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A. Pendahuluan 

Pandemi COVID-19 telah memaksa banyak pemerintah 

untuk menutup sebagian besar ekonomi, termasuk bisnis, 

restoran, dan sekolah, setidaknya untuk sementara, untuk 

mempromosikan jarak dan mengurangi tingkat infeksi 

(Althouse et al., 2020; Hale et al., 2021). Kebijakan jaga jarak 

dapat mengurangi permintaan produk perikanan, dan dapat 

berdampak menurun secara keseluruhan. Harga produk 

perikanan karena restoran membayar nilai premium untuk 

seafood (Love et al., 2020). 

Sejak akhir tahun 2019 sampai saat ini kondisi pasar 

komoditas perikanan dunia mengalami goncangan yang 

disebabkan pandemi COVID-19. Pada triwulan 1 tahun 2020, 

banyak negara yang terjangkit wabah COVID-19 memberla-

kukan kebijakan lockdown guna membatasi pergerakan 

penduduk dari dan ke negaranya. Bahkan banyak negara 

yang melarang penduduknya untuk melakukan aktivitas di 

negaranya guna menghentikan laju penyebaran wabah 

COVID-19. Akibatnya permintaan akan komoditas perikanan 

banyak yang mengalami penurunan. 



2 | Keberlanjutan Pengelolaan Perikanan... 

Selain itu juga, kebijakan penanganan pandemi COVID-

19 berpotensi mengubah rantai pasokan produk perikanan, 

dari produksi perikanan tangkap dan budidaya hingga pola 

distribusi dan pemasaran. Secara teori kebijakan karantina 

wilayah (lockdown), pembatasan aktivitas restoran, tempat 

kumpul-kumpul baik di dalam negeri maupun di negara 

tujuan ekspor akan berdampak pada penurunan permintaan 

atas berbagai produk makanan, termasuk produk perikanan. 

Para pelaku ekspor, industri pedagang juga dengan sendi-

rinya membatasi pembelian/penyerapan ikan hasil dari 

produksi nelayan atau pembudidaya ikan. Akibatnya ikan 

hasil produksi nelayan dan pembudidaya ikan banyak yang 

tidak terserap dan harganya menjadi anjlok (Maliszewska et 

al., 2020).  

Bahkan ditingkat lokal, volume dan nilai tangkapan 

ikan nelayan kecil telah menurun secara signifikan sejak 

pemerintah Indonesia membatasi perjalanan dan jarak 

sosial sebagai tanggapan terhadap pandemi COVID-19 

(Campbell et al., 2021). Jumlah nelayan dan pedagang aktif 

di wilayah Sulawesi Tenggara terlihat menurun lebih dari 

90% setelah diumumkannya pandemi COVID-19 oleh 

pemerintah. Namun demikian, meskipun harga rata-rata per 

kilogram ikan menurun setelah pandemi dimulai, para 

nelayan yang mampu mempertahankan penangkapan me-

miliki hasil tangkapan rata-rata yang lebih tinggi sehingga 

nilai tangkapan harian tetap terjaga. Perikanan bernilai 

tinggi yang biasanya memasuki rantai pasokan ekspor lebih 

banyak terkena dampak negatif dibandingkan dengan 

spesies bernilai rendah yang umumnya dijual ke pasar lokal 

(Campbell et al., 2021).  

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa kebijakan 

penanganan pandemi COVID-19 memiliki dampak terhadap 

aktivitas ekonomi perikanan. Oleh sebab itu maka pertanya-
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an riset dalam paper ini adalah (1) Bagaimana pertumbuhan 

ekonomi perikanan Indonesia pada masa pandemi COVID-

19? (2) Bagaimana daya beli keluarga nelayan dan pem-

budidaya ikan kecil? (3) Bagaimana kondisi industri sektor 

perikanan di masa pandemi COVID-19? (4) Bagaimana 

ekspor produk perikanan di masa pandemi COVID-19? dan 

(5) Bagaimana strategi resiliensi ekonomi perikanan di 

masa pandemi COVID-19? 

