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Menteri Kelautan dan Perikanan  

Republik Indonesia 
 

Sambutan 

Indonesia dianugerahi kekayaan alam laut yang luar 
biasa, meliputi luasan 5,8 juta km2, dengan potensi 
keanekaragaman sumber daya kelautan dan perikanan 
yang sangat besar. Perikanan tangkap di laut dengan 
potensi sebesar 12,5 juta ton merupakan modal ekonomi 
yang dapat digunakan bagi pembangunan kesejahteraan 
masyarakat Indonesia. Sumber daya kelautan dan 
perikanan juga merupakan modal ketahanan pangan 
bangsa yang perlu dijaga secara berkelanjutan. 

Mengelola sumber daya perikanan tangkap di laut 
bukanlah hal mudah, mengingat sifat sumber dayanya 
yang bergerak dan berupaya, serta begitu luasnya 
wilayah jangkauan pengelolaan dan stakeholders yang 
terlibat. Begitu kompleksnya permasalahan di sektor 
kelautan dan perikanan menjadi salah satu dasar 
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pentingnya pengelolaan perikanan yang terintegrasi dan 
penuh integritas untuk melindungi kekayaan alam ini. 
Lebih lanjut, untuk mewujudkan sektor kelautan dan 
perikanan yang mandiri, maju, kuat dan berbasis 
kepentingan nasional diperlukan keteguhan, corporate 
culture yang tangguh, responsif terhadap perubahan di 
era globalisasi, dan tentu saja basis ilmu pengetahuan 
yang kuat. Kebijakan yang didukung oleh ilmu 
pengetahuan akan lebih bertaji dan teruji. 

Kolaborasi antara stakeholders aktor pelaku pembangunan 
perikanan, terutama akademisi, peneliti dan ahli dalam 
bidang perikanan menjadi sangat penting. Akademisi di 
universitas bersama-sama dengan peneliti dari lembaga 
penelitian adalah partner penting bagi pengambil 
kebijakan yaitu pemerintah beserta legislatif. Sumbangan 
pemikiran dalam bentuk publikasi buku ilmiah 
memberikan masukan yang sangat bermanfaat bagi para 
pengambil kebijakan untuk menentukan arah 
pembangunan perikanan Indonesia ke depan dalam 
rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh stakeholders 
kelautan dan perikanan. 

Buku “Neraca Ekonomi Sumber Daya Ikan” sebagai 
salah satu publikasi dari Sdr. Dr. Zuzy Anna, M.Si, 
merupakan bahan bacaan penting bagi stakeholders 
perikanan karena dapat dijadikan rujukan dalam 
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perencanaan pembangunan perikanan. Sampai saat ini, 
penentuan tingkat eksploitasi dan investasi dalam 
perikanan tangkap secara optimal masih menghadapi 
kendala teknis dan non-teknis. Dengan demikian, 
prinsip-prinsip kehati-hatian dan penggunaan tools 
neraca ekonomi sumber daya ikan yang tepat akan 
sangat membantu memberikan arahan pengambil 
kebijakan secara ilmiah. 

Saya selaku Menteri Kelautan dan Perikanan dan secara 
pribadi menyambut baik Buku “Neraca Ekonomi Sumber 
Daya Ikan” ini. Saya berharap buku ini dapat 
dimanfaatkan stakeholders terkait dalam penentuan 
kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang 
perikanan. Akhirnya, selamat kepada Sdri. Dr. Zuzy 
Anna, M.Si penulis buku “Neraca Ekonomi Sumber Daya 
Ikan” atas terbitnya salah satu kekayaan ilmiah bangsa 
dalam bidang perikanan ini. 

Jakarta,    Juli 2019 
Menteri Kelautan dan Perikanan RI 

 

Susi Pudjiastuti 
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Sambutan  
Prof. Dr. Armida Salsiah Alisjahbana, SE, M.Sc 

Executive Secretary of the United Nations Economic and 
Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) 

Sumber daya ikan yang merupakan sumber utama 
protein hewani, merupakan sumber daya terbarukan. 
Indonesia dengan luar wilayah laut yang meliputi 
kepulauan Nusantara, sangat kaya akan sumber daya 
perikanan laut. Pengelolaan sumber daya perikanan 
secara berkelanjutan sangatlah kompleks dan penuh 
tantangan. Sifat sumber daya ini berpindah-pindah 
tempat, bahkan melewati batas wilayah negara serta 
tidak dapat dihitung secara tepat jumlah biomassanya. 
Sumber daya ini bersifat common pool resources, seringkali 
open access, yang menimbulkan resiko pemanfaatan yang 
tidak berkelanjutan. Permasalahan yang menjadi 
tantangan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan 
diantaranya yang berkenaan dengan penangkapan ikan 
yang tidak berkelanjutan (over fishing), Illegal, Unreported 
dan Unregulated fishing (IUU), serta penangkapan ikan 
secara destruktif. 
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 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable 
Development Goals atau SDGs) yang menjadi komitmen 
pembangunan Negara-negara di dunia sejak tahun 2015 
memberikan perhatian khusus bagi pengelolaan sumber 
daya perikanan melalui Goal 14 tentang pemanfaatan 
sumber daya laut secara berkelanjutan. Salah satu 
prioritas dari Goal 14 adalah pengelolaan sumber daya 
perikanan secara berkelanjutan. Pada tahun 2020 
misalnya, melalui regulasi yang efektif dalam hal 
penangkapan ikan, serta implementasi perencanaan 
pengelolaan sumber daya perikanan yang berbasiskan 
sains, penangkapan dan pengelolaan sumber daya 
perikanan sudah harus berjalan secara berkelanjutan. 

Saya gembira, bahwa buku ini menawarkan 
pengelolaan perikanan terutama penangkapan ikan yang 
berbasiskan pada science-based management plans melalui 
Neraca Ekonomi Sumber Daya Ikan. Indonesia 
diharapkan mulai menggunakan pendekatan Neraca ini 
untuk perencanaan perikanan tangkapnya, sebagaimana 
yang sudah lebih dahulu dilakukan oleh banyak Negara 
lain. Neraca Ekonomi Sumber Daya Ikan memungkinkan 
kita untuk merencanakan secara terukur pemanfaatan 
sumber daya perikanan yang berkelanjutan, termasuk di 
dalam menentukan berapa investasi yang optimal.   
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Saya menyambut baik inisiatif Dr. Zuzy Anna, 
M.Si selaku penulis serta mengucapkan selamat atas 
terbitnya buku Neraca Ekonomi Sumber Daya Ikan. 
Besar harapan saya, buku ini menjadi rujukan bagi para 
pemangku kepentingan terkait, dari mahasiswa sampai 
dengan para pengambil kebijakan. Buku ini memperkaya 
khasanah buku-buku ilmiah dalam lingkup ekonomi 
sumber daya alam dan lingkungan, khususnya sumber 
daya perikanan. Semoga upaya penulis bermanfaat bagi 
pembangunan sektor perikanan di Indonesia. 

 

Bangkok, 21 Juli 2019 

 

Prof. Dr. Armida S Alisjahbana, SE, M.Sc 
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Sambutan  
Prof. Dr. Mari Elka Pangestu, B.Ec. M.Ec  

Co-chair High Level Panel on Sustainable Ocean Economy 
Peneliti Senior Centre for Strategic and International Studies 

(CSIS) 

Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang 
berkelanjutan adalah kunci bagi kesejahteraan ekonomi 
masyarakat Indonesia. Perikanan memegang peranan 
penting dalam menyediakan bahan protein yang kaya, 
sekaligus menjadi tumpuan harapan kehidupan bagi 
hampir 800.000 rumah tangga nelayan di Indonesia dan 
ekonomi lainnya yang terkait. Perikanan juga menjadi 
penyumbang devisa yang cukup menjanjikan bagi 
kelangsungan ekonomi Indonesia. Dengan potensi 
perikanan tangkap yang luar biasa (mencapai 12,5 juta 
ton), tentunya perikanan akan sangat diharapkan 
menjadi penopang perekonomian bangsa ini. Walaupun 
kenyataannya sampai saat ini, kontribusinya pada 
ekonomi nasional masih rendah, yaitu sekitar 2%.  

Potensi yang tinggi yang tidak diimbangi dengan 
nilai ekonomi yang tinggi, tentunya disebabkan oleh 
berbagai faktor, diantaranya adalah pencurian ikan di 
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wilayah Indonesia oleh kapal asing, praktek 
penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan dan hasil 
tangkapan yang tidak dilaporkan, atau dikenal sebagai 
IUU fishing (Illegal, Unreported and Unregulated fishing).  
Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah 
Indonesia melalui pelarangan kapal asing beroperasi di 
Indonesia, perlarangan transshipment, juga pelarangan 
alat tangkap yang tidak berkelanjutan. Tentunya hal ini 
diharapkan akan menurunkan tekanan terhadap sumber 
daya perikanan di Indonesia.  

