alaska.edu/people/knapp/personal/pubs/TRAFFIC/The_Great_Salmon_Run.pdf
https://www.was.org/
http://www.montereybayaquarium.org/cr/cr_seafoodwatch/issues/aquaculture.aspx
http://www.montereybayaquarium.org/cr/cr_seafoodwatch/issues/aquaculture.aspx
http://www.asc-aqua.org/
http://www.amazon.com/The-Shrimp-Book-Victoria-Alday-Sanz/dp/1904761593/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1385048421&sr=8-1&keywords=the+shrimp+book
https://www.was.org/shopping/the-history-of-aquaculture
http://www.amazon.com/Salmon-Fever-The-History-Fish/dp/8299720702/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1385048496&sr=8-1&keywords=salmon+fever+norway
http://www.amazon.com/Ecological-Aquaculture-Barry-A-Costa-Pierce/dp/0632049618


Faktor Lingkungan Non-Perikanan
“Dunia masih berjalan. Namun peringatan tak bisa diabaikan. Kita sudah ke-
hilangan banyak hal dan bisa kehilangan lebih banyak lagi. Ada beberapa risiko 
yang bisa kita lihat. Tetapi ada juga ketidakpastian yang datang namun tak kita 
sadari.”
     - Carl Safina, The View from Lazy Point

Kita sering melihat perikanan dan akuakultur sebagai suatu isu tersendiri, seak-
an-akan masalahnya hanya soal mengatur ikan di laut dan menerapkan stan-
dar akuakultur agar menjaga laut tetap bersih. Namun ada fenomena lain ha-
sil campur tangan manusia yang mempengaruhi lautan dan berdampak pada 
pangan laut. Sama halnya seperti perikanan dan manajemen akuakultur, isu-isu 
ini cukup kompleks dan bisa menjadi pilihan topik buat wartawan. Panduan ini 
tentu jauh dari memadai untuk memberikan pembahasan mendalam tentang 
setiap masalah lingkungan besar yang terjadi di laut, namun berikut beberapa 
rangkuman topik yang bisa diteliti lebih jauh.

Eutrofikasi/Hipoksia
Masuknya nitrogen dan nutrisi berbasis fosfor secara teratur ke produktivitas 
laut. Keberadaan dua elemen ini di dekat pantai memungkinkan tumbuhnya 
fitoplankton sehingga mendukung rantai makanan di laut. Namun, dalam jum-
lah yang terlalu banyak, keduanya menjadi masalah. Dalam 100 tahun terakhir, 
ada peningkatan nitrogen dan fosfor yang masuk ke habitat laut, terutama aki-
bat pupuk sintetis, laguna kotoran dari hewan ternak, dan limbah rumah tangga 
serta industri. 

Saat nitrogen dan limbah fosfor berada di air, ganggang hasil fotosintesis pun 
muncul dalam jumlah banyak — saking banyaknya sampai tak bisa dikonsumsi 
oleh organisme yang memakan dan menyaringnya di dalam laut. Saat gang-
gang tersebut mati, maka bakteri akan mengkonsumsinya, dan proses tersebut 
menyerap oksigen. Dalam situasi tertentu, oksigen akan sangat banyak tersedot 
sampai kondisi air mengalami hipoksia atau kadar oksigen sangat rendah dan 

Citra satelit MODIS dari 
Lake Erie, 9/10/11 yang 
menunjukkan pertumbuhan 
ganggang
Kredit: NOAA, CoastWatch

EUTROFIKASI
Kondisi yang muncul 
akibat nutrisi berlebih, 
terutama yang berbasis 
nitrogen dan fosfor, di 
lautan. Saat ekosistem 
kelautan mendapat 
terlalu banyak nitro-
gen, maka muncullah 
ganggang. Saat gang-
gang mati, bakteri akan 
memakannya, namun 
dalam proses tersebut 
menyedot oksigen dari 
air. Alhasil, ada terlalu 
sedikit oksigen di perai-
ran untuk mendukung 
sistem kehidupan yang 
kompleks. 

http://www.amazon.com/The-View-Lazy-Point-Unnatural/dp/1250002710


mengancam organisme. Dalam satu dekade terakhir, wartawan menyebut dae-
rah hipoksia ini sebagai ‘dead zone’ atau zona mati. Meski tak sepenuhnya mati, 
namun kondisi minim oksigen bisa mengurangi produksi dari sektor perikanan. 

Ada banyak cara untuk melawan hipoksia, mulai dari teknik budidaya yang le-
bih baik sampai penggunaan rumput laut dan bivalvia untuk memproses nutrisi 
berlebihan dan timbunan ganggang. Penting untuk dicatat bahwa setelah ke-
jatuhan Uni Soviet dan berakhirnya subsidi pupuk di Cekungan Danube, ‘zona 
mati’ terbesar di dunia, yaitu di Laut Hitam, mulai menghilang. Namun setiap 
hari di dunia, ada pertambahan zona mati yang terjadi. Kini, di dunia, ada 245 
ribu kilometer persegi zona mati yang mempengaruhi ekosistem di seluruh du-
nia. 

Di Indonesia, kondisi hipoksia terjadi pada kasus ikan mati massal di keramba-
keramba masyarakat di Teluk Jakarta (Mei 2004), di Danau Maninjau (Januari 
2009 dan Maret 2010), dan di Danau Singkarak (Januari dan Februari 2015). Mes-
ki belum disebut sebagai deadzone, namun kecenderungan berulangnya ke-
jadian ini bisa menjadi ide tulisan menarik tentang perubahan lingkungan yang 
terjadi di daratan sehingga berpengaruh pada produktivitas atau pendapatan 
ekonomi masyarakat setempat.

