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KATA PENGANTAR 
 

Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan YME atas segala rahmat dan hidayah-

Nya kepada kita semua untuk tetap berkarya dalam masa sulit akibat pandemi Covid-

19. Pandemi Covid-19 (Corona Virus Disease) yang disebabkan oleh novel 

coronavirus (SAR-CoV-2) telah merebak sejak bulan Desember 2019 dari Wuhan ke 

seluruh penjuru dunia. Covid-19 merupakan pandemi di abad ini, di era digital, yang 

telah berdampak luas terhadap semua sendi kehidupan, dan merubah kebiasaan-

kebiasaan kehidupan. Perubahan kebiasaan kehidupan ini yang popular disebut 

dengan New Normal. 

 

Di sisi lain, pandemi ini memberikan pelajaran yang berharga untuk kita agar 

dapat memberi gagasan/ide dan inovasi untuk merubah permasalahan tersebut 

menjadi tantangan untuk menciptakan inovasi dan rekayasa dari aspek teknis, 

ekonomi,  politik dan budaya. Sektor perikanan dan kelautan merupakan sektor yang 

menjadi salah satu tumpuan penggerak dan akselerator pembangunan ekonomi 

Indonesia, juga sangat memerlukan inovasi/rekayasa dari berbagai aspek tersebut. 

Buku ini memberikan kasanah gagasan dan inovasi tersebut dalam rangka merespon 

pandemi Covid-19. Buku ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan 

inovasi teknologi yang diterapkan untuk membantu mengatasi dampak Pandemi 

Covid-19 maupun dalam kehidupan di era new normal. 

 

Buku ini memberikan paparan gagasan dan inovasi teknologi tepat guna yang 

dibagi dalam tiga bidang utama yaitu akuakultur, pengolahan hasil perikanan dan 

manajemen sumberdaya perikanan. Masing-masing bidang tersebut terdiri dari 

beberapa bab yang diharapkan dapat memberikan respon untuk meringankan dan 

mengatasi dampak-dampak yang terjadi akibat Covid-19 dan juga memberikan 

gagasan pemanfaatan peluang-peluang baru yang muncul. Gagasan dan inovasi yang 

dipaparkan dalam buku ini semoga mejadi pemantik bagi para pembaca untuk 

mengembangkan bidang perikanan dan kelautan dalam berbagai aspek kehidupan 

untuk kesejahteraan masyarakat.  
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Tim Editor mengucapkan banyak terima kasih kepada Rektor Universitas 

Gadjah Mada, Dekan Fakultas Pertanian UGM dan Ketua Departemen Perikanan 

UGM atas segala bantuan dan fasilitas kepada editor dan penulis dalam rangka 

penyusunan buku ini. Kami meyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangannya, 

oleh karena itu saran dan kritik untuk memperbaiki buku ini dan demi meningkatkan 

kualitas karya-karya kami berikutnya sangat diharapkan. 

 

       

Yogyakarta, Desember 2020 

 

Tim Editor 

Dr. Ir. Alim Isnansetyo, M.Sc. 
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Dr. Eko Setyobudi, S.Pi., M.Si. 

Dr. Ratih Ida Adharini, S.Pi., M.Si. 
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KATA PENGANTAR 

oleh 

Ketua Departemen Perikanan, Fakultas Pertanian,  

Universitas Gadjah Mada 

 

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang 

diundangkan  tanggal 10 Agustus 2012 telah mengamanatkan kewajiban pada 

perguruan tinggi yang disebut Tridharma Perguruan Tinggi sebagai kewajiban 

Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat. Dengan kewajiban tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan 

pendidikan diantaranya berupa dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi 

melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar 

bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat 

manusia; dan terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan 

karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Departemen Perikanan Fakultas Pertanian UGM 

sejak didirikannya pada tahun 1963 telah melaksanakan kewajibannya dalam bidang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat seiring dengan dinamika 

yang terjadi pada skala regional, nasional maupun internasional. Atas kerjasama 

dengan berbagai stake holder, Departmen Perikanan telah berkontribusi dengan 

merespon dan menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang perikanan dan 

kelautan. 