Hal lain yang harus dilakukan tentunya adalah 
pengelolaan input dan output yang optimal dan 
berkelanjutan, yang dilakukan melalui perhitungan 
neraca ekonomi sumber daya ikan yang secara saintifik 
dapat dipertanggung jawabkan. Perhitungan neraca 
ekonomi sumber daya ikan, seperti yang dituangkan 
dalam buku ini oleh Dr. Zuzy Anna, menurut saya 
menjadi kunci penting bagi pengelolaan dan 
pemanfaatan perikanan tangkap yang berkelanjutan. 
Pemahaman akan kondisi stok sumber daya ikan yang 
diikuti dengan pemahaman mengenai pemanfaatan 
melalui penangkapan, dan berbagai deplesi yang 
menyebabkan sumber daya ikan di laut berkurang 
seperti pencemaran dan penangkapan berlebih (over 
fishing), akan menyebabkan pengelola perikanan menjadi 
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lebih bijak dalam merencanakan pemanfaatan dan 
investasi di sektor perikanan tangkap.  

Oleh karena itu saya menganggap buku ini sangat 
penting untuk dapat dibaca dan difahami oleh seluruh 
pemangku kepentingan sektor perikanan, mahasiswa, 
dan stakeholders terkait lainnya. Saya secara pribadi, dan 
juga selaku salah satu Co-chaired yang ditunjuk untuk 
High Level Panel on Sustainable Ocean Economy, berharap 
buku ini dapat menjadi salah satu rujukan penting dalam 
pengelolaan perikanan yang berkelanjutan baik di 
Indonesia maupun secara global.  Akhirnya saya 
sampaikan selamat dan penghargaan kepada Dr. Zuzy 
Anna, atas penerbitan buku ini, semoga buku ini 
bermanfaat bagi kemajuan perikanan di Indonesia.   

 

Jakarta,   21 Juli 2019 

 

Prof. Dr. Mari Elka Pangestu, B.Ec. M.Ec 
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Kata Pengantar 

Sumber daya perikanan tangkap, sebagai sumber daya 
alam yang bersifat terbarukan, pada dasarnya bukanlah 
sumber daya yang tidak dapat habis, hal ini telah dapat 
dirasakan sekarang, dimana beberapa jenis ikan 
ekonomis penting disinyalir telah mengalami overfishing 
dan bahkan beberapa diantaranya telah mengalami 
kepunahan.  

Hal ini merupakan akibat dari kebijakan 
pengelolaan perikanan tangkap yang salah (policy failure) 
yang tidak mengedepankan pengelolaan perikanan yang 
berkelanjutan.  Salah satu tipikal dari pengelolaan 
sumber daya perikanan yang hanya mengedepankan 
pertumbuhan semata adalah pengukuran tingkat 
kesejahteraan yang hanya mengandalkan pada indikator 
pertumbuhan seperti Pertumbuhan Domestik Bruto 
(PDB), yang dianggap gagal memberikan signal kepada 
dampak eksploitasi sumber daya alam itu sendiri.  

Indikator pertumbuhan juga gagal memberikan 
masukan bagi pengambil keputusan mengenai kondisi 
dari sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk 



Neraca Ekonomi Sumber Daya Ikan
 
xii 

Kata Pengantar 

Sumber daya perikanan tangkap, sebagai sumber daya 
alam yang bersifat terbarukan, pada dasarnya bukanlah 
sumber daya yang tidak dapat habis, hal ini telah dapat 
dirasakan sekarang, dimana beberapa jenis ikan 
ekonomis penting disinyalir telah mengalami overfishing 
dan bahkan beberapa diantaranya telah mengalami 
kepunahan.  

Hal ini merupakan akibat dari kebijakan 
pengelolaan perikanan tangkap yang salah (policy failure) 
yang tidak mengedepankan pengelolaan perikanan yang 
berkelanjutan.  Salah satu tipikal dari pengelolaan 
sumber daya perikanan yang hanya mengedepankan 
pertumbuhan semata adalah pengukuran tingkat 
kesejahteraan yang hanya mengandalkan pada indikator 
pertumbuhan seperti Pertumbuhan Domestik Bruto 
(PDB), yang dianggap gagal memberikan signal kepada 
dampak eksploitasi sumber daya alam itu sendiri.  

Indikator pertumbuhan juga gagal memberikan 
masukan bagi pengambil keputusan mengenai kondisi 
dari sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk 

xiii 

dipertahankan keberadaannya sesuai kaidah pem-
bangunan berkelanjutan.  

 Seperti diisyaratkan oleh  Brundtland commision, 
pembangunan berkelanjutan merupakan kata kunci yang 
salah satu operasionalisasinya dapat dilakukan melalui 
System of National Account (SNA), yang merupakan 
agregat dari perhitungan yang dilakukan secara sektoral, 
dan diperikanan tangkap diperkenalkan dengan istilah 
Neraca Ekonomi Sumber Daya Ikan atau NESI.   

NESI dianggap penting dalam pembangunan 
berkelanjutan karena dapat dijadikan sebagai sumber 
informasi primer ekonomi perikanan dan selanjutnya 
digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan. 

 Buku ini merupakan salah satu sumbangan 
pemikiran dalam pengelolaan perikanan melalui 
pengembangan Neraca Ekonomi Sumber daya Ikan, 
dimana riset-risetnya boleh dikatakan pertama dilakukan 
di Indonesia, namun implementasi kebijakannya belum 
juga dilakukan.  

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya atas kesempatan pengembangan pemikiran dan 
pengabdian masyarakat melalui kegiatan penelitian yang 
pedanaannya diperoleh dari Direktorat jenderal 
Penangkapan Departemen Perikanan dan Kelautan, 
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Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset 
dan Pendidikan Tinggi. Selain itu penulis juga 
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada rekan-rekan di SDGs Center UNPAD yang telah 
banyak membantu dalam penerbitan buku ini.  Semoga 
buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 

 

Bandung,   Juli 2019 

 

Zuzy Anna 
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Bab 1 
Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dan 

Pembangunan Berkelanjutan 

1.1 Peran Ekonomi Sumber Daya Perikanan 

Perikanan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang 
memliki peranan sangat besar terutama bagi ketahanan 
pangan dan juga kehidupan ekonomi masyarakat pesisir di 
seluruh dunia. Perikanan juga merupakan salah satu sektor 
berbasis sumber daya alam yang memberikan kontribusi 
pada pembangunan ekonomi dunia dan nasional.  Ikan 
adalah merupakan salah satu komoditas yang paling 
banyak diperdagangkan di dunia, dengan jumlah dan nilai 
yang terus menerus meningkat secara drastis sepanjang 
waktu menunjukkan bagaimana kontribusi perikanan 
tangkap dunia dengan produksi yang terus menerus 
meningkat dari hanya sebesar 40 juta ton pada tahun 1960, 
menjadi sebesar 90.9 juta Ton pada tahun 2016. Sementara 
perikanan budidaya meningkat dari hanya sebesar   1,6 juta 
ton pada tahun 1960, menjadi sebesar 80 juta ton pada 
tahun 2016. FAO-SOFA (2018) juga melaporkan bahwa 
negara berkembang memberikan sumbangan ekspor 
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sebesar 54% dari total nilai ekspor dunia.  Bagaimanapun 
perikanan masih menjadi salah satu sumber energi dan 
protein yang penting yang mencakup hampir 17% dari 
seluruh protein hewani yang dikonsumsi masyarakat 
dunia.   