Estuaria dan berkurangnya rawa asin
Laut memang terlihat sangat besar, dan seringnya kita membayangkan kawasan 
ini penuh dengan ikan. Namun saat kita melihat porsi lautan yang memiliki ikan, 
sebenarnya wilayah tersebut cukup terbatas. 

Peta di atas menunjukkan zona “produksi primer” di lautan  – area-area tempat 
berkumpulnya FITOPLANKTON yang berfotosintesis sehingga bisa mendukung 
rantai makanan di laut. Kemudian jelas terlihat bahwa zona-zona produktif ini 
berada dekat dengan garis pantai, dan nutrisi dari darat seringnya mengalir ke 
laut. Tempat-tempat ini adalah titik panas biologi laut. Zona laut yang kaya ini 
menjadi alasan yang mendorong negara-negara untuk mengklaim zona ekono-
mi eksklusif sampai 200 mil laut dari garis pantai. 

Di tepian daratan, saat sungai bertemu laut, ada lingkungan atau habitat yang 
disebut ESTUARIA. Pada area-area inilah, sekitar 70 persen dari spesies seafood 
komersil menjalani sebagian masa hidupnya. Komponen biologi terpenting 
pada estuaria adalah titik-titik tempat hidupnya rumput, cacing, hewan cang-
kang, dan organisme lain yang dikenal dengan nama RAWA ASIN.   Lingkungan 
ini adalah tempat aman buat spesies laut muda. Rata-rata, rawa asin bisa meny-
impan karbon sampai 10 kali lipat daripada hutan hujan tropis. 

Rawa asin juga ikut terdampak oleh aktivitas manusia. Dalam dua abad ter-
akhir, lahan basah di pesisir secara sistematis direklamasi untuk membangun 
perumahan, pertanian, dan indusri. Di negara-negara berkembang, proses ini 
banyak terjadi dan meningkat dengan cepat dalam 50 tahun terakhir. Di Cina 
yang proses pembangunan pesisirnya baru mulai terjadi, sekitar 30 persen la-
han basah hilang  hanya dalam satu dekade, sepanjang 1990-2000. 

IKAN DIADROMOUS
Ikan yang bermigrasi 
antara air tawar ke air 
asin (salmon, herring) 
atau sebaliknya (belut) 

ESTUARIA
Ekosistem yang muncul 
pada pertemuan air laut 
dan air tawar, biasanya 
di hilir sungai. Estuaria 
menghasilkan en-
ergi pangan yang lebih 
tinggi per unit area jika 
dibandingkan dengan 
energi pangan dari area 
hutan hujan

RAWA ASIN
Ekosistem pada estuaria 
yang biasanya terben-
tuk dari rumput, cacing, 
hewan cangkang, dan 
organisme lain. Rawa 
asin termasuk eko-
sistem paling produktif 
di dunia.

FITOPLANKTON
Organisme laut mikros-
kopik yang berfotosin-
tesis sehingga bisa men-
dukung rantai makanan 
di laut. Fitoplankton 
menjadi makanan zoo-
plankton yang kemu-
dian dimakan oleh ikan. 
Dengan cara ini, ada 
perpindahan energi dari 
sinar matahari ke he-
wan bertulangbelakang 
kompleks pada puncak 
rantai makanan.



Di Indonesia, Wetlands International mencatat ada ribuan hektare hutan man-
grove, khususnya di Jawa yang telah ditebangi dan dikonversi menjadi tambak 
untuk kegiatan budidaya perairan. Banyak di antara tambak tersebut dibangun 
untuk produksi udang.

Fenomena berkurangnya rawa asin akan terus terjadi di tengah naiknya muka 
air laut. Permukaan air laut yang semakin tinggi akan membanjiri payau, me-
nyebabkan hilangnya vegetasi, dan semakin mendorong kehancuran rawa asin.

Bendungan/Pembangkit Listrik Tenaga Air
Sebagian besar dari siklus hidup ikan dunia bergantung pada sungai. IKAN ‘DI-
ADROMOUS’ seperti salmon (famili Salmonidae), sturgeon (Acipenseridae), 
ikan herring dan shad atau terubuk (famili Clupeidae), dan belut (ordo Anguil-
liformes) bermigrasi ke sungai pada siklus hidupnya. Namun, dalam 200 tahun 
terakhir ada gangguan serius terhadap siklus hidup ikan-ikan ini dengan mun-
culnya dam atau bendungan. Manusia membangun bendungan dengan ber-
bagai tujuan, dari irigasi sampai menyuplai tenaga mekanis untuk pembangkit 
listrik tenaga air. Apapun tujuannya, bendungan menghambat perjalanan ikan 
‘diadromous’ dalam bermigrasi antara air tawar dan air asin untuk bertahan 
hidup. Saat ini ada 48.000 bendungan besar di seluruh dunia (‘besar’ artinya 
lebih tinggi dari 15 meter). Sekitar enam puluh persen dari sungai utama dunia 
dibendung, ini baru menghitung bendungan besar. Bisa ada puluhan ribu atau 
ratusan ribu, bahkan jutaan bendungan yang lebih kecil. Semua ini akan mem-
batasi energi biologi antara aliran sungai dan laut dan mengurangi keragaman 
spesies. Saat ini Cina menempati urutan pertama dunia dalam pembangunan 
bendungan baru, namun perkembangan PLTA terus terjadi di negara-negara 
berkembang. Di Indonesia, pemerintah tetap melakukan penggenangan Waduk 
Jatigede, meski mendapat kritik dari masyarakat. Proyek ini terhenti pada 1979 
karena pemerintah tak punya dana, namun pada Oktober 2005, pemerintah 
Cina mengatakan mereka bersedia mengucurkan dana $199,8 juta atau sekitar 
Rp2,04 triliun untuk membiayai pembangunan waduk.