Penyakit baru yang disebabkan oleh Coronavirus telah melanda di Wuhan Cina 

pada bulan Desember 2019 dan kemudian menyebar ke seluruh dunia.  Pandemi 

Covid-19 (Corona Virus Disease) yang disebabkan oleh novel coronavirus (SAR-

CoV-2) ini telah berdampak bukan hanya pada masalah kesehatan, tetapi berdampak 

pula pada sendi-sendi kehidupan yang lain. Bahkan diperlukan adapasi dengan 

kebiasaan-kebiasaan baru dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu diperlukan 
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upaya yang komprehensif yang melibatkan berbagai stake holder untuk bisa 

mengatasi dampak dari Covid-19 ini dan hidup dengan kebiasaan normal baru. 

Departemen Perikanan sebagai bagian dari masyarakat merasa terpanggil 

untuk berkontribusi dalam edukasi dan menyampaikan  inovasi dan rekayasa 

pengembangan di bidang perikanan. Usaha ini diharapan dapat membantu 

mengantisipasi dampak Pandemi Covid-19 dan juga ke depannya pasca pandemi bagi 

kehidupan masyarakat perikanan. Buku ini hadir sebagai buah dari pemikiran, 

pengalaman-pengalaman para dosen melalui aktivitas penelitian dan pengabdian 

pada masyarakat. Sebagai informasi, Departemen Perikanan saat ini untuk tingkat 

sarjana,  menyelanggarakan pendidikan pada tiga program studi, yaitu Akuakultur, 

Manajemen Sumberdaya Akuatik dan Teknologi Hasil Perikanan. Oleh karena itu 

para pembaca dapat mengikuti gagasan dan inovasi di bidang perikanan ini dalam 

spektrum yang luas, sebagaimana tercermin dalam program studi yang dikelola. 

Departemen Perikanan mengucapkan terima kasih kepada tim editor yang telah 

berusaha dengan keras untuk memadukan berbagai konsep sehingga tersusun menjadi 

satu tulisan utuh yang menarik. Terima kasih juga diucapkan kepada Bapak dan Ibu 

Dosen yang telah mencurahkan pemikirannya untuk menuangkan gagasan dan 

inovasinya dalam tulisan di buku ini. Departemen juga mengucapkan terima kasih 

kepada para pembaca yang bersedia untuk menikmati tulisan buah karya dosen-dosen 

Departemen Perikanan Fakultas Pertanian UGM yang terangkum dalam buku 

“MERANGKAI GAGASAN DAN INOVASI: Merespon Pandemi Covid-19  untuk 

Kemajuan Perikanan dan Kelautan” ini. 

 

Yogyakarta, November 2020 

Ketua Departemen Perikanan, 

Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada 

 

 

Dr. Ir. Murwantoko, M.Si.  
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KATA PENGANTAR 

oleh 

Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS 
Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan – IPB University; 

Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia; 

Ketua Dewan Pakar Masyarakat Perikanan Nusantara; 

Vice Chairman of International Scientific Advisory Board, Center for Sustainable Coastal and Ocean 

Development, University Bremen, Germany; 

Menteri Kelautan dan Perikanan - RI (2001 – 2004); dan 

Koordinator Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan, 2020 - 2024 

 

 

Seluruh rakyat Indonesia mendambakan segera terwujudnya kehidupan 

berbangsa dan bernegara yang maju, adil-makmur, dan berdaulat sesuai dengan cita-

cita Kemerdekaan RI.  Alhamudilillah sejak merdeka kehidupan kita bangsa 

Indonesia terus membaik hampir di semua bidang kehidupan (sektor pembangunan).  

Infrastruktur semakin lengkap dan merata di seluruh wilayah NKRI.  Pada awal 

kemerdekaan sampai 1960-an banyak rakyat yang kesulitan mendapatkan bahan 

pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan dan pendidikan.  Sejak 1970, awal 

pemerintahan Orde Baru sampai sekarang secara bertahap mayoritas rakyat telah 

mampu memenuhi lima kebutuhan dasar manusia tersebut.  Pada awal kemerdekaan 

(1945 – 1955), sekitar 80 persen penduduk Indonesia hidup dalam kemiskinan.  

Kemudian, pada 1970 angka kemiskinan menurun menjadi 60 persen, pada 2004 

turun mejadi 14 persen, pada 2014 turun menjadi 11 persen, dan pada 2019 turun lagi 

menjadi 9,2 persen.  Besaran ekonomi (PDB = Produk Domestik Bruto) Indonesia 

pun meningkat berlipat ganda.  Kalau pada 1950 masih kurang dari 200 milyar dolar 

AS, pada 2019 mencapai 1,2 trilyun dolar AS.  Patut dicatat, bahwa dari sekitar 200 

negara yang ada di dunia, hingga 2019 hanya 20 negara yang PDB nya mencapai 1 

trilyun dolar AS atau lebih (Bank Dunia, 2019).    