Sektor perikanan di Indonesia sebagai Negara 
berkembang dengan potensi perairan dan juga keragaman 
spesies yang sangat besar, sejatinya dapat memberikan 
sumbangan pada devisa Negara, peningkatan kesempatan 
kerja pada masyarakat pesisir, serta menjadi sumber protein 
yang utama bagi masyarakat pada umumnya. Sayangnya 
sampai saat ini produksi perikanan Indonesia masih jauh di 
bawah potensinya. Data tahun 2016 (Permen KP No. 47 
tahun 2016) menunjukkan dengan potensi Maximum 
Sustainable Yield (MSY) sebesar 12,5 juta Ton per tahun, hasil 
tangkapan masih berada pada kisaran 7,67 Juta ton pada 
tahun 2017 (KKP, 2018).  Kinerja sektor perikanan Indonesia 
juga belum menunjukkan hasil yang optimal, jika dilihat 
dari masih rendahnya tingkat konsumsi per kapita ikan 
dibandingkan dengan negara-negara lainya di dunia. 
Tingkat konsumsi per kapita ikan Indonesia sampai dengan 
tahun 2013 adalah sekitar 35,6 Kg per kapita per tahun. 
Bandingkan dengan konsumsi per kapita Negara tetangga 
kita yang lain seperti Malaysia dengan konsumsi per kapita 
56,1 Kg per tahun, dan Singapura dengan konsumsi per 
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kapita  sebesar 48,9 Kg per tahun. Jepang sebagai Negara 
yang masyarakatnya terkenal gemar memakan ikan 
memiliki tingkat konsumsi per kapita sebesar 140 Kg per 
tahun.  

Selain memiliki peran tersebut, sumber daya ikan 
juga memiliki nilai intrinsiknya sendiri yang memberikan 
sumbangan sangat besar bagi kelangsungan kehidupan 
alami perairan baik di perairan darat maupun di laut. 
Keberadaan ikan dalam rantai ekosistem di alam tidak 
dapat dipisahkan dari kehidupan sumber daya lainnya di 
perairan. Dengan demikian nilai yang dikandung sumber 
daya ikan tidak hanya semata-mata nilai ekonomi dalam 
bentuk uang yang diperdagangkan (market value), namun 
juga nilai non uang lainnya yang tidak diperdagangkan 
(non- market value). Nilai lainnya yang kita dapat peroleh 
dari perikanan adalah nilai rekreatif yang juga pada titik 
tertentu tidak dapat dinilai juga dengan uang. Kesenangan 
untuk kegiatan rekreasi memancing atau memandangi ikan 
di akuarium misalnya, memiliki nilai yang tidak hanya 
seharga biaya pergi memancing dengan berbagai peralatan 
yang perlu disediakan atau seharga akuarium beserta 
ikannya, namun juga mengandung nilai lebih besar dari itu, 
yaitu rasa bahagia yang tidak dapat tergantikan dengan 
uang semata.  
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Sektor perikanan juga dipercaya dapat menjadi 
solusi bagi kemiskinan di wilayah pesisir, walaupun 
kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat pesisir 
tradisional yang mengandalkan hidupnya pada perikanan 
tangkap di Indonesia menunjukkan hal yang 
mengecewakan, dimana pendapatan per capitanya masih 
ada yang berada pada kisaran 7 USD  sampai dengan 10 
USD per bulan. Kondisi ini mngindikasikan kemiskinan 
yang sangat luar biasa dari masyarakat pesisir Indonesia. Di 
sisi lain, nelayan dengan pengalaman dan kemampuan 
tinggi (high liner) dan pemilik kapal di beberapa wilayah 
pesisir Indonesia juga memiliki pendapatan yang cukup 
tinggi. Seorang nelayan pemilik kapal di Karangsong 
Indramayu misalnya dapat menghasilkan pendapatan 
bersih sebanyak 150 Juta rupiah satu kali trip (sekitar 20 
hari melaut). Nelayan-nelayan industri juga mendapatkan 
hasil yang sangat tinggi dan menjanjikan dari sektor 
perikanan tangkap.   

Untuk dapat memperoleh manfaat yang besar dari 
sumber daya ikan, tentu saja dibutuhkan upaya tidak saja 
dalam bentuk input, namun juga sebagai gantinya kita 
harus memiliki kemampuan untuk mengelolanya, karena 
memang tidak ada makan siang gratis untuk memperoleh 
manfaat dari sumber daya alam, apalagi jika kita ingin 
memperoleh manfaatnya secara berkelanjutan. Perjalanan 



Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan  
dan Pembangunan Berkelanjutan

4 

Sektor perikanan juga dipercaya dapat menjadi 
solusi bagi kemiskinan di wilayah pesisir, walaupun 
kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat pesisir 
tradisional yang mengandalkan hidupnya pada perikanan 
tangkap di Indonesia menunjukkan hal yang 
mengecewakan, dimana pendapatan per capitanya masih 
ada yang berada pada kisaran 7 USD  sampai dengan 10 
USD per bulan. Kondisi ini mngindikasikan kemiskinan 
yang sangat luar biasa dari masyarakat pesisir Indonesia. Di 
sisi lain, nelayan dengan pengalaman dan kemampuan 
tinggi (high liner) dan pemilik kapal di beberapa wilayah 
pesisir Indonesia juga memiliki pendapatan yang cukup 
tinggi. Seorang nelayan pemilik kapal di Karangsong 
Indramayu misalnya dapat menghasilkan pendapatan 
bersih sebanyak 150 Juta rupiah satu kali trip (sekitar 20 
hari melaut). Nelayan-nelayan industri juga mendapatkan 
hasil yang sangat tinggi dan menjanjikan dari sektor 
perikanan tangkap.   

Untuk dapat memperoleh manfaat yang besar dari 
sumber daya ikan, tentu saja dibutuhkan upaya tidak saja 
dalam bentuk input, namun juga sebagai gantinya kita 
harus memiliki kemampuan untuk mengelolanya, karena 
memang tidak ada makan siang gratis untuk memperoleh 
manfaat dari sumber daya alam, apalagi jika kita ingin 
memperoleh manfaatnya secara berkelanjutan. Perjalanan 

5 

sejarah menunjukkan bahwa perolehan manfaat semata 
dari sumber daya alam, tanpa keinginan untuk 
memeliharanya adalah sia-sia dan tidak berlanjut. 

Sumber daya ikan adalah salah satu contoh sumber 
daya alam yang paling banyak dimanfaatkan, namun 
sedikit sekali dikelola. Hal ini memang disebabkan oleh 
salah satu sifat sumber daya ikan yang secara alami 
memiliki potensi untuk diabaikan.  Ikan di perairan yang 
bersifat ferae naturae atau “wild by nature” yaitu tidak ada 
yang berhak mengklaim kepemilikannya sebelum 
ditangkap. Doktrin ekstraksi penangkapan ikan adalah res 
nullius yaitu objek yang semestinya dapat diiliki namun 
tidak bias dimiliki oleh individu, karena sifatnya adalah 
sumber daya yang bersifat buruan. Kondisi ini 
menyebabkan ikan menjadi sumber daya yang dimiliki 
secara komunal (common property). Hal ini menjelaskan 
mengapa perikanan tangkap menjadi salah satu komoditas 
ekonomi yang seringkali mengalami kegagalan pasar 
(market failure).  Hal ini dicirikan dengan terjadinya 
eksternalitas pada industri perikanan tangkap. Dimana 
karakteristik common property yang dibarengi dengan akses 
yang terbuka (open access), seringkali menimbulkan 
permasalahan seperti deplesi sumber daya ikan, overfishing, 
over capacity dan lain sebagainya, sebagai akibat dari saling 
berlombanya orang untuk menangkap ikan sebanyak-
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banyaknya.  Kondisi ini yang pernah disinyalir oleh Hardin 
(1968) akan terjadi pada sumber daya alam jika tidak 
dikelola dengan baik.  Bagaimanapun jika kita ingin 
pemanfaatan sumber daya ikan secara terus menerus dan 
memberikan dampak ekonomi yang optimal maka 
solusinya adalah pengelolaan yang baik yang salah satunya 
adalah dengan pola pemanfaatan dan pengelolaan yang 
berkelanjutan.  

 

1.2 Pemanfaatan Sumber Daya Ikan yang Berkelanjutan 

Pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan 
merupakan  tujuan yang tercantum dalam UU Perikanan 
No. 45 Tahun 2009. Keberlanjutan tidak saja hanya 
menyangkut pemanfaatan perikanannya, namun juga 
keberlanjutan stok ikannya. Dalam hal ini pengelolaan 
sumber daya ikan tidak hanya menyangkut ikan untuk 
manusia (fish for people) semata, namun juga ikan untuk ikan 
(fish for fish), yaitu berkaitan dengan perlindungan dan 
konservasi ikan.   Selain itu UU No. 45 Tahun 2009 sebagai 
pengganti dari UU No. 31 Tahun 2004, juga merupakan 
salah satu bentuk kebijakan reformasi dengan pengaturan 
yang lebih luas lagi menyangkut teknologi dan hukum 
yang masih belum banyak disentuh dalam UU sebelumnya. 
Kebijakan terbaru melalui UU Perikanan ini, kemudian 
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diterjemahkan dalam implementasinya, dalam berbagai 
bentuk kebijakan, seperti kebijakan Minabahari, kebijakan 
Minapolitan, kebijakan industrialisasi perikanan,  dan 
kebijakan-kebijakan lainnya. Kebijakan ini  fokus pada 
pemanfaatan maksimal dari sumber daya perikanan untuk 
kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan 
perikanan seperti ini akan dapat berhasil selama seluruh 
komponen  pertumbuhan dalam produksi perikanan juga 
diikuti dengan perbaikan dari sisi pengelolaan sumber daya 
ikannya sendiri. Hal ini menjadi suatu keniscayaan 
mengingat sumber daya ikan yang sehat akan menjadi 
penopang bagi usaha dan juga kesejahteraan masyarakat 
pemanfaat sumber daya ikan.  