“Jalur ikan” atau pemasangan tangga atau struktur lain yang membantu ke-
mampuan ikan untuk berenang melewati bendungan sering diajukan sebagai 
solusi kompromi terhadap PLTA. Namun, beberapa penelitian terbaru me-
nyatakan bahwa teknologi seperti ini tidak efektif dan selalu menimbulkan 
gangguan serius terhadap populasi ikan diadromous.

Pengasaman Laut
Fenomena pengasaman laut mungkin adalah masalah paling serius yang tengah 
dihadapi lautan. Pengasaman terjadi karena banyaknya jumlah karbon dioksida 
yang dilepas ke atmosfer akibat penggunaan bahan bakar fosil. Meski fenomena 
ini biasanya lebih dikaitkan dengan perubahan iklim di daratan, namun laut pun 
terdampak. 

Saat karbon dioksida (CO2) tersebar di laut, ion hidrogen bertemu dengan ion 
karbonat dan membentuk bikarbonat. Biasanya  ION KARBON  dan membentuk 
bikarbonat. Biasanya ion karbon akan ditangkap oleh organisme yang bersifat 
kalsium dan berguna untuk membangun cangkang. Namun, saat CO2 dalam 

PENGASAMAN LAUT
Hasil dari reaksi kimi-
awi pada air laut yang 
terjadi saat karbon 
dioksida dalam jumlah 
berlebihan dilepas ke 
ekosistem laut. Secara 
alami, laut bersifat al-
kalin atau basa, namun 
penggunaan bahan 
bakar fosil membuat 
laut semakin lama 
semakin asam. Hal ini 
dapat mempengaruhi 
terbentuknya cang-
kang pada organisme 
bersifat kalsium seperti 
zooplankton

ION KARBONAT
Ion positif pada air asin 
yang digunakan oleh 
organisme bersifat 
kalsium untuk memban-
gun cangkang. Pengas-
aman laut menyebab-
kan berkurangnya ion 
karbonat sehingga 
banyak organisme tak 
mampu membentuk 
cangkang yang kuat

Pembangunan dam dengan 
ketinggian >60 meter
Sumber: International 
Journal of Hydropower and 
Dams, 2005
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jumlah besar berada di laut maka muncul reaksi kimia tandingan yang mengikat 
ion karbonat dan mengubahnya jadi bikarbonat. Ion karbonat pun hilang dari 
peredaran dan pembentukan cangkang pun semakin sulit. 

PENGASAMAN LAUT paling berdampak pada menurunnya jumlah terumbu ka-
rang.  Pengasaman laut juga dapat mempengaruhi pertumbuhan bivalvia sep-
erti tiram dan kerang.  Namun ada masalah yang lebih besar. Di tingkat teren-
dah, ada perpindahan energi pada rantai makanan laut dari fitoplankton yang 
berfotosintesis (mikro-organisme yang tergolong tumbuhan) pada zooplankton 
predator (mikro-organisme yang tergolong hewan, dan memakan fitoplankton). 
Zooplankton predator yang memakan zooplankton kecil kemudian menjadi 
makanan ikan. Pengasaman membuat zooplankton  memiliki cangkang yang 
berbasis kalsium.  Berkurangnya zooplankton dalam jumlah  besar tentu akan 
berpengaruh pada penurunan jumlah ikan di laut. 

Fenomena pengasaman laut pun mulai diamati di seluruh dunia, namun paling 
banyak terjadi di Samudera Pasifik Dalam beberapa tahun terakhir, pembudida-
ya kerang-kerangan di Amerika Serikat, di kawasan barat laut Samudera Pasifik 
mengalami kegagalan panen karena larva tak bisa membentuk cangkang yang 
kuat.

Suhu yang berganti-ganti
Suhu lautan mengalami kenaikan yang lebih lambat dari kenaikan suhu di da-
ratan. Tetapi perubahan suhu sekecil apapun di lautan bisa menimbulkan gang-
guan serius. Mencairnya es di kutub  juga berarti akan semakin luas teritori yang 
bisa dijelajahi oleh kapal-kapal penangkap ikan. Belum adanya kesepakatan 
tentang wilayah-wilayah tangkapan ikan baru itu pun membuka potensi besar 
terjadinya overfishing atau penangkapan ikan berlebihan.   

Yang lebih penting lagi, suhu air yang berubah akan mempengaruhi pola per-
pindahan banyak spesies komersil makanan laut. Masih terlalu awal untuk me-
lihat seberapa besar pengaruh perpindahan pola migrasi tersebut, namun tentu 
akan diperlukan pola manajemen yang baru, penghitungan ulang kuota tang-
kapan ikan komersil, dan penentuan batas teritori. Dengan suhu yang berubah 
dan mencairnya es di Arktik dan Antartika, maka akan ada tumpahan air tawar 
ke laut sehingga mengubah kadar salinitas laut yang bisa mempengaruhi pola 
penyebaran ikan

Dan yang utama, laut yang menghangat akan mengganggu rantai makanan 
laut.  Semua proses kehidupan di laut kembali pada hubungan ZOOPLANKTON 
dan fitoplankton. Pertumbuhan fitoplankton cenderung didorong oleh sinar 
matahari pagi. Dengan semakin lamanya hari menjelang berakhirnya musim di-
ngin, organisme yang berfotosintesis ini akan mengambil sebanyak-banyaknya 
sinar matahari. Namun, pertumbuhan zooplankton dipicu oleh suhu, bukan 
cahaya. Dengan laut yang menghangat, maka zooplankton bisa muncul lebih 
dulu, sebelum munculnya fitoplankton yang jadi makanan mereka. Zooplank-
ton yang tidak dapat makanan pun akan mati, begitu pula dengan larva ikan 
yang bergantung pada zooplankton untuk menjadi makanan