Data yang digunakan dalam menyusun paper ini ada-

lah data sekunder dan primer. Data sekunder yang ber-

sumber dari (1) PDB menurut harga konstan 2010 yang 

dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) RI; (2) nilai 

tukar sektor perikanan yang dipublikasi oleh BPS RI; (3) 

laporan survey kegiatan dunia usaha yang dipublikasikan 

oleh Bank Indonesia; (4) statistik ekspor-impor yang 

dipubikasikan oleh BPS RI; (5) jurnal internasional dan 

artikel lainnya yang relevan dengan studi. Sementara itu 

data primer diperoleh melalui wawancara pelaku ekspor 

dan pejabat Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu 

(BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan. Analisis 

yang digunakan dalam menjawab lima pertanyaan riset ter-

sebut adalah analisis deskriptif. Metode deskriptif merupa-

kan suatu metode dalam meneliti status suatu kondisi pada 

masa sekarang. Tujuan metode ini adalah untuk membuat 

deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang 

diselidiki (Mohammad Nazir, 1988).  

B. Pertumbuhan Ekonomi Perikanan 

Pertumbuhan PDB sektor perikanan tahun 2020 lebih buruk 

dibandingkan krisis ekonomi tahun 1998 (Suhana, 2021). 

Gambar 1 menunjukkan bahwa PDB sektor perikanan harga 

konstan 2010 tahun 2020 mencapai Rp254.112 Milyar atau 
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hanya tumbuh 0,73% dibandingkan tahun 2019 (Badan 

Pusat Statistik RI, 2021c). Sepanjang tahun 2020, partum-

buhan ekonomi perikanan sempat terkontraksi selama dua 

periode, yaitu triwulan 2 dan 3 (Suhana, 2020). Sementara 

pada triwulan 4 tahun 2020 pertumbuhan ekonomi perikan-

an hanya mencapai 1,06% (Y on Y) yang ditopang oleh 

peningkatan produksi perikanan tangkap dan permintaan 

ikan dari luar negeri (Badan Pusat Statistik RI, 2021c). 

 

 
Gambar 1. Perkembangan PDB Perikanan  

Harga Konstan Tahun 2010 
(Sumber: Badan Pusat Statistik RI, 2021c) 

 

Pertumbuhan ekonomi perikanan tahun 1991-2020 

menunjukkan bahwa pada saat krisis ekonomi 1998 per-

tumbuhannya mencapai 1,92%. Artinya pertumbuhan eko-

nomi tahun 2020 jauh lebih buruk dibandingkan ketika 

krisis ekonomi tahun 1998. Krisis ekonomi tahun 1998 

dipicu oleh masalah ekonomi dunia yang terpuruk akibat 

krisis finalsial, sementara tahun 2020 dipicu oleh kebijakan 

dalam menangani penyebaran virus COVID-19 yang masif 

hampir di seluruh wilayah dunia. Respon kebijakan peme-

rintah dalam menangani penyebaran virus COVID-19 di 
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setiap negara berbeda-beda, termasuk di Indonesia (Suhana, 

2021). 

 
Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi Perikanan Tahun 1991-2020  

(Sumber: Suhana, 2021) 

 

Bahkan pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi 

perikanan jauh lebih buruk dibandingkan sektor pertanian. 

Namun demikian dibandingkan dengan sektor kehutanan, 

sektor perikanan masih jauh lebih baik. Padahal selama ini, 

pertumbuhan sektor perikanan selalu menjadi “pemimpin” 

dalam sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Gambar 

3 menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi sektor per-

tanian tahun 2020 mencapai 2,11%, sementara sektor 

kehutanan mencapai – 0,03%.    

 

 
Gambar 3. Analisis Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Sektor 

Perikanan, Pertanian dan Kehutanan (Tahun 2019-2020) 
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Berdasarkan hal tersebut diperlukan berbagai upaya 

guna meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi sektor 

perikanan. Peningkatan daya serap produk perikanan dari 

nelayan dan pembudidaya ikan menjadi kunci untuk kem-

bali meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perikanan.  

C. Kegiatan Dunia Usaha Perikanan 

Saldo bersih tertimbang kegiatan usaha sektor perikanan 

mengindikasikan bahwa kinerja kegiatan usaha sektor 

perikanan semakin membaik pada triwulan IV-2020 meski 

tetap masih dalam fase kontraksi. Hal tersebut tercermin 

dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kegiatan usaha 

sektor perikanan pada triwulan IV-2020 sebesar -0,07%, 

membaik dari -0,39% pada triwulan III tahun 2020 (Bank 

Indonesia, 2021). 

 

 
Gambar 4. Saldo Bersih Tertimbang Kegiatan Usaha  

Sektor Perikanan  
(Sumber: Bank Indonesia, 2021) 

 

Berdasarkan Gambar 4 terlihat bahwa kegiatan dunia 

usaha sektor perikanan mengalami penurunan tertinggi 

pada triwulan II-2020. Hal ini terlihat dari nilai Saldo Bersih 
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Tertimbang sebesar -0,66%, menurun dari -0,40% pada 

triwulan I tahun 2020. 