 Secara teori, konsep keberlanjutan (sustainability) 
ekonomi seringkali berkaitan dengan konsep pendapatan, 
seperti yang didefinisikan oleh Hicks (1946), yang 
menyatakan bahwa pendapatan adalah sejumlah maksimal 
dari yang dapat dikonsumsi oleh individu selama suatu 
periode dan masih sama jumlahnya pada akhir periode 
seperti pada awal periode. Hal ini dapat diinterpretasikan 
sebagai sejumlah pendapatan yang dapat dibelanjakan 
tanpa mengurangi kesejahteraan yang dapat menghasilkan 
pendapatan. Artinya adalah bahwa sustainability 
merupakan non-decreasing tingkat stok kapital sepanjang 
waktu, atau untuk tingkat individu adalah non-decreasing 
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per capita capital stock. Dengan demikian, pendapatan 
berkelanjutan adalah merupakan persoalan pengelolaan 
portofolio aset, Indikator keberlanjutan ini dapat 
berdasarkan kepada nilai total aset setiap periode ataupun 
berdasarkan perubahan tingkat kesejahteraan. Pengukuran 
yang tepat untuk keberlanjutan memerlukan masukan dari 
seluruh aset kapital yang akan dihasilkan, natural capital, 
human capital dan social capital.   
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dapat dikonversikan menjadi manufaktur kapital dalam 
nilai yang sama. Dalam hal ini natural capital dapat saja 
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sustainability mensyaratkan estimasi nilai moneter dari stok 
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menimbulkan kesulitan karena dalam beberapa hal akan 
sulit untuk diukur, misalnya dalam pengukuran untuk 
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fungsi sumber daya alam dan lingkungan, seperti iklim 
global, biodiversity dan juga jasa lingkungan lainnya yang 
tidak memiliki nilai pasar. Strong sustainability berdasarkan 
kepada konsep bahwa kemampuan substitusi diantara 
modal yang diproduksi (produced capital) dan modal alam 
(natural capital) adalah terbatas. Strong sustainability 
mengacu pada konsep Precautionary Principles atau prinsip 
kehati-hatian, yang dinyatakan oleh FAO, 2004, sebagai 
berikut: 

 Sumber daya terbarukan seperti ikan dan hutan 
harus dieksploitasi hanya pada laju alamiah 
pertumbuhah bersih. 

 Pemanfaatan sumber daya tidak terbarukan harus 
diminimalisasi dan idealnya digunakan hanya pada 
laju dimana terdapat sumber daya yang terbarukan 
sebagai substitusi. 

 Emisi limbah harus tidak melebihi kapasitas 
asimilasi dari lingkungan dan fungsi kritis 
lingkungan untuk mendukung kehidupan harus 
dijaga. 

Pengelolaan sumber daya perikanan memiliki tujuan 
untuk memaksimisasi kesejahteraan dari sumber daya ikan 
baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan 
datang. Hal ini mensyaratkan konservasi sumber daya ini 
dan membatasi laju penangkapan ke tingkat yang 
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berkelanjutan, di Indonesia kita menggunakan rejim 
Maximum Sustainable Yield (MSY) sebagai salah satu reference 
point. Dengan demikian prinsip pengelolaan perikanan 
konsisten dengan keberlanjutan kuat (strong sustainability). 
Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa bahkan 
penggunaan MSY sebagai reference point tidak dapat 
memberikan gambaran yang tepat mengenai kondisi 
sumber daya ikan, dimana pada ukuran stok MSY, 
perikanan bisa saja sudah memperlihatkan kondisi 
overfishing secara ekonomi yang serius (perikanan 
memperoleh rente sumber daya yang tidak optimal atau 
bahkan hilang). Menangkap ikan pada tingkat MSY juga 
dapat meningkatkan ketidakstabilan dari ekosistem dan 
juga mengabaikan interaksi antar spesies (Garcia et al, 
1996).  

Ekonomi sumber daya perikanan pada dasarnya sangat 
tergantung dari sumber daya alam (ikan) dan  lingkungan, 
sebagai sumber dari berbagai bahan dan energi. 
Lingkungan juga berfungsi sebagai tempat pembuangan 
dan habitat fisik bagi masyarakat. kapasitas dari 
lingkungan ini merupakan refleksi dari sumber daya alam 
(ikan) kita. Jika beberapa tahun belakangan ini sektor 
perikanan juga  berpegangan kepada jargon pembangunan 
berkelanjutan seperti yang diperkenalkan oleh Bruntland 
Commision Report (WECD, 1987), maka perlu dicari konsep 
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yang paling tepat untuk mengoperasionalkan gagasan yang 
sangat ideal ini. Perlu dicari bentuk yang tepat dan tidak 
abstrak sesuai dengan definisi  yang jelas dari 
pembangunan berkelanjutan, serta instrumen apa yang 
dapat digunakan untuk mencapainya. Salah satu 
pendekatan untuk mengimplementasikan pembangunan 
berkelanjutan adalah pemanfaatan instrumen akutansi 
sumber daya (Neraca Ekonomi Sumber daya Alam) yang 
memasukkan peranan lingkungan dalam ekonomi lebih 
jauh lagi ke dalam System of National Account (SNA), melalui 
Satelite Account .  

 Dalam konteks pendekatan konvensional, kontribusi 
aset alam tersebut diukur melalui kontribusi sektor 
perikanan dalam perekekonmia nasional melalui Gross 
National Product atau GDP. Namun demikian, GDP sendiri 
hanya menggambarkan nilai tambah dan tidak meng-
capture dinamika real yang terjadi pada stok perikanan, 
termasuk di dalamnya adalah deplesi, degradasi serta 
perubahan pertumbuhan yang disebabkan oleh alam 
maupun manusia. Akibatnya dalam konteks perencanaan 
pengelolaan perikanan, pemerintah tidak memiliki 
indikator yang sistematis menyangkut ketersediaan, 
perubahan ketersediaan, serta perubahan yang terjadi pada 
permintaan antara (intermediate demand) dan permintaan 
akhir (final demand) terhadap sumber daya ikan. 
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 Untuk menjembatani defisiensi tersebut, maka 
beberapa negara termasuk Indonesia, sudah melakukan 
perhitungan terhadap seluruh aset sumber daya alamnya 
termasuk sumber daya ikan melalui perhitungan neraca 
sumber daya. Neraca sumber daya pada hakekatnya 
menghitungan aliran stok dan nilai stok pada setiap periode 
waktu yang berbeda dengan dimulai pada periode waktu 
tertentu yang dijadikan sebagai benchmark (atau basis). 
Neraca sumber daya ikan akan membantu menyediakan 
alat ukur yang tepat mengenai nilai total aset perikanan. 
Selain itu neraca sumber daya ikan juga akan menyediakan 
informasi yang akan membantu dalam pengelolaan 
perikanan dan akan membantu menentukan apakah 
sumber daya ikan dimanfaatkan secara efisien baik dalam 
skala spasial dan skala waktu. Neraca sumber daya ikan 
juga akan membantu para pengambil kebijakan dan 
stakeholder lainnya untuk melihat dampak dari intervensi 
kebijakan terhadap pengelolaan sumber daya ikan yang 
telah dilakukan selama ini. 

Pemanfaatan neraca sumber daya ikan sebagai salah 
satu instrumen untuk pembangunan perikanan yang 
berkelanjutan merupakan langkah maju untuk memperoleh 
gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi 
perikanan kita baik di hulu maupun di hilir. Informasi yang 
akurat mengenai portofolio sumber daya ikan akan 
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memberikan tuntunan bagi arahan kebijakan yang lebih 
tepat sasaran.  