ZOOPLANKTON
Hewan mikroskopik 
yang memakan fito-
plankton dan juga men-
jadi makanan bagi ikan 
forage seperti herring, 
anchovy, dan sarden

http://www.slate.com/articles/health_and_science/animal_forecast/2013/02/ocean_acidification_and_oysters_shellfish_are_already_suffering_1.html


Merkuri, Senyawa PCB, dan Polutan Lainnya
Faktor lingkungan terpenting yang mungkin menjadi kekhawatiran terbesar 
buat pembaca awam adalah limbah industri yang kemudian mencemari stok 
makanan laut. Seperti halnya masalah kelautan lain, masalah ini muncul pada 
abad ke-20 sebagai konsekuensi dari inovasi industri kimia. Dua polutan utama 
pada suplai makanan laut adalah METHyLMERCURy dan  POLyCHLORINATED 
BIPHENyLS dan PCBs.

Methyl mercury berbeda dengan zat merkuri berion positif yang siap untuk me-
nyatu dengan molekul pada tubuh manusia. Senyawa ini menjadi sangat terke-
nal ketika Chisso Corporation di Jepang membuang limbah acetaldehyde dalam 
jumlah besar ke perairan tertutup di Teluk Minimata dari 1908-1955. Teluk ini 
menjadi tempat penangkapan kerang-kerangan oleh penduduk setempat. Seki-
tar 2000 orang didiagnosis dengan Penyakit Minimata – sindrom cacat sejak 
lahir yang menunjukkan deformasi organ tubuh dan saraf. Chisso Corporation 
pun membayar ganti rugi pencemaran sebesar $80 juta. 

Bentuk pencemaran methyl mercury yang banyak terjadi sekarang berasal dari 
pembakaran batubara. Merkuri atau logam berat sering terdapat pada batubara 
dan saat terpapar suhu panas pada pembakaran industri akan menjadi metil 
yang kemudian terserap oleh tubuh manusia. Cina saat ini adalah pembakar ba-
tubara terbesar di dunia. Di Indonesia, batubara menjadi penyumbang 29 pers-
en untuk kebutuhan energi nasional, dan saat ini konsumsi nasional batubara 
mencapai 32,91 juta ton per tahun. 

Polychlorinated Biphenyl atau PCB digunakan pada akhir abad ke-19 sebagai 
pendingin atau inhibitor yang memperlambat laju reaksi karena sifatnya se-
bagai zat kimia yang stabil. Sepanjang abad ke-20, zat ini dalam jumlah besar 
dilepas ke udara. Namun pada 1960an, zat ini terindikasi sebagai penyebab ber-
bagai bentuk kanker dan penyakit hati. Produksi PCB dilarang di Amerika Seri-

Bioakumulasi dan biomag-
nifikasi dalam organisme 
laut

POLyCHLORINATED 
BIPHENyLS OR PCBS
PolyChlorinated Biphe-
nyl adalah senyawa 
kimia organik yang 
dipakai sebagai cairan 
hidrolik, pembuatan 
plastik, perekat, bahan 
anti-api, zat pembersih/
anti-debu, pestisida, 
tinta, pelumas, minyak 
pemotong, sistem pe-
mindah panas, kertas 
repro tanpa karbon. 
Zat ini dikenal sebagai 
karsinogen dan menum-
puk dalam tubuh serta 
terakumulasi pada ikan 
atau kerang-kerangan 
yang jadi konsumsi

METHyLMERCURy
Jenis merkuri atau lo-
gam berat yang men-
gandung CH3Hg — yang 
sering menjadi polutan 
dari limbah industri 
atau produk residu pes-
tisida. Limbah ini bisa 
menumpuk dalam or-
ganisme (seperti ikan) 
terutama yang berada 
di puncak rantai makan-
an sehingga kemudian 
diserap oleh usus manu-
sia dan menyebabkan 
gangguan saraf

http://www.epa.gov/hg/exposure.htm
http://www.epa.gov/osw/hazard/tsd/pcbs/about.htm
http://www.epa.gov/osw/hazard/tsd/pcbs/about.htm
http://iconicphotos.wordpress.com/2009/05/06/tomoko-uemura-in-her-bath/


kat pada 1976. Tetapi karena kestabilannya, senyawa ini masih ada di laut 
selama bertahun-tahun dan mungkin masih ada sampai lama.

Baik methylmercury maupun PCB bermasalah karena bersifat cenderung 
menumpuk di lingkungan atau “bioakumulasi” dan berdampak semakin be-
sar dalam organisme hidup atau “biomagnifikasi”.

Karena kedua senyawa kimia ini tahan degradasi maka zat ini ikut naik di ran-
tai makanan meski organisme yang mengandung zat ini sudah dikonsumsi. 
Organisme predator akan mendapat tumpukan atau akumulasi pencemaran 
dari organisme di bawahnya dalam rantai makanan. Alhasil, predator puncak 
seperti tuna, hiu, dan ikan todak akan memiliki tingkat pencemaran yang le-
bih tinggi dalam tubuhnya karena sudah menyerap polusi dari hewan-hewan 
lebih kecil yang mereka konsumsi. Ikan dengan masa hidup yang panjang 
juga bisa memiliki kadar merkuri dan PCB yang lebih tinggi karena punya 
waktu lebih lama untuk menumpuk polutan dalam tubuh. 