Namun, hingga kini Indonesia masih berstatus sebagai negara berkembang, 

berpendapatan menengah atas (high middle income country) dengan GNI (Gross 
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National Income = Pendapatan Nasional Bruto) 4.050 dolar AS per kapita.  Suatu 

negara bisa dinobatkan sebagai negara kaya atau makmur (high income country), 

ketika GNI per kapitanya lebih besar dari 12.535 dolar AS (Bank Dunia, 2019). 

Sedangkan, negara-negara yang tergolong ke dalam kelompok berpendapatan 

menengah atas adalah mereka yang GNI per kapitanya antara 4.046 – 12.535 dolar 

AS.  Sementara itu, indikator (kriteria) kemajuan suatu negara – bangsa adalah 

kapasitas IPTEK nya (UNESCO, 2010).  Suatu negara dikategorikan sebagai negara 

maju, bila kapasitas IPTEK nya telah mencapai kelas-1 (technology innovator 

country), yakni negara yang lebih dari 75 persen kebutuhan teknologinya dihasilkan 

oleh karya anak bangsanya sendiri (produksi nasional), bukan diimpor dari bangsa-

bangsa lain.  Sampai sekarang, kapasitas IPTEK bangsa Indonesia baru mencapai 

kelas-3 (technology adaptor country), dimana lebih dari 75 persen kebutuhan 

teknologi kita berasal dari impor (UNESCO dan UNDP, 2019).  Fakta empiris 

menunjukkan, bahwa negara – bangsa maju dengan kapasitas IPTEK yang mumpuni 

(kelas-1) otomatis menjadi negara makmur (kaya), yakni: (1) 34 negara yang 

tergabung dalam OECD (Organization for Economic Cooperation and 

Development) mulai dari AS, Kanada, negara-negara Uni Eropa, Jepang, Korea 

Selatan, sampai Australia; (2) Singapura; dan (3) Selandia Baru.   Akan tetapi, negara 

makmur belum tentu sudah menjadi negara maju.  Contohnya, sejak tiga dekade 

terakhir, negara-negara seperti Uni Emirat Arab, Qatar, Saudi Arabia, Kuwait, 

Bahrain, Oman, Brunei Darussalam, dan Venezuela itu GNI per kapitanya sudah 

diatas 15.000 sampai 70.000 dolar AS. Akan tetapi, karena kapasitas IPTEK nya baru 

mencapai kelas-3 sampai kelas-2 (technology implementer country), maka mereka 

sudah menjadi bangsa yang makmur, tetapi belum maju.  

Indonesia juga masih menghadapi permasalahan pengangguran terbuka dan 

kemiskinan, yang hingga September 2019 masih sebesar 5 persen dan 9,2 persen atau 

25,4 juta jiwa (BPS, 2019).  Sejak pandemi covid-19 melanda dunia pada awal 

Januari dan Indonesia pada awal Maret tahun ini, angka pengangguran terbuka dan 

kemiskinan di Indonesia pun membengkak berturut-turut menjadi 9,2 persen dan 10,2 

persen atau 28 juta jiwa (BPS, 2020).  Selain itu, ketimpangan ekonomi antara 
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penduduk kaya vs. miskin pun masih sangat tinggi, yang tercermin pada koefisien 

GINI sebesar 0,39; dan total kekayaan milik satu persen orang terkaya Indonesia 

setara dengan 49,3 persen total kekayaan negara ini yang merupakan terburuk 

keempat di dunia setalah Rusia, India, dan Thailand (Credit Suisse, 2012).  

Ketimpangan sosial-ekonomi bukan hanya terjadi antar kelompok penduduk, tetapi 

juga antar wilayah.  Betapa tidak, P. Jawa yang luas lahannya hanya 5,5 persen total 

luas lahan NKRI dihuni oleh sekitar 55 persen penduduk Indonesia dan kontribusi 

ekonominya mencapai 59,3% PDB.  P. Sumatera yang luasnya hanya 10% luas lahan 

Indonesia menyumbangkan 21,7% PDB.  Dan, wilayah Bali – Nusa Tenggara, 

Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua yang luasnya mencapai 85% total luas 

lahan Indonesia, hanya menyumbangkan 19% PDB.  Apabila disparitas 

pembangunan antar wilayah ini tidak segera dibenahi, niscaya perekonomian 

Indonesia akan tetap kurang produktif, efisien, dan berdaya saing.  Pasalnya, 

disparitas harga komoditas dan produk antar wilayah sangat tinggi, dan biaya logistik 