Sementara itu kapasitas produksi terpakai industri 

perikanan tahun 2020 mencapai 68,07% atau turun sebesar 

6,41% dibandingkan dengan tahun 2019 (Gambar 5). 

Sepanjang tahun 2020 terlihat bahwa kapasitas produksi 

terpakai paling rendah terjadi pada Triwulan II, yaitu men-

capai 66,39% (Bank Indonesia, 2021). 

 

 
Gambar 5. Kapasitas Produksi Terpakai Sektor Perikanan 

(Sumber: Bank Indonesia, 2021) 

 

Sementara itu penggunaan tenaga kerja sektor per-

ikanan pada triwulan ke-4 mengalami penurunan. Gambar 6 

menunjukkan bahwa nilai Saldo Bersih Tertimbang peng-

gunaan tenaga kerja sektor perikanan triwulan IV sebesar -

0,24%, menurun dari -0,04% pada triwulan III 2020 (Bank 

Indonesia, 2021). 
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Gambar 6. Nilai Saldo Bersih Tertimbang Tenaga Kerja  

Sektor Perikanan 
 (Sumber: Bank Indonesia, 2021) 

 

Berdasarkan Gambar 6 terlihat bahwa penggunaan 

tenaga kerja sektor perikanan mengalami penurunan 

tertinggi pada triwulan II-2020. Hal ini terlihat dari nilai 

Saldo Bersih Tertimbang sebesar -0, %, menurun dari -0, % 

pada triwulan I tahun 2020. Berdasarkan hal tersebut ter-

lihat bahwa pada awal masa pandemi terlihat sangat ber-

dampak pada penurunan aktivitas usaha sektor perikanan. 

D. Ekspor Perikanan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku ekspor 

produk perikanan terlihat bahwa sesungguhnya permintaan 

luar negeri dalam masa pandemi COVID-19 tidak mengalami 

penurunan signifikan. Akan tetapi khusus untuk ikan hidup 

ikan dan segar yang didistribusikan melalui pesawat udara 

beberapa saat sempat terhenti karena layanan distributor/ 

cargo pesawat.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat BKIPM 

diketahui bahwa sejak awal pandemi COVID-19 pemerintah 

sudah mencari literasi dari berbagai negara, seperti Amerika 

dan Eropa terkait audit jarak jauh terhadap produk perikan-

an yang akan diekspor. Hal ini dimaksudkan agar produk 
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perikanan Indonesia yang diekspor tidak mendapatkan 

hambatan di negara tujuan ekspor. Audit virtual sudah men-

dapatkan pengakuan di pasar internasional. BKIPM bekerja 

sama atau berkonsultasi dengan Satgas COVID-19 dengan 

membagi empat wilayah, yaitu wilayah zona hitam, zona 

merah, kuning dan hijau. Dari keempat wilayah itu kebijakan 

BKIPM untuk zona hitam dan zona merah sama sekali tidak 

mengijinkan untuk audit lapangan. Inspektur mutu melaku-

kan verifikasi atau audit atau software ke lapangan meng-

gunakan virtual. Sementara itu untuk zona kuning dan hijau 

BKIPM masih melakukan audit ke lapangan dengan pem-

batasan yaitu hanya dibatasi maksimal 2 orang yang akan 

berangkat kondisinya non reaktif (rapid antigen), menggu-

nakan APD lengkap dan maksimal di lapangan 3 jam.  

Alhasil berbagai upaya yang dilakukan pemerintah, 

telah memberikan hasil yang optimal dalam menjaga kinerja 

ekspor produk perikanan di masa pandemi COVID-19. Tabel 

1 menunjukkan bahwa total nilai ekspor perikanan 

Indonesia periode Januari-Desember 2020 mencapai USD 

5,20 Milyar atau naik sebesar 5,41% dibandingkan dengan 

periode yang sama tahun 2019 (Badan Pusat Statistik RI, 

2021a). 

Namun demikian beberapa komoditas ikan hidup dan 

segar terlihat sangat “terpukul” dengan kondisi pandemi 

COVID-19, seperti ikan Kerapu dan Ikan Hias. Sejak awal 

tahun 2020, ekspor ikan kerapu mengalami tantangan yang 

sangat berat, karena terjadinya penurunan permintaan ikan 

di negara tujuan ekspor akibat dari kebijakan penanganan 

COVID-19, khususnya di Hongkong dan China. Hal ini 

disebabkan lebih dari 90% volume ekspor ikan kerapu 

hidup Indonesia dikirim ke Hongkong. Oleh sebab itu kebi-

jakan lockdown atau pembatasan aktivitas di Hong Kong 
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sangat berpengaruh terhadap permintaan ikan Kerapu dari 

Indonesia, khususnya kerapu hidup. 