Banyak negara-negara yang semakin sadar akan bahaya polutan ini, maka 
muncul upaya-upaya untuk melarang penggunaan senyawa ini dalam proses 
industri. Amerika Serikat menggolkan Undang-Undang tentang Pengenda 
-lian Pencemaran Air yang biasa dikenal dengan nama Clean Water Act. Na-
mun senyawa kimia baru yang dikenal dengan Persistent Organic Pollutants, 
or POPs, terus dibuat. Dampak dari senyawa-senyawa ini masih belum dipa-
hami bahkan ketika zat-zat ini mulai dipasarkan. Wartawan yang menangani 
isu kelautan akan menjadi yang pertama untuk menemukan dampak dari 
konsekuensi lingkungan senyawa baru ini.

http://cfpub.epa.gov/npdes/cwa.cfm?program_id=45
http://chm.pops.int/Home/tabid/2121/mctl/ViewDetails/EventModID/9401/EventID/436/xmid/6921/Default.aspx
http://chm.pops.int/Home/tabid/2121/mctl/ViewDetails/EventModID/9401/EventID/436/xmid/6921/Default.aspx


Situs Restore America’s Estuaries 
(RAE), LSM khusus penelitian dan 
restorasi estuaria

Laporan umum  penurunan jumlah 
lahan basah di dunia  dari Salmon 
and Trout Association

“Altered Oceans” adalah seri yang 
diturunkan oleh Los Angeles Times 
tentang kondisi lingkungan yang 
mempengaruhi lautan dan sudah 
memenangkan penghargaan

Clean Water Act
Teks lengkap dari Undang-undang 
AS tentang perlindungan air dari 
pencemaran atau nama resminya 
Federal Water Pollution Control Act 
of 1972

Kumpulan tautan tentang hipoksia/
zona mati

Halaman situs pemerintah AS 
tentang  pengasaman laut

Situs  American Rivers,  LSM 
terbesar di Amerika yang mengad-
vokasi penghapusan bendungan 
dan kematian ekologi di sungai-
sungai

Laporan PBB tentang merkuri 
dalam  Global Mercury Assessment

buKu
The Sea Around Us,
 Rachel Carson
Buku mendasar tentang ekologi 
laut

The View from Lazy Point, 
Carl Safina
Buku yang membahas banyak 
topik tentang perubahan di lautan

Seasick,
Alanna Mitchel
Buku tentang perubahan kimiawi 
di lautan yang memenangkan 
penghargaan

The Living Shore, 
Rowan Jacobson
Diskusi yang mendalam tentang 
cara kerja dan pentingnya estuaria

Running Silver, 
John Waldman
Membahas tentang ekologi 
sungai dan pengaruh bendungan 
terhadap ikan diadromous

Dampak Lingkungan  | SUMBER-SUMBER

http://www.salmon-trout.org/files/issues/briefing_papers/zedler_and_kercher_2005.pdf
http://www.latimes.com/news/local/la-oceans-series,0,7783938.special#axzz2lP87lMKu
Clean Water Act
http://www.oceanacidification.noaa.gov/
http://www.americanrivers.org/
http://www.unep.org/PDF/PressReleases/GlobalMercuryAssessment2013.pdf
http://www.amazon.com/The-View-Lazy-Point-Unnatural/dp/1250002710/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1385149760&sr=8-1&keywords=the+view+from+lazy+point
http://www.amazon.com/The-View-Lazy-Point-Unnatural/dp/1250002710/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1385149760&sr=8-1&keywords=the+view+from+lazy+point
http://www.amazon.com/Seasick-Ocean-Change-Extinction-Earth/dp/0226532631/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1385149852&sr=8-1&keywords=ocean+pollution
http://www.rowanjacobsen.com/books/the-living-shore
http://www.amazon.com/Running-Silver-Restoring-Atlantic-Migrations/dp/0762780592
http://www.amazon.com/Running-Silver-Restoring-Atlantic-Migrations/dp/0762780592


Tujuan dan Solusi untuk Masalah Laut

Pendekatan yang Bisa Digunakan oleh Wartawan
Dalam seabad terakhir, kita melihat perubahan pola yang dramatis dalam 
eksploitasi laut. Seperti halnya dengan sistem di daratan, pola itu berawal dari 
ekspansi tangkapan liar yang diatur dengan buruk kemudian diikuti dengan 
berkembangnya praktik budidaya tanpa aturan memadai. Pada abad ke-21, 
jelas bahwa perluasan dengan sistem terbuka dan tanpa aturan ini tak bisa terus 
berlanjut. Jika kita ingin menyediakan makanan laut dengan persediaan yang 
stabil dan berkelanjutan untuk semua warga dunia, maka kita harus berusaha 
memahami dan mengatur laut dengan efektif. Tak ada lagi stok ikan liar yang 
bisa dicari atau dieksploitasi. Banyak wilayah di dunia yang sudah mencapai 
batas maksimum lingkungan untuk mendukung akuakultur. Ke depannya, yang 
menjadi tujuan perikanan dan akuakultur, begitu juga dengan tujuan wartawan 
yang meliput industri ini adalah menemukan dan mendorong solusi demi stabil-
nya persediaan seafood dunia

Ada lima prinsip dan tujuan mendasar yang harus dipahami oleh wartawan un-
tuk memperbaiki pengelolaan sektor perikanan dan budidaya laut:

1. TERCAPAINyA SISTEM MANAJEMEN PENGELOLAAN IKAN LAUT yANG BERB-
ASIS ILMIAH DAN HAK. Jelas bahwa sistem kuota yang membatasi jumlah pihak 
untuk memasuki kawasan perikanan dan membagi jatah volume sebelum pen-
angkapan dilakukan efektif menjaga populasi ikan di laut lepas. Tantangan ter-
besar dalam beberapa dekade ke depan adalah membawa semua sektor peri-
kanan, termasuk juga di laut lepas, dalam sistem pengelolaan ini. Sayangnya, 
proses politik bisa berperan dalam menentukan batasan jumlah tang-kapan, 
terutama di wilayah-wilayah stok ikan yang ada di perbatasan beberapa negara. 
Sebesar mungkin, dasar ilmiah harus mengungguli sisi politik dalam menentu-
kan batasan tangkapan. Laporan yang kuat tentang perbaikan sistem perikanan 
bisa berpengaruh pada penetapan sistem kuota berbasis ilmiah di seluruh dunia