 

1.3 Neraca Ekonomi Sumber Daya Ikan dan 
Pembangunan Perikanan Berkelanjutan  

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan perikanan 
adalah mempertahankan dan meningkatkan kegiatan 
ekonomi perikanan yang tangkap yang berkelanjutan 
secara ekonomi dan lingkungan. Kunci dari tercapainya 
tujuan tersebut adalah dengan memperhatikan bagaimana 
aliran stok sumber daya ikan tersebut dalam kaitannya 
dengan aspek ekonomi perikanan tangkap. Dalam kaitan 
inilah peranan neraca ekonomi (economic account) dari 
sumber daya ikan sangat diperlukan. Neraca tersebut akan 
memberikan gambaran dan arahan bagaimana derajat 
ekstraksi sumber daya ikan melalui penangkapan ikan dan 
kaitannya dengan aliran moneter yang dihasilkannya 
(monetary account) baik di masa lalu, masa kini dan di masa 
mendatang. Paradigma lama selama ini yang 
mengandalkan Maximum Sustainable Yield (MSY) sebagai 
benchmark bagi penangkapan ikan yang berkelanjutan, 
seperti diuraikan sebelumnya, tidak bisa memberikan 
gambaran yang utuh bagaimana keragaan perikanan 
tangkap diukur dari aliran barang dan jasa yang dihasilkan 
serta kaitannya dengan aspek lingkungan. 
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Evaluasi kinerja pertumbuhan  ekonomi yang 
berbasiskan kepada sumber daya ikan dan sumber daya 
alam lainnya dalam memberikan sumbangan kesejahteraan 
kepada masyarakat suatu negara,  seperti diuraikan 
sebelumnya, selama ini hanya dilihat melalui pengukuran 
GDP (Growth Domestic Product) atau PDB (Produk Domestik 
Bruto), atau System of National Account (SNA) dan Net 
National Product (NNP). Pengukuran seperti ini ternyata 
mengabaikan perhitungan mengenai kondisi sumber daya 
itu sendiri. Fauzi dan Anna (2007) menguraikan sebagai 
contoh, pada SNA yang dikembangkan oleh Quesnay pada 
abad ke 17, pertumbuhan ekonomi hanya dihitung dari 
tingkat ekspenditurnya saja. Demikian juga pada 
perkembangan selanjutnya dalam neo-classical ekonomi, 
pengukuran dengan menggunakan growth domestic product 
(GDP) dan Net National Product (NNP) juga masih belum 
bisa menjawab mengenai kondisi sumber daya itu sendiri 
kaitannya dengan man-made capital, human capital dan 
natural capital yang akan mengalami depresiasi dan 
apresiasi sepanjang waktu (Fauzi, 2010). 

 FAO (2004) menyatakan bahwa SNA, NNP ataupun 
GDP pada dasarnya merupakan indikator yang penting 
dalam memberi gambaran pertumbuhan ekonomi karena 
merupakan sumber utama informasi ekonomi dan secara 
luas digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan 
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di semua negara. Namun demikian seperti diuraikan di 
atas, ketiga indikator di atas hanya fokus pada pengukuran 
kinerja ekonomi dan hanya sedikit sekali berkaitan dengan 
pengelolaan lingkungan. Untuk sektor perikanan misalnya, 
sampai sekarang hanya merekam pendapatan dari 
menangkap ikan, dan tidak merekam perubahan stok 
ikannya sendiri. Sebaliknya untuk hewan ternak, SNA 
merekam baik produksi maupun perubahan stok sehingga 
konsekuensi deplesi stok selama musim kering misalnya 
dapat dihitung. Sektor perikanan (tangkap) memang 
sumber daya yang bersifat fugitive atau buruan, wild by 
nature, dan bukan subjek dari pengelolaan langsung, 
sedangkan hewan ternak dianggap sebagai aset produksi 
karena sifat pertumbuhannya  yang dapat dikontrol dan 
dalam kendali manusia.      

 Kegiatan ekonomi perikanan merupakan kegiatan 
yang kompleks dan melibatkan berbagai input produksi 
yang dibutuhkan sebagai penunjang. Semakin 
meningkatnya input produksi dari tahun ke tahuan tidak 
lepas dari semakin meningkatnya permintaan akan produk 
sumber daya perikanan, ditambah pula kondisi sumber 
daya perikanan  sendiri yang bersifat quasi open access  
menyebabkan sulitnya pengendalian input. Banyaknya 
input produksi yang menunjang kegiatan perikanan 
ternyata tidak selalu menyebabkan meningkatnya produksi 
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Highlight



Neraca Ekonomi Sumber Daya Ikan16 

perikanan dan rente sumber daya perikanan, namun juga 
berakibat terhadap penurunan (deplesi) baik kualitas 
maupun kuantitas stok sumber daya perikanan dan rente 
ekonomi dalam jangka panjang.    

 Fauzi dan Anna (2004) menguraikan bahwa selama 
ini para penentu kebijakan tidak pernah memasukkan 
faktor deplesi sumber daya perikanan sebagai bahan 
pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembangunan 
perikanan. Paradigma pembangunan perikanan selama ini 
masih bertumpu pada growth oriented policy, dimana Growth 
Domestic Product (GDP) masih dijadikan sebagai indikator 
utama performance (kinerja) pembangunan perikanan. 
Padahal menurut Hartwick 1990, Hung 1993, Maler 1991, 
dan Repetto et al. 1989, indikator GDP sendiri gagal dalam 
mengukur secara tepat kinerja sektor ekonomi sumber daya 
alam secara konprehensif, karena tidak memasukkan 
depresiasi dari sumber daya alam. Bagi negara-negara  
yang pertumbuhan ekonominya tergantung pada sumber 
daya alamnya (Resource based economy) seperti Indonesia, 
hal ini seringkali menyebabkan  arahan kebijakan yang 
misleading (kurang tepat) dalam menangani permasalahan 
yang menyangkut sumber daya perikanan secara umum. 
Penilaian depresiasi sumber daya alam  penting dilakukan, 
karena kita dapat mengetahui dengan pasti 
kerusakan/penurunan kualitas  sumber daya alam, sebagai 
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akibat dari aktivitas eksploitasi sumber daya tersebut. 
Dengan mengetahui nilai depresiasi sumber daya alam, 
maka kebijakan pengelolaan sumber daya alam akan  lebih 
terarah dan sesuai dengan kaidah pembangunan 
berkelanjutan (sustainable development). 

 Resource accounting adalah merupakan indikator 
pengukuran keberlanjutan proses pembangunan baik 
agregat maupun sektoral. Theys (1990) dalam Fauzi dan 
Anna (2004) menyatakan bahwa resource accounting (biasa 
disebut sebagai patrimony account), bersama-sama dengan 
National account dan Satelite account dapat digunakan untuk 
menentukan skenario alternatif keberlanjutan 
pembangunan dengan kriteria evaluasi yang berbeda.  Di 
bawah ini adalah kerangka Theys, yang menggambarkan 
bagaimana resource accunting memberikan masukan bagi 
berbagai kriteria baik ekonomi, sosial dan ekologi untuk 
menentukan nilai sustainability suatu pembangunan.  
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Gambar  1.1  

Hubungan Resource accounting, National accounts dan  
Satelite Accounts 

Sumber:  Fauzi dan Anna (2004) 
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Untuk melihat keterkaitan antara resource accounting 
dengan keberlanjutan, World Bank (1997) melakukan studi 
dengan menggunakan kerangka resource and environmental 
accounting untuk mengukur keberlanjutan pembangunan di 
103 negara. Studi tersebut menghasilkan temuan bahwa 
negara-negara Sub-Sahara, Afrika Utara dan Timur Tengah 
tidak memenuhi persyaratan weak sustainability. Neumayer 
(2000) dalam Fauzi dan Anna (2004)  menyatakan bahwa 
kegagalan uji keberlanjutan tersebut bukan karena ketidak 
mampuan negara-negara tersebut memanfaatkan sumber 
daya alamnya secara berkelanjutan, namun lebih karena 
perbedaan metodologi yang digunakan dalam perhitungan 
resource accounting. 