Tabel 1. Top 15 Jenis Produk Ekspor Perikanan Indonesia 

 
Sumber : (Badan Pusat Statistik RI, 2021a), diolah. 

 

E. Daya Beli Keluarga Nelayan dan Pembudidaya Ikan  

Daya beli keluarga nelayan dan pembudidaya ikan didekati 

dengan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembu-

didaya ikan (NTPi). NTN dan NTPi merupakan perbanding-

an antara Indeks harga yg diterima nelayan atau pembu-

didaya ikan (It) dengan Indeks harga yg dibayar nelayan 

atau pembudidaya ikan (Ib). Ada tiga angka dalam NTN dan 

NTPi, yaitu (1) NTN atau NTPi > 100, berarti nelayan atau 

pembudidaya ikan mengalami surplus. Harga produksi naik 

lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan 

pembudidaya ikan atau nelayan naik lebih besar dari 

pengeluarannya; (2) NTN atau NTPi = 100, berarti nelayan 

atau pembudidaya ikan mengalami impas. Kenaikan/penu-

runan harga produksinya sama dengan persentase kenaik-

an/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan pem-



Resiliensi Ekonomi Perikanan di Masa Pandemi Covid-19 | 11 

budidaya ikan atau nelayan sama dengan pengeluarannya; 

(3) NTN atau NTPi < 100, berarti nelayan atau pembudidaya 

ikan mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif 

lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang 

konsumsinya. Pendapatan pembudidaya ikan atau nelayan 

turun, lebih kecil dari pengeluarannya (Badan Pusat 

Statistik RI, n.d.). 

Nilai Tukar Nelayan (NTN) Periode Triwulan I tahun 

2020-Triwulan I tahun 2021 menunjukkan bahwa NTN pada 

triwulan II tahun 2020 mencapai 98.80 atau turun sebesar 

1,68% dibandingkan pada triwulan I tahun 2020 (lihat 

gambar 7). Pada triwulan I tahun 2021 NTN rata-rata 

mencapai 102,92 atau naik sebesar 1,66% dibandingkan 

triwlan IV tahun 2020 atau naik sebesar 2,41% diban-

dingkan triwulan I tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa 

daya beli keluarga nelayan jauh lebih baik dibandingkan 

pada masa awal pandemi COVID-19.  

Hal yang sama juga terlihat pada Nilai Tukar Pem-

budidaya Ikan (NTPi). Gambar 8 menunjukkan bahwa NTPi 

pada triwulan II 2020 mencapai 99,55 atau turun sebesar 

1,58% dibandingkan pada triwulan I 2020. Pada triwulan I 

2021 NTPi rata-rata mencapai 101,40 atau naik sebesar 

0,40% dibandingkan triwlan IV 2020 atau naik sebesar 0,24 

dibandingkan triwulan I 2020. Hal ini menunjukkan bahwa 

daya beli keluarga pembudidaya ikan jauh lebih baik di-

bandingkan pada masa awal pandemi COVID-19. 
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Gambar 7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) Periode 

Triwulan I Tahun 2020 - Triwulan I Tahun 2021  
 (Sumber: Badan Pusat Statistik RI, 2021b) 

 

 
Gambar 8. Nilai Pembudidaya Ikan (NTPi) Periode                                            

Triwulan I Tahun Tahun 2021 
(Sumber: Badan Pusat Statistik RI, 2021b) 

 

Berdasarkan hal di atas terlihat bahwa keluarga 

nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil sangat terpukul di 

awal masa pandemi Covid-19. Daya beli nelayan dan pem-

budidaya ikan mengalami penurunan pada awal penetapan 

pandemi Covid-19 di Indonesia. Hal ini tercermin dari Nilai 

Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan 

(NTPi) yang bernilai di bawah 100 pada triwulan II Tahun 
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2021. Artinya nelayan kecil dan pembudidaya kecil sangat 

rentan pada kondisi bencana non alam seperti pandemi 

Covid-19 ini. Oleh sebab itu pemerintah perlu melakukan 

pelindungan terhadap komunias perikanan skala kecil 

tersebut dari bencana non alam.  