2. KETERLIBATAN MASyARAKAT DALAM MANAJEMEN PERIKANAN.  Masyara-



kat pesisir bergantung pada kesehatan dan keberlanjutan wilayah perikanan 
mereka. Meski manajemen berbasis hak adalah jalan untuk menstabilkan stok 
ikan, namun masyarakat pesisir harus masuk dalam skema manajemen ini dan 
tidak lagi terlupakan dalam proses alokasi kuota. Di sinilah peran wartawan 
menjadi penting untuk melaporkan kisah-kisah tentang masyarakat pesisir ser-
ta pemenuhan hak mereka.

3. PENETAPAN STANDAR LINGKUNGAN DAN KESEHATAN DUNIA UNTUK BU-
DIDAyA. Akuakultur adalah bentuk peternakan dengan pertumbuhan tercepat 
di dunia. Pertumbuhannya kadang lebih cepat daripada kemampuan manusia 
untuk mengaturnya. Akibatnya, ada penurunan kualitas lingkungan di pesisir, 
pencemaran pada persediaan seafood dunia, dan kondisi kerja yang buruk buat 
pekerja akuakultur. Beberapa organisasi seperti Aquaculture Stewardship Coun-
cil dan Global Aquaculture Alliance sudah menerapkan standar-standar baru se-
tiap harinya. Namun banyak dari produsen dan negara-negara yang belum me-
masukkan standar tersebut dalam operasional mereka. Masyarakat harus terus 
mendorong penerapan standar-standar tersebut pada sektor budidaya.

4. PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HABITAT IKAN yANG PENTING.  Peri-
kanan laut lepas bergantung pada berbagai ekosistem agar bisa terus berlan-
jut. Sayangnya, ekosistem-ekosistem kunci ini paling terdampak oleh perkem-
bangan dan pertumbuhan populasi. Rencana nasional untuk memulihkan dan 
menstabilkan stok ikan laut harus juga melibatkan upaya konservasi dan memu-
lihkan rawa asin serta hutan bakau; penetapan jalur migrasi ikan di sungai-sun-
gai penting; dan perlindungan lingkungan dari trawling di dasar laut atau pada 
habitat penting lainnya. Wartawan yang akan meliput isu kelautan harus bisa 
menganalisis bukan hanya pola eksploitasi perikanan, tapi juga masalah ling-
kungan yang mempengaruhi jumlah ikan atau kerang-kerangan..  

5. EMELIBATKAN KELOMPOK LINGKUNGAN BESAR DALAM PENGENDALIAN 
PENCEMARAN DAN PENGURANGAN EMISI KARBON. Sektor perikanan sering-
nya terlepas dari isu lingkungan yang besar. Namun, seperti sudah kita bahas 
sebelumnya, ada masalah yang sangat besar, seperti masuknya limbah industri 
ke laut dan semakin banyaknya karbon di lingkungan laut yang memiliki dam-
pak serius terhadap organisme laut. Wartawan yang meliput isu kelautan ha-
rus menggabungkan pengamatan mereka yang berbasis ilmiah dengan kepen-
tingan masyarakat peduli lingkungan lainnya untuk mendorong pengendalian 
pencemaran yang lebih kuat dan standar dunia dalam mengurangi emisi kar-
bon. 



Tip untuk Wartawan

Membangun Pemahaman Pada Pembaca
Ada kesulitan untuk menyampaikan tujuan-tujuan ambisius ini dan menarik 
minat pembaca pada isu-isu kelautan. Pengetahuan sebagian besar pembaca 
tentang isu kelautan minim. Wartawan pun harus terus memberi pemahaman 
tentang ukuran-ukuran dasar dalam isu kelautan saat menulis laporan. Bera-
pa banyak seafood yang berasal dari laut? Berapa yang berasal dari hasil budi-
daya? Siapa yang memiliki lautan? Bagaimana pengaturannya? Apa cara-cara 
utama menangkap ikan? Bagaimana cara-cara ini mempengaruhi lingkungan? 
Bagaimana budidaya ikan dan makanan laut? Metode mana yang paling ramah 
lingkungan? Fakta-fakta mendasar ini belum banyak diketahui oleh masyarakat 
umum. Dan, meski wartawan yang sering meliput soal laut akan merasa seperti 
mengulang informasi secara terus-menerus, namun yang dicari dalam pelipu-
tan soal laut adalah ‘efek bola salju’ — yaitu semakin banyak muncul pembaca 
awam di antara pembaca inti yang sudah mengerti soal elemen mendasar ten-
tang sisi ilmiah dan pengelolaan sektor perikanan.

Selain itu, banyak pembaca isu kelautan yang berjarak dari makhluk laut. He-
wan darat mungkin punya banyak kesamaan dengan manusia - penglihatan bi-
nokular, empat bagian tubuh, berdarah panas, ikan tak punya bagian-bagian ini 
sehingga mereka terasa asing. Maka wartawan harus mencari cara untuk meng-
atasi perbedaan tersebut dan memasukkan elemen kejutan pada berbagai vari-
etas dan keanehan laut agar mendekatkan pembaca.

Cara pertama adalah memilih subjek yang penting dalam pola konsumsi pem-
baca. Setelah mengidentifikasi spesies kunci ini, maka wartawan bisa mulai 
mengumpulkan informasi awal lewat berbagai sumber online. Poin informasi 
awal bisa diperoleh dari Fishbase.org.  Di sini, wartawan bisa mencari spesies 
berdasarkan nama ilmiah atau nama umumnya, dan mengecek stok, distribusi, 
atau faktor-faktor lainnya. Sumber lain seperti seafoodwatch.org juga menawar-
kan laporan detail tentang masing-masing spesies individu dengan informasi 
yang spesifik dari masing-masing negara.
 