Terkait dengan pengelolaan sektor perikanan yang 
berkelanjutan, kebutuhan pemahaman dinamika 
keterpaduan hulu dan hilir menjadi suatu keniscayaan. 
Dalam hal ini, instrumen Neraca Ekonomi Sumber daya 
Ikan memiliki posisi yang penting, dengan menyediakan 
informasi dinamika ketersediaan dan produksi ikan itu 
sendiri secara dinamis. Informasi ini merupakan hal krusial, 
karena akan berpengaruh pada kebijakan pengelolaan. 
Informasi berupa stok ikan bisa diperoleh melalui 
pendugaan stok ikan maupun penyusunan portofolio. 
Informasi berupa portofolio yang nantinya dikeluarkan 
oleh Kementerian Kelautan menyajikan infromasi penting 



Neraca Ekonomi Sumber Daya Ikan20 

yang bersifat ex-ante dan juga ex-post.  Analisis ex-ante 
dalam portofolio pengelolaan perikanan tangkap ini adalah 
berupa alokasi yang akan digunakan, setelah diketahui 
berapa jumlah stok ikan dengan adanya penambahan stok 
ikan (restocking, berkembangbiak, migrasi, dan lain-lain) 
maupun pengurangan (produksi/ landing, degradasi 
sumber daya ikan, migrasi dan lain-lain) kemudian di 
evaluasi dengan analisis ex-post, dengan begitu kita 
mengetahui berapa sisa stok sumber daya ikan pada tahun 
terakhir yang nantinya menjadi bahan pertimbangan untuk 
memutuskan pengeloaan perikanan tahun berikutnya, jika 
terjadi defisit misalnya mungkin saja pemerintah dalam hal 
ini Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat mengajukan 
kebijakan moratorium untuk penambahan izin, pelarangan 
penangkapan ikan di daerah tertentu dan lain sebagainya. 
Ilustrasi dari pentingnya NESI bagai pengelolaan perikanan 
yang berkelanjutan ini dapat dilihat pada Gambar 1.2. 
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Gambar  1.2  

Pentingnya NESI untuk Pengelolaan Perikanan Tangkap 

 
 Mengacu pada landasan yuridis, perhitungan Neraca 
Ekonomi Sumber Daya Ikan  di Indonesia, pada dasarnya 
diatur melalui empat sumber hukum, sebagaimana tampak 
pada Gambar di bawah ini. Dipayungi oleh Undang-
Undang Dasar 45 yang menjadi landasan bagi pengelolaan 
sumber daya alam dan lingkungan, dimana pada pasal 33 
disebutkan bahwa sumber daya alam yang menyangkut 
hajat hidup orang banyak dikuasai dan dikelola oleh 
Negara untuk sebesar-besarnya meningkatkan ke-
sejahteraan masyarakat. Selanjutnya aplikasi pemanfaatan 
dan pengelolaan sumber daya alam ini kemudian 
diejawantahkan dalam UU Rencana Pembangunan Jangka 
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Panjang (RPJP) No 17 tahun 2007 dimana salah satu bidang 
perencanaan menyangkut pengelolaann sumber daya alam 
dan lingkungan. Pada Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah disebutkan bahwa perekonomian berlandaskan 
keunggulan sumber daya alam. Selanjutnya konsentrasi 
pembangunan akan mengedepankan pertumbuhan yang 
merata, penurunan kemiskinan dan juga penurunan emisi 
karbon.  

 Lebih tegas lagi diuraikan pada Undang-Undang No. 
45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang memandatkan 
adanya Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP), dimana 
salah satu implikasinya adalah penetapan kawasan 
perikanan yang dibagi menjadi 11 Wilayah Pengelolaan 
Perikanan Republik Indonesia (RPP-RI). Dalam UU No 45 
tahun 2009 juga dijelaskan pentingnya pengetahuan dan 
pemahaman mengenai potensi dan juga alokasi sumber 
daya ikan, diikuti dengan perencanaan melestarikan 
sumber daya ikan itu sendiri agar pemanfaatannya dapat 
berkelanjutan.  Rencana Pengelolaan Perikanan tentu saja 
membutuhkan pemahaman mengenai potensi dan alokasi 
serta bagaimana konsep pelestariannya. Dengan demikian 
Neraca Sumber daya Ikan yang memberikan informasi 
mengenai kondisi potensi serta pemanfaatan dan juga 
deplesi/depresiasinya, menjadi suatu acuan yang dapat 
dimanfaatkan bagi Rencana Pengelolaan Perikanan 
tersebut.   
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 Selanjutnya yang menjadi momentum bagi 
pengembangan Neraca Sumber Daya Ikan di Indonesia 
adalah Undang-Undang No 45 tahun 2009 tentang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Neraca 
Sumber Daya Alam dan Lingkungan (NSDAL), merupakan 
salah satu instrumen ekonomi lingkungan hidup dalam 
perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi (Pasal 
43). Undang-Undang No 45 tahun 2009 memandatkan bagi 
seluruh sektor pembangunan berbasis sumber daya alam, 
untuk menyusun neraca sumber daya alam di setiap 
wilayah pengelolaan, termasuk untuk sumber daya ikan.   

 
Gambar  1.3  

Landasan Yuridis Impelementasi Perhitungan  
Neraca Sumber Daya Ikan di  Indonesia 
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Bab 2 
Neraca Ekonomi Sumber Daya Ikan: 

Sejarah, Konsep dan Prinsip-Prinsip Dasar 

2.1 Sejarah Perkembangan Neraca Ekonomi Sumber 
Daya Ikan  

Neraca Ekonomi Sumber Daya Ikan , seperti juga neraca 
ekonomi sumber daya alam dan lingkungan lainnya 
merupakan paradigma baru dalam pengelolaan sumber 
daya alam yang tidak hanya melihat nilai sumber daya dari 
sisi produksi, konsumsi dan  faktor pasar lainnya, namun 
juga melihat sisi nilai sumber daya dari hal yang tidak 
pernah terfikirkan sebelumnya yaitu deplesi dan 
apresiasinya.  Neraca sumber daya alam merupakan bagian 
penting dari perjalanan panjang pemahaman para akhli 
sekarang dalam ranah ilmu ekonomi sumber daya alam dan 
lingkungan.  

Neraca Ekonomi Sumber daya Ikan sebagaimana 
diuraikan sebelumnya adalah Instrumen perencanaan yang 
memberikan nuansa baru dalam cara pandang kita pada 
pengukuran tingkat kesejahteraan yang kita kenal sekarang 
dengan indikator Produk Nasional Bruto (PNB) atau Growth 
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National Product (GDP).  Fauzi dan Anna (2003), 
menguraikan mengenai perjalanan sejarah neraca sumber 
daya alam, ketika pertama kali Hueting (1980) 
mempertanyakan kesahihan pemanfaatan Gross National 
Product (GNP) sebagai indikator ukuran kesejahteraan suatu 
bangsa (national well-being). Hueting menganggap bahwa 
penggunaan GNP tidak tepat karena adanya kekurangan 
variabel dalam GNP, termasuk didalamnya adalah 
sumbangan dari nilai jasa yang menjadi kontribusi sumber 
daya alam dan lingkungan hidup. Dengan demikian GNP 
tidak memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai 
kesejahteraan suatu Negara, karena kontribusi non pasar 
dari sumber daya alam dan lingkungan tidak dimasukkan 
dalam perhitungan.  

Kritik dari Hueting menimbulkan kegaduhan 
diantara pakar ekonomi, sehingga kemudian berbagai 
macam gagasan muncul untuk merubah indikator 
perhitungan kesejahteraan, diantaranya adalah pengukuran 
Measure of Economic Welfare (MEW) yang mengembangkan 
GNP dengan menambahkan perhitungan nilai rekreasi, 
nilai pekerjaan yang dilakukan oleh keluarga dalam rumah 
tangga. 

 Setelah Hueting mengeluarkan kritik tersebut mulai 
bermunculan berbagai ide untuk  konsep pengukuran 
indikator kesejahteraan. Diantaranya adalah dari  William 
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Nordhaus dan James Tobin mengenalkan konsep 
pengukuran yang disebut sebagai MEW (Measure of 
Economic Welfare). MEW merupakan modifikasi dari GNP 
yang memasukan estimasi perhitungan nilai leisure,  
pekerjaan rumah tangga (housework) dan jasa ketahanan 
konsumen tahunan. Sampai saat ini indikator MEW kurang 
digunakan. 

Perkembangan selanjutnya diperkenalkan konsep 
lainnya seperti Index of Economic Aspects of Welfare (EAW-
Index) yang merupakan konsep dari Zolotas, yang 
memperkenalkan mengenai alur barang dan jasa, namun 
akumulasi capital tidak diperhitungkan. Momentum 
mengintegrasikan aspek lingkungan hidup dalam konsep 
ini sudah mulai dirasakan, karena sudah mulai berbicara 
mengenai konsep “flows” dari barang dan jasa sumber daya 
alam dan lingkungan, termasuk di dalamnya factor 
deplesinya. Sehingga konsep Zolotas ini dianggap sebagai 
asal mula pengembangan neraca sumber daya alam dan 
lingkungan.   