sangat mahal mencapai 24% PDB.   Lebih dari itu, daya dukung lingkungan P. Jawa 

di banyak daerah sudah terlampaui, sehingga kualitas dan kelestarian lingkungan 

semakin memburuk, yang tercermin pada banjir, erosi, kekeringan, dan buruknya 

kualitas air dan udara.  Dalam pada itu, potensi SDA, jasa-jasa lingkungan, dan 

potensi pembangunan lain di luar Jawa, khususnya di kawasan timur dan pesisir barat 

Sumatera belum dimanfaatkan secara optimal dan efisien.  Kita juga menghadapi gizi 

buruk, dimana sekitar 30 persen anak-anak Indoensia menderita stunting growth. 

Oleh sebab itu, untuk mengatasi sejumlah permasalahan dan tantangan 

pembangunan diatas, dan sekaligus mempercepat terwujudnya cita-cita 

Kemerdekaan RI; maka seluruh komponen bangsa (pemerintah dan rakyat) Indonesia 

harus bekerja lebih ikhlas, cerdas, keras, dan sinergis untuk menghasilkan 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi (rata-rata diatas 7 persen per tahun), berkualitas 

(banyak menyerap tenaga kerja), inklusif (mensejahterakan seluruh rakyat secara 

berkeadilan), dan ramah lingkungan serta berkelanjutan (sustainable).  Kita pun 

mesti segera meningkatan kualitas SDM (knowledge, skills, expertise, etos kerja, dan 

akhlak) serta  kapasitas IPTEK dan inovasi bangsa melalui perbaikan kinerja sektor 
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kesehatan, pendidikan, R & D (penelitian dan pengembangan), dan agama (iman dan 

taqwa) secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan. 

Pada titik inilah seharusnya sector Kelautan dan Perikanan (KP) dapat berperan 

dan berkontribusi lebih signifikan untuk mengatasi sejumlah permasalahan bangsa 

diatas, dan dalam mewujudkan Indonesia maju, adil-makmur, dan berdaulat.  

Pasalnya, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dimana sekitar 75% 

wilayahnya berupa laut (termasuk ZEEI) dan 28% wilayah lahan daratnya pun berupa 

ekosistem perairan (danau, bendungan, sungai, dan perairan rawa); Indonesia 

memiliki potensi ekonomi kelautan yang luar biasa besar, sekitar 1,4 trilyun dolar AS 

per tahun (lebih besar dari ukuran ekonomi atau PDB Indoensia saat ini), dan mampu 

menyediakan sekitar 45 juta orang tenaga kerja atau 35% total angkatan kerja berusia 

15 – 64 tahun (130 juta orang).  Dan, hingga tahun 2019 tingkat pemanfaatan 

(pembangunan) ekonomi kelautan baru sekitar 10,4% total potensinya (Bappenas dan 

Kemenko Maritim, 2019). Dengan perkataan lain, ruang (peluang) untuk 

mengembangkan sector-sektor ekonomi kelautan bagi kemajuan dan kesejahteraan 

bangsa ini masih sangat lebar.  Total nilai ekonomi kelautan sebesar 1,4 trilyun dolar 

AS per tahun itu dapat direalisasikan melalui sebelas sektor ekonomi kelautan, yakni: 

(1) perikanan tangkap, (2) perikanan budidaya, (3) industri pengolahan hasil 

perikanan, (4) industri bioteknologi perairan, (5) ESDM (Energi dan Sumber Daya 

Mineral), (6) pariwisata pesisir dan bahari, (7) perhubungan laut (pelabuhan dan 

pelayaran), (8) kehutanan pesisir (coastal forestry), (9) sumber daya wilayah pulau-

pulau kecil, (10) industri dan jasa maritim (industri perkapalan, peralatan dan mesin, 

bangunan kelautan, coastal and ocean engineering, dll), dan (11) sumber daya alam 

non-konvensional.  Dari 11 sektor ekonomi itu, lima sektor (perikanan tangkap, 

perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi 

perairan, dan sumber daya wilayah pulau-pulau kecil) menjadi tanggung jawab 

langsung Kementerian Kelatan dan Perikanan (KKP).  Selain itu, KKP juga memiliki 

fungsi mengelola produksi garam, pengangkatan dan pemanfaatan BMKT (Benda 

asal Muatan Kapal Tenggelam), pengelolaan pasir laut, konservasi keragaman hayati 
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laut dan perairan darat (danau, sungai, rawa, dan waduk), dan memelihara daya 

dukung serta keberlanjutan ekosistem perairan darat, pesisir, dan lautan NKRI.   