Saat mengumpulkan data-data ini, penting untuk mengingat bahwa masing-
masing ikan punya evolusi dan siklus hidup yang bisa menjadi bagian dari ceri-

Kolam seafood di sebuah 
restoran di Sai Kung, Hong 
Kong

http://fishbase.org/
http://www.seafoodwatch.org/


ta. Salmon bisa mengaitkan antara laut yang jauh dengan sungai yang melewati 
daratan. Tuna bisa menjadi awal untuk bercerita soal laut lepas dan krisis dalam 
mengatur atau menegosiasikan perjanjian antar-negara di sektor perikanan. 
Udang bisa mewakili cerita soal rusaknya kawasan pesisir, hilangnya rawa asin, 
dan kehancuran hutan bakau. Di luar spesies-spesies umum ini, ada juga kisah-
kisah tentang spesies baru di pasar seafood dunia. Saat ada ikan atau kerang-
kerangan yang muncul dalam jumlah banyak di pasaran, pasti ada cerita men-
dasar dan penting tentang perubahan ekologi atau ekonomi. Misalnya, kenapa 
tilapia muncul di Cina atau Indonesia walaupun bukan spesies asli negara terse-
but? Selain itu juga, kenapa tuna sushi jadi populer di Cina padahal sebelumnya 
itu adalah makanan eksotis yang unik.

Manajemen waktu & memperoleh akses
Jika seseorang yang mau meliput isu kelautan harus naik kapal penangkap 
ikan setiap akan menulis satu berita, maka orang itu hanya akan menghabis-
kan banyak waktu di laut, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Di beberapa ne-
gara, wartawan bisa ikut dengan kapal penangkap ikan, seperti yang dilaku-
kan wartawan Rowan Jacobsen untuk artikel bagus ini  tentang krisis ikan kod 
di New England. Namun karena kebanyakan kapal penangkap ikan sekarang 
menghabiskan berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan di laut, maka lapo-
ran pun harus ditulis dari jauh. Ada beberapa cara untuk menulis artikel peri-
kanan yang layak tanpa harus menghabiskan banyak waktu di lautan. Berikut 
beberapa kemungkinannya:

MENGIKUTI KAPAL DAN SEKTOR PERIKANAN DARI KEJAUHAN.  Perkembang-
an dan inovasi GPS serta Internet memungkinkan kita untuk mengikuti kapal 
penangkap ikan yang ada di laut lewat komputer. Lewat situs MarineTraffic.
com  peneliti bisa mencari dan menemukan lokasi kapal di seluruh dunia de-
ngan mudah. Bahkan dalam beberapa kasus, wartawan pun bisa mengikuti dari 
udara kapal yang melakukan pelanggaran, Pada 2013 Dalal Al-Abdulrazzak yang 
tengah bekerja  dari komputernya saat berada di University of British Columbia 
menemukan bahwa perangkap-perangkap ikan di Teluk Persia sudah melebihi 
kuota. Penelitian jarak jauh seperti ini menjadi mungkin karena perkembangan 
Ocean in Google Earth. Wartawan bisa sedikit memahami geografi lautan tanpa 
harus berada di kapal. 

MENGUNJUNGI KANTOR/DINAS PERIKANAN PEMERINTAHAN SETEMPAT dan 
mewawancarai peneliti yang khusus membahas spesies yang jadi target Anda. 
Kebanyakan kantor pemerintahan di tingkat lokal maupun provinsi punya data 
administratif tentang kuota perikanan selain juga sering berhadapan langsung 
dengan komunitas pesisir. Mereka pun bertanggungjawab untuk mengumpul-
kan data soal tangkapan tahunan dan mengikuti pertumbuhan angka tersebut 
dari tahun ke tahun. Mengunjungi dinas perikanan setempat tentu bisa menjadi 
langkah awal untuk mulai menulis berita sektor ini.

MEWAWANCARAI NELAyAN SEBELUM DAN SESUDAH MELAUT.  Selain mere-
ka bisa menjadi narasumber yang memberi warna pada berita, nelayan punya 
keunggulan yang tak dimiliki peneliti, mereka menghabiskan waktu lama di 
lautan. Meski peneliti akan mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari ikan 

http://www.marinetraffic.com/ais/home
http://www.marinetraffic.com/ais/home
http://www.google.com/earth/explore/showcase/ocean.html


atau kerang-kerangan, namun mereka baru akan melaut jika ada dana peneli-
tian. Tetapi nelayan akan secara otomatis menghabiskan sebagian besar waktu 
mereka di lautan.  

MENGUNJUNGI PASAR IKAN. Dengan mengunjungi pasar ikan secara teratur, 
kita bisa melihat perubahan ekonomi dan ekologi yang terus terjadi. Naik atau 
turunnya harga udang di pasar lokal pada 2009 adalah indikasi soal Early Mor-
tality Syndrome. Sama halnya pada 1990an saat di pasar ada banyak ikan lele 
Pangasius atau tilapia dan berkurangnya ikan “daging putih” laut seperti kod. 

MENGECEK DENGAN LAPORAN TERBITAN INTERNASIONAL.   Dinas perikanan 
setempat atau nelayan mungkin tak mau memberi akses atau mereka menun-
jukkan bias dalam laporannya. Tetapi ada sumber-sumber online lain yang bisa 
memberikan data perikanan atau manajemen perikanan dan bisa membantu 
wartawan untuk memberi kesimpulan yang lebih lengkap. FAO mengumpulkan 
data resmi dari negara-negara dunia serta bisa menjadi titik awal untuk mencari 
laporan yang lebih rinci tentang wilayah perikanan tertentu.