Konsep lainnya yang juga berkembang adalah ISEW 
(Index of Sustainable Economic Welfare), dari Cobb and Cobb 
(1994), yang sudah mulai banyak berbicara mengenai 
konsep deplesi sumber daya alam. Dalam konsep ini 
dihitung nilai depresiasi dari layanan yang hilang akibat 
eksploitasi sumber daya alam. ISEW menjadi salah satu 
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bentuk neraca sumber daya alam yang dikembangkan 
sekarang ini.  

Integrasi neraca sumber daya alam dan lingkungan 
(NREA) ke dalam System of National Accounting (SNA) 
tradisional seperti GNP, dimulai oleh UN pada era 1980 an. 
Pada awal tahun 19080 UNEP menyelenggarakan 
workshop untuk membuka perdebatan mengenai 
kelemahan SNA. Pada saat yang bersamaan UNSTAT juga 
mengembangkan satellite system (dikenal sebagai System of 
Environment and Economic Account/ SEEA) yang merupakan 
komplemen SNA. Pada tahun 1993 UNSTAT merilis 
manual SEEA, dan mulai diuji coba di beberapa Negara 
termasuk Indonesia.  Selanjutnya seiring perjalanan waktu 
sampai dengan tahun 1995 beberapa organisasi 
internasional seperti UNDP, WRI, dan EUROSTAT 
mengembangkan neraca sumber daya alam (NRA) secara 
lebih detail lagi.  Pada tahun 2003 revisi SEEA tahun 1993 
diperkenalkan. SEEA 2003 inilah yang sampai sekarang 
masih digunakan sebagai standar penyusunan neraca 
sumber daya ikan. 

 Sejalan dengan munculnya konsep pengukuran 
tingkat kesejahteraan tersebut,  berkembang berbagai teknik 
atau tools untuk mengukur nilai jasa dan juga nilai deplesi 
dari sumber daya alam dan lingkungan. Teknik yang paling 
fenomenal adalah valuasi ekonomi sumber daya alam dan 



Neraca Ekonomi Sumber daya Ikan:  
Sejarah, Konsep dan Prinsip-Prinsip Dasar

28 

bentuk neraca sumber daya alam yang dikembangkan 
sekarang ini.  

Integrasi neraca sumber daya alam dan lingkungan 
(NREA) ke dalam System of National Accounting (SNA) 
tradisional seperti GNP, dimulai oleh UN pada era 1980 an. 
Pada awal tahun 19080 UNEP menyelenggarakan 
workshop untuk membuka perdebatan mengenai 
kelemahan SNA. Pada saat yang bersamaan UNSTAT juga 
mengembangkan satellite system (dikenal sebagai System of 
Environment and Economic Account/ SEEA) yang merupakan 
komplemen SNA. Pada tahun 1993 UNSTAT merilis 
manual SEEA, dan mulai diuji coba di beberapa Negara 
termasuk Indonesia.  Selanjutnya seiring perjalanan waktu 
sampai dengan tahun 1995 beberapa organisasi 
internasional seperti UNDP, WRI, dan EUROSTAT 
mengembangkan neraca sumber daya alam (NRA) secara 
lebih detail lagi.  Pada tahun 2003 revisi SEEA tahun 1993 
diperkenalkan. SEEA 2003 inilah yang sampai sekarang 
masih digunakan sebagai standar penyusunan neraca 
sumber daya ikan. 

 Sejalan dengan munculnya konsep pengukuran 
tingkat kesejahteraan tersebut,  berkembang berbagai teknik 
atau tools untuk mengukur nilai jasa dan juga nilai deplesi 
dari sumber daya alam dan lingkungan. Teknik yang paling 
fenomenal adalah valuasi ekonomi sumber daya alam dan 

29 

lingkungan yang kemudian menjadi metode yang popular 
digunakan pada era sekarang ini. Selanjutnya 
perkembangan teknik valuasi ekonomi ini diikuti dengan 
berbagai kemajuan dalam cara pandang pengelolaan 
sumber daya alam dan lingkungan dengan munculnya 
berbagai jargon seperti pembangunan berkelanjutan, 
ekonomi hijau, ekonomi biru dan lain sebagainya. Kondisi 
ini yang kemudian memunculkan strategi pengelolaan baru 
melalui instrumen neraca ekonomi sumber daya alam dan 
lingkungan sebagai salah satu tools penting yang dapat 
memberikan informasi mengenai kondisi sumber daya alam 
beserta perubahan-perubahan yang terjadi. Perhitungan 
neraca sumber daya alam dan lingkungan dilakukan pada 
semua sumber daya alam termasuk ikan. Neraca sumber 
daya ikan secara makro dapat menjadi sumber informasi 
mengenai pendapatan dan tingkat kesejahteraan, yang 
dilihat dari pola eksploitasi dan konsumsi dalam koridor 
keberlanjutan. 

 

2.2 Definisi dan Ruang Lingkup Neraca Ekonomi 
Sumber Daya Ikan  

Neraca Ekonomi Sumber Daya Ikan  (NESI) atau Fisheries 
Resources Accounting  adalah suatu pendekatan yang 
digunakan untuk menghitung ukuran, pemanfaatan dan 
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nilai dari sumber daya ikan sepanjang waktu (Harkness and 
Bain, 2007).  Terminologi Neraca Ekonomi Sumber Daya 
Ikan  ini sudah menjadi istilah standar yang digunakan bagi 
pengukuran sumber daya akuatik  baik yang diproduksi 
maupun yang tidak.  

Neraca Ekonomi Sumber Daya Ikan, dikenal  secara 
international sebagai SEEAF (System of Integrated 
Enviromental and Economic Accounting for Fisheries), adalah  
implementasi dari SEEA (System of Integrated Enviromental 
and Economic Accounting) untuk sumber daya perikanan 
yang merupakan sistem satelit dari Sistem Neraca Nasional 
(System National Account / SNA) yang diusulkan oleh PBB 
pada tahun 1993. Versi terbaru dari sistem ini dirilis pada 
tahun 2003, dengan spesifikasi adanya integrasi biaya 
lingkungan, manfaat dan aset sumber daya ikan ke dalam 
SNA atau neraca nasional. 

SEEA seperti juga SEEAF menurut European 
Communities (2008), adalah instrumen yang diharapkan 
dapat mendorong pemanfaatan klasifikasi standar dalam 
statistik sumber daya alam dan lingkungan dengan cara 
memperluas nilai dan relevansi informasi kondisi sumber 
daya alam dan lingkungan eksisting. Selain itu juga SEEAF 
membawa pemikiran baru terkait dimensi dalam statistik 
sumber daya alam dan lingkungan dengan aplikasi neraca 
stok dan flow.  
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Dengan demikian, Neraca Ekonomi Sumber Daya 
Ikan mengacu pada neraca sumber daya alam dan 
lingkungan yang merupakan sistem data dari 
pengembangan lebih luas lagi neraca pendapatan nasional 
dengan konsentrasi pada sumber daya perikanan laut dan 
perairan lainnya, dan lebih luas lagi peranannya dalam 
ekonomi nasional. Seperti dijelaskan di atas, berbeda 
dengan neraca pendapatan nasional (system of national 
income account) yang menghitung transaksi moneter dari 
dinamika ekonomi nasional seperti produksi, konsumsi 
baik intermediate maupun akhir, investasi, saving, 
depresiasi serta ekspor, impor, dimana semuanya 
terangkum dalam bentuk pengukuran Produk Domestik 
Bruto (PDB) dan laju pertumbuhan nasional tahunan, maka 
pada Neraca Ekonomi Sumber Daya Ikan  variabel yang 
dilihat lebih luas lagi, mencakup deplesi sumber daya ikan 
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Pengintegrasian neraca lingkungan dalam 
perhitungan dilakukan untuk memberikan gambaran lebih 
detail lagi dalam pemanfaatan sumber daya ikan. 
Implementasinya dapat dalam bentuk perhitungan deplesi 
akibat perubahan lingkungan menjadi lebih buruk, seperti 
pencemaran industri, atau pemanfaatan alat tangkap yang 
tidak ramah lingkungan. Selain itu dapat juga dalam hal 
pemanfaatan input yang memberikan dampak 
(eksternalitas) negatif pada lingkungan hidup seperti 
misalnya penggunaan bahan bakar fosil pada industri 
perikanan tangkap. Penggunaan bahan bakar fosil yang 
masif memberikan kontribusi pada emisi karbon, yang akan 
merupakan kerugian tersendiri. Nilai kerugian ini yang 
akan dihitung dalam Neraca Ekonomi Sumber Daya Ikan, 
sehingga memberikan gambaran yang lebih seimbang 
dalam hal manfaat dan biaya dari sumber daya ikan.    