Oleh sebab itu, bila sektor KP (Kelautan dan Perikanan) dikembangkan dan 

dikelola dengan menggunakan inovasi IPTEKS, manajemen modern, prinsip-prinsip 

pembangunan berkelanjutan (sustainable development principles), dan akhlak 

mulia;  maka sektor ini akan mampu memberikan kontribusi lebih besar dan 

signifikan terhadap pemecahan permsalahan bangsa di atas menuju Indonesia maju, 

adil-makmur, dan berdaulat paling lambat 2045. Dengan menerapkan keempat jurus 

itu (IPTEK, manajemen, pembangunan berkelanjutan, dan akhlak mulia), maka usaha 

(bisnis) di sektor KP akan menguntungkan (profitable), sehingga bisa 

mensejahterakan nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pelaku usaha lainnya dan 

banyak menyerap tenaga kerja (mengatasi problem pengangguran).  Karena usaha 

sektor KP itu kebanyakan bisa dikerjakan oleh rakyat kecil dan lokasi usahanya 

sebagian besar di luar kota, wilayah pesisir, pulau kecil, dan laut; maka akan dapat 

mengatasi masalah ketimpangan social ekonomi baik antar kelompok penduduk 

maupun antar wilayah.  Usaha-usaha sektor KP juga dapat menghasilkan multiplier 

effects yang luas berupa bangkitnya industri hulu dan industri hilir KP.  Kontribusi 

sektor KP bagi gizi dan kesehatan masyarakat serta ketahanan pangan nasional juga 

cukup besar. Selama ini, sekitar 65% total asupan protein hewani yang dikonsumsi 

rakyat Indonesia itu berasal dari ikan, seafood, dan produk olahan perikanan 

(Puslitbang Gizi, 2012).  Dengan semakin berkembangnya IPTEK, selain ikan, 

krustasea, moluska, rumput laut, dan avertebrata; tanaman pangan seperti padi pun 

sudah bisa dibudidayakan di ekosistem perairan laut (YSFRI, 2014).  Maka, kedepan 

sektor KP tidak hanya berperan bagi ketahanan pangan nasional dalam hal 

penyediaan protein hewani, tetapi juga protein nabati, karbohidrat, vitamain dan 

mineral yang dibutuhkan tubuh manusia. 

Alhamdulillah sejak terbentuknya KKP, sederet kemajuan dan perbaikan di 

sektor KP dapat kita rasakan bersama.  Contohnya, sebelum ada KKP (tahu 1998), 

Indonesia hanya menduduki peringkat-6 produsen perikanan dunia.  Kemudian, pada 
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2004 naik pesat, Indonesia menjadi produsen perikanan terbesar ketiga di dunia, dan 

sejak 2009 sampai sekarang menjadi produsen perikanan terbesar kedua di dunia, 

hanya kalah dari China.  Kontirbusi sektor perikanan terhadap PDB (Produk 

Domestik Bruto) sebelum berdirinya KKP hanya 1,5 persen; sekarang sudah 

mencapai 3 persen.  Pada 1998 jumlah nelayan miskin masih sekitar 45% total 

nelayan Indonesia, pada 2019 jumlah nelayan miskin turun menjadi 20 persen.  Nilai 

ekspor perikanan RI sebelum ada KKP hanya sebesar 1,3 milyar dolar AS, pada 2004 

melonjak menjadi 3 milyar dolar AS, dan sejak 2009 hingga 2019 mencapai rata-rata 

4,5 milyar dolar AS per tahun.  Sebelum ada KKP, dari 17.508 pulau di wilayah NKRI 

(UU No.6/1996 tentang Perairan Indonesia), yang telah diberi nama dan didepositkan 

di PBB kurang dari 8.000 pulau.  Sejak 2002 hingga 2019 KKP bekerjasama dengan 

Kemendagri, Kemenlu, dan Badan Informasi Geospasial telah berhasil memberi 

nama pulau berdasarkan hasil survei toponimi dan mendepositkannya ke PBB total 

menjadi 16.671 pulau.  Di tahun 2020, sebanyak 820 pulau sudah berhasil disurvei 

toponimi dan diberi nama, tetapi belum didepositkan di PBB.  Sejak berdirinya KKP, 

sudah banyak pulau yang terbangun dan penduduknya tambah sejahtera. 