MELIPUT AKUAKULTUR.  Akuakultur sekarang sudah menyumbang separuh 
dari produksi seafood dunia, maka wartawan yang akan meliput isu kelautan 
juga harus menyediakan waktu untuk menulis atau memahami soal budidaya. 
Untungnya sektor ini sedikit lebih mudah diliput daripada perikanan tangkap. 
Lokasi akuakultur biasanya terjangkau dari daratan dan izin pun bisa diper-
oleh dari perusahaan, bukan negara. Tapi tetap saja, karena keamanan sek-
tor seafood menjadi kekhawatiran buat banyak perusahaan akuakultur maka 
wartawan bisa mendapat hambatan untuk mengunjungi lokasi-lokasi budidaya 
tersebut. Dan dalam mengunjungi lokasi tersebut, wartawan juga harus ingat, 
bahwa bisa saja perusahaan menunjukkan praktik yang mungkin berbeda dari 
apa yang mereka lakukan setiap harinya.   

Konflik Kepentingan Narasumber
Dalam menyusun berita tentang perikanan, tentu akan muncul pertentangan 
berbagai sudut pandang yang mempengaruhi narasumber. Penting untuk selalu 
mengingat bias ini. Beberapa yang harus diwaspadai:

KONFLIK AKUAKULTUR VS PERIKANAN: Nelayan sering merasa terancam 
de-ngan budidaya ikan. Mereka berpikir bahwa akuakultur akan menurunkan 
harga ikan laut dan mengancam pendapatan mereka. Sebaliknya, nelayan bu-
didaya melihat penangkapan ikan sebagai praktik yang primitif dan kuno dan 
secara ilmiah tak dapat dipertanggungjawabkan. Dua pihak yang berbeda ini 
masing-masing ada benarnya, dan wartawan harus memahami bias pemikiran 
ini sebelum menghadirkannya buat pembaca.

SEKTOR PERIKANAN TRADISIONAL VS INDUSTRI:  Kebanyakan negara maritim 
memiliki sektor perikanan tradisional yang berskala kecil dengan perahu untuk 
melaut dekat-dekat dari pantai dengan bahan bakar minimum tapi bisa me-
nyerap tenaga kerja besar, dan juga sektor perikanan industri yang memiliki ka-
pal penangkap ikan besar berteknologi tinggi dan dengan mempekerjakan lebih 
sedikit orang tapi bisa menghasilkan tangkapan ikan lebih banyak. Sektor peri-



kanan tradisional seringnya menyuarakan keberatan terhadap sektor industri, 
terutama karena praktik monopoli kuota dan menjatuhkan harga di pasaran. 
Sementara sektor industri akan menyebut soal sulitnya mengelola perikanan 
tradisional yang rumit dan terdiri dari banyak pemain. Sektor industri juga akan 
mengatakan bahwa penerapan kuota dan dengan membatasi jumlah penang-
kap ikan akan memudahkan pengawasan hasil tangkapan. Ada banyak negara 
yang mempertahankan sektor-sektor berbeda ini dan menyeimbangkan perbe-
daan pendapat tersebut. Persilangan pendapat antara dua sektor ini tentu men-
jadi lahan basah buat wartawan karena masing-masing pihak punya pendapat 
yang kuat dan valid.

PENELITI PERIKANAN VS NELAyAN: Nelayan percaya bahwa merekalah yang 
paling tahu soal laut dan ikan karena mereka menghabiskan waktu lebih lama 
di laut. Peneliti perikanan, yang tak lama-lama berada di laut, sering dianggap 
memiliki bias terhadap penangkapan ikan atau tidak benar-benar tahu soal jum-
lah ikan di satu perairan. Kunci utama pada penulisan berita soal penangkapan 
ikan adalah dengan memahami poin-poin perbedaan pendapat antara nelayan 
dan ilmuwan yang ditugaskan untuk menghitung kuota tangkapan tersebut.

MASALAH LOKAL VS TREN INTERNASIONAL: Dalam sektor perikanan, masalah 
sering terjadi atau diungkapkan di tingkat dunia. Misalnya, kita sering dihadap-
kan pada informasi bahwa tangkapan ikan sudah melebihi maximum sustain-
able yield. Di tingkat dunia, hal ini benar terjadi. Tapi setiap perairan tentu ber-
beda. Di beberapa negara atau wilayah, praktik pengelolaan yang diterapkan 
berhasil memulihkan jumlah stok ikan. Dengan mengingat masalah-masalah 
mana yang terjadi di tingkat dunia, dan mana yang terjadi di tingkat lokal bisa 
membantu menjelaskan konteks masalah dan solusi yang tepat bagi masing-
masing wilayah tersebut. 

Kesimpulan dan Topik Lanjutan untuk Penelitian
Ada banyak bahaya yang dihadapi Terlepas dari masalah yang disebut sampah 
plastik, berkembangnya ganggang, polusi suara, dan banyak lainnya — tentu 
akan menjadi lebih parah dalam tahun-tahun ke depan. Namun, ada satu hal 
yang penting diingat dengan semua kerusakan yang terjadi dan dengan semua 
limbah yang dibuang oleh manusia, laut tetap bisa hidup dan memproduksi 80 
juta metrik ton seafood setiap tahunnya. Bagi wartawan yang ingin meliput isu 
kelautan, angka inilah yang harus diingat saat melakukan wawancara atau men-
gunjungi lokasi. Kita terlahir dan diberkahi dengan laut yang hidup dan selalu 
memberi. Maka menjadi tanggungjawab kita untuk menjaga warisan berharga 
tersebut untuk anak-anak kita di masa depan. 