Undang-undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlin-

dungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan 

Petambak Garam belum secara jelas memasukkan bencana 

non alam menjadi salah satu bentuk yang dilindungi bagi 

komunitas perikanan skala kecil. Pasal 3 undang-undang 

tersebut menyatakan bahwa Perlindungan dan Pember-

dayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam 

bertujuan untuk melindungi dari risiko bencana alam, 

perubahan iklim, serta pencemaran. Padahal pemerintah 

telah menetapkan bahwa pandemi Covid-19 merupakan 

bentuk bencana non alam. Hal ini tertuang dalam Keputusan 

Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana 

Nasional. 

F. Resiliensi Ekonomi Perikanan  

Berdasarkan hal di atas terlihat bahwa keluarga nelayan dan 

pembudidaya ikan kecil sangat rentan terhadap bancana 

non alam, seperti pandemi Covid-19. Padahal keberadaan 

para nelayan dan pembudidaya ikan sangat penting untuk 

ketahanan pangan nasional dan global (Fiorella et al., 2021). 

Oleh sebab itu diperlukan upaya pelindungan bagi para 

nelayan dan pembudidaya ikan kecil dari dampak bencana 

non alam tersebut. Pemerintah perlu merevisi UU No 7 

tahun 2016 dengan memasukan bencana non alam sebagai 

salah satu bentuk yang dilindungi bagi nelayan, pembudi-

daya ikan dan petambak garam. 
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Selain itu juga, pada awal masa pandemi banyak yang 

belum terserap pasar, baik pasar domestik maupun ekspor. 

Oleh sebab itu, pada masa pandemi Covid-19 pemerintah 

perlu terus mendorong kebijakan untuk meningkatkan daya 

serap ikan-ikan hasil produksi para nelayan dan pembu-

didaya ikan nasional. Hal ini dimaksudkan agar beban biaya 

produksi para nelayan dan pembudidaya ikan tidak mem-

bengkak. Misalnya mempercepat implementasi sistem resi 

gudang untuk sektor perikanan, sehingga ikan-ikan hasil 

produksi nelayan dan pembudidaya ikan bisa ditampung 

dulu di Sistem Resi Gudang (SRG) dan dijual lagi ketika 

harga mulai kembali stabil. 

Sementara itu, untuk meningkatkan serapan dipasar 

internasional perlu terus berupaya membina para nelayan 

dan pembudidaya ikan agar dapat menjaga mutu hasil tang-

kapannya sejak dari atas perahu atau tambak ikan/udang. 

Hal ini dimaksudkan agar ikan hasil tangkapan nelayan dan 

pembudidaya ikan memiliki harga yang tinggi dan mening-

katkan daya serap produk ikan Indonesia di pasar inter-

nasional.  

Berdasarkan hasil audit internasional terhadap produk 

perikanan Indonesia menunjukan bahwa jaminan mutu 

hulu-hilir produk perikanan tangkap, budidaya dan peng-

olahan ikan masih dinyatakan belum bisa connecting 100%. 

Kementerian kelautan dan perikanan diminta harus dapat 

menyambungkan jaminan mutu produk perikanan dari hulu 

sampai hilir. Perikanan tangkap dan perikanan budidaya 

memiliki tanggung jawab dalam menjaga mutu melalui tata 

cara penanganan ikan di atas kapal/perahu dan cara budi-

daya ikan yang baik. Dampak dari belum terintegrasinya 

jaminan mutu antara hulu sampai hilir, Uni Eropa sampai 

saat ini belum memberikan keleluasaan untuk Indonesia 

menambahkan izin ekspor. 
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Oleh sebab itu menteri kelautan dan perikanan perlu 

menyusun keputusan menteri kelautan dan perikanan ter-

kait integrasi penanganan mutu produk perikanan dari hulu 

sampai hilir. Setiap eselon 1 di bagian hulu dan hilir diwajib-

kan untuk memiliki tugas dan fungsi dalam pembinaan mutu 

hasil produksi perikanan. Melalui aturan tersebut diharap-

kan daya serap produk perikanan Indonesia di pasar ekspor 

akan semakin meningkat. Selain itu juga penetrasi pasar 

produk perikanan Indonesia akan semakin meningkat, 

seiring dengan terus membaiknya mutu produk perikanan. 

Berbagai upaya tersebut diharapkan bencana non alam, 

seperti pandemi Covid-19 tidak memberikan dampak nega-

tif signifikan bagi pelaku perikanan nasional, khususnya 

nelayan dan pembudidaya ikan kecil.  
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