Di balik sejumlah pencapaian diatas, masih banyak pekerjaan rumah yang 

harus kita rampungkan bersama, khususnya bagaimana kita segera mensejahterakan 

seluruh nelayan, pembudidaya ikan, pengusaha, dan seluruh stakeholders sektor KP; 

meningkatkan kontribusi sektor KP bagi perekonomian nasional lebih signifikan lagi; 

dan pemberantasan IUU fishing, terutama oleh nelayan asing.  IUU fishing tidak 

hanya mengakibatkan kerugian pendapatan negara mencapai rata-rata 2 milyar dolar 

AS (Rp 30 trilyun) setiap tahunnya, tetapi juga bisa mengancam kelestarian 

(sustainability) sumber daya ikan, merusak ekosistem laut kita, mengurangi jatah 

(kuota) tangkapan ikan bagi nelayan kita sendiri, tetapi juga dapat menggerogoti 

wibawa serta kedaulatan NKRI.  Maka, pemberantasan IUU fishing secara tuntas 

sampai ke akar-akarnya bagi kita, bangsa Indonesia adalah ’harga mati’.  

Pandemi covid-19 tidak hanya berdampak buruk terhadap sektor kesehatan, 

dan telah merenggut nyawa jutaan manusia di seluruh dunia, tetapi juga terhadap 
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perekonomian global maupun Indonesia.  Semua sektor ekonomi Indonesia 

mengalami kontraksi (pertumbuhan negatip), kecuali sektor kesehatan, sektor 

pertanian, sektor perikanan, dan sektor komunikasi dan informasi.  Nilai ekspor 

perikanan bahkan meningkat sekitar 11 persen pada bulan Juni tahun ini secara 

tahunan (year on year), dan pertumbuhan ekonomi sektor KP tetap positip, sekitar 3 

persen.  Maka wajar, sektor KP telah ditetapkan dalam Sidang Kabinet Paripurna 

pada 16 Juni 2020 sebagai salah satu dari sembilan sektor sebagai sektor andalan 

dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. 

Maka, terbitnya Buku berjudul ”MERANGKAI GAGASAN DAN INOVASI: 

Merespon Pendemi Covid-19 Untuk Kemajuan Perikanan dan Kelautan” karya 

sejumlah Dosen dan Mahasiswa Departemen Perikanan, Fakultas Pertanian UGM ini 

sangatlah tepat.  Selain menawarkan konsep dan solusi praktis tentang melaksanakan 

usaha budidaya berbagai komoditas (udang, ikan, rumput laut, pangan fungsional, 

dan pakan alami untuk ikan) dan usaha perikanan tangkap (nelayan) di masa dan 

pasca pandemi.  Juga menyajikan konsep pembangunan dan bisnis perikanan secara 

terintegrasi hulu – hilir, dari mulai aspek produksi – industri pasca panen (processing 

and packaging) sampai ke aspek pemasaran.  Bagaimana meningatkan imunitas 

(daya tahan) tubuh kita melalui konsumsi gizi ikan, membangun ketahanan pangan 

melaui usaha budidaya ikan di lahan pekarangan dan di wilayah perkotaan (urban 

aquaculture), dan identifikasi obat antivirus dari biota perairan juga disajikan dalam 

buku ini.   

Dengan tutur bahasa yang mudah dipahami oleh awan, dan rangkaian kalimat 

yang sangat mengalir secara logis, buku ini sangat bagi sebagai rujukan bagi para 

perencana dan pengambil keputusan pembangunan, baik di kalangan pemerintahan, 

legislatif maupun swasta.  Juga bagi peneliti, dosen, mahasiswa, nelayan, 

pembudiaya, pengolah hasil perikanan, dan para pecinta ilmu pengetahuan dan 

teknologi.  

Semoga buku ini menginspirasi dan menyemangati kita semua bangsa 

Indonesia untuk menjadikan sektor Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu sektor 
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unggulan yang mampu memberikan kontribusi signifikan bagi terwujudnya 

Indonesia yang maju, adil-makmur, dan berdaulat, paling lambat pada 2045.  Kiranya 

Allah Azza wa Jalla juga mencatat dibacanya buku ini oleh para pembacanya sebagai 

amal saleh bagi para penulisnya, yang terus mengalir. 

 

Bogor, 31 Oktober 2020 

 

Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS 
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