Integrasi akun ekonomi dan lingkungan dalam 
neraca sumber daya ikan dapat ditelusuri melalui neraca 
fisik maupun moneter. Neraca fisik dilihat dari jumlah 
satuan ukuran variabel, misalnya ukuran berat untuk 
produksi, ukuran beban atau konsentrasi untuk 
pencemaran. Sementara neraca moneter digambarkan 
dalam bentuk jumlah uang. Berikut ini adalah Gambar 
mengenai hubungan antara neraca ekonomi konvensional 
dan neraca lingkungan.  
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Gambar  2.1.  

Hubungan antara Aktivitas Ekonomi dan Lingkungan 
Dalam Neraca Ekonomi Sumber Daya Ikan 

 
Tidak semua negara melakukan perhitungan neraca 

sumber daya ikan secara terpisah sendiri. Pada beberapa 
Negara, Neraca Ekonomi Sumber Daya Ikan disatukan 
dengan sektor pertanian sehingga seringkali 
perhitungannya menjadi sangat kasar.  Negara yang 
memiliki potensi dan sumbangan GNP yang tinggi dari 
sektor perikanan biasanya melakukan perhitungan Neraca 
Ekonomi Sumber Daya Ikan sendiri.  
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 Neraca Ekonomi Sumber Daya Ikan  seperti 
dijelaskan pada sub bab sebelumnya, diperkenalkan sebagai 
suatu solusi bagi permasalahan pembangunan perikanan 
yang tidak berkelanjutan, dimana stok sumber daya ikan di 
seluruh dunia sudah mengalami deplesi sebagai akibat dari 
pemanfaatan yang berlebihan (over eksploitasi), dan juga 
kondisi perairan yang sudah mengalami degradasi. Sifat 
dari sumber daya ikan sebagai sumber daya yang dapat 
diperbarukan pada dasarnya tetap memiliki keterbatasan 
dalam kondisi pemanfaatan yang berlebihan dan 
pengelolaan yang tidak seharusnya Neraca Ekonomi 
Sumber Daya Ikan  merupakan solusi dalam bentuk 
informasi bagi pengambil keputusan dalam hal 
menyediakan Framework untuk menganalisis konsekwensi 
dari aktivitas penangkapan ikan terhadap manfaat dan 
biaya ekonomi dan juga lingkungan. 

 Ruang lingkup dari Neraca Ekonomi Sumber Daya 
Ikan, selain stok ikan yang diproduksi,  pada dasarnya juga 
meliputi stok ikan yang tidak diproduksi, namun demikian 
karakteristiknya yang agak spesifik membuat stok ikan 
kategori ini agak sulit untuk diukur. Level stok pada 
dasarnya adalah bersifat unobservable dan uncontrollable, 
namun demikian dapat diukur dengan cara pemodelan 
bioekonomi yang sudah lazim digunakan. Stok ikan juga 
meliputi spesies yang bermigrasi, yang ada di laut dalam 
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yang sulit untuk dimonitor. Dalam analisis Neraca Ekonomi 
Sumber Daya Ikan, untuk kepraktisan dan berdasarkan 
ketersediaan informasi, hanya stok ikan yang memiliki nilai 
ekonomi yang dihitung. Pengukuran dilakukan baik untuk 
unit fisik maupun unit  moneter. Pengukuran Neraca 
Ekonomi Sumber Daya Ikan  yang merupakan hibrid dari 
unit fisik dan juga moneter sering digunakan pada kondisi 
kombinasi data fisik dan moneter merefleksikan data yang 
diambil oleh institusi pengelola perikanan dan Biro Pusat 
Statistik. 

 UNSD-FAO (1999), menyatakan bahwa neraca sektor 
perikanan merupakan instrumen yang berfungsi sebagai 
basis dari berbagai bentuk tugas monitoring, analisis dan 
juga pemodelan dalam rangka untuk:  

 Mengestimasi kontribusi sektor perikanan pada 
pendapatan nasional beserta distribusinya. 

 Menganalisis interaksi antara sektor perikanan dan 
sektor ekonomi lainnya. 

 Memonitor kinerja sektor perikanan dan juga sub 
sektornya (perikanan tangkap, perikanan tangkap 
perairan darat, budidaya). 

 Meningkatkan pengelolaan perikanan menjadi lebih 
baik. 

 Mengestimasi nilai dari asset alam, khususnya stok 
ikan komersil 
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 Menganalisis dampak dari kebijakan sektoral 
pemerintah, misalnya pemberian subsidi. 

 Memonitor dampak dari kebijakan makro ekonomi 
pada sektor perikanan, seperti misalnya pengaruh 
dari perubahan ekonomi secara luas pada pajak dan 
suku bunga.  

Selain itu pemanfaatan Neraca Ekonomi Sumber 
Daya Ikan di masa yang akan datang juga dapat dilakukan 
untuk hal-hal sebagai berikut:  

 Neraca Ekonomi Sumber Daya Ikan untuk biaya 
pengelolaan perikanan dan biaya perlindungan 
habitat.  

 Analisis eksternalitas produksi dalam terminologi 
moneter dan fisik (misalnya biaya pencemaran 
lingkungan yang diakibatkan kegiatan perikanan). 

 Perhitungan neraca dan valuasi sumber daya ikan 
yang dimanfaatkan bersama-sama dengan negara 
lainnya.  

 

2.3 Prinsip-Prinsip Dasar Neraca Ekonomi Sumber Daya 
Ikan  

Pada dasarnya informasi ekonomi dari sektor perikanan 
seperti misalnya produksi, konsumsi, dll dapat kita peroleh 
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dari data PDB (Produk Domestik Bruto) dalam bentuk 
moneter. Dalam hal data fisik menyangkut stok ikan, 
produksi tangkap, dan flows fisik, biasanya dikumpulkan 
oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan atau Dinas 
Perikanan dan Kelautan, sesuai dengan kebutuhan masing-
masing institusi pengelola, dan seringkali tidak konsisten 
dengan kebutuhan statistik ekonomi,  NESI dalam hal ini 
mencoba untuk mensikronkan data dari dua sumber 
tersebut agar diperoleh data set yang konsisten untuk 
digunakan dalam menurunkan sejumlah indikator yang 
koheren dan analisis yang lebih mendalam dari dampak 
kebijakan perikanan terhadap ekonomi dan lingkungan, 
serta keluaran dalam bentuk kebijakan ekonomi di sektor 
perikanan.  

 Standar pengukuran NESI bermula dari System of 
National Account (SNA93) tahun 1993, selanjutnya 
diperbaharui menjadi SNA 2008 (SNA2008), meliputi dua 
kategori, flows (alur) dari barang dan jasa dan asset stok 
(kapital) yang digunakan dalam produksi dari barang dan 
jasa. stok dan flows dalam sistem ini diukur dalam bentuk 
moneter.  SNA 2008 bertujuan tidak hanya mengukur stok 
dan flows dari barang dan jasa yang dihasilkan dari 
produksi (Growth Domestic Bruto atau Net Domestic Product), 
tetapi juga stok kapitalnya sendiri dan juga kesejahteraan 
ekonomi suatu negara. Pada SNA93, Ikan dan stok ikan 

Megananda
Highlight
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meliputi berbagai jenis spesies yang dimanfaatkan seperti 
fin fish, moluska, krustacea, dll, dikategorikan dalam dua 
bagian yaitu: 

a. Non-finansial asset yang diproduksi/penemuan 
(akuakultur) dan 

b. Non-finansial, asset yang tidak diproduksi, dan 
tangible (stok wild fish) 

SNA 2008 memperlakukan ikan dan stok ikan sama 
seperti aset alam lainnya yang dimanfaatkan untuk 
produksi. Sistem akutansi dikumpulkan untuk unit institusi 
atau sekelompok unit dan hanya dapat mengacu pada nilai 
aset yang dimiliki oleh unit yang ditanyakan. Hanya stok 
ikan yang memiliki hak kepemilikan yang jelas dan dapat 
ditegakkan hukumnya dapat dikualifikasikan sebagai aset 
ekonomi dan direkam dalam balance sheet.   Stok yang tidak 
diatur (tidak ada aturan hukumnya) atau stok yang 
bermigrasi, tidak dapat dihitung sebagai asset ekonomi 
dalam sistem (Harkness and Bain, 2007), seperti misalnya:  

 Stok di kawasan Zona Ekonomi Ekslusif (EEZ) 
perbatasan antara satu negara pesisir dan negara 
lainnya yang berdampingan. 

 Stok highly migratory dan bergerak diantara EEZ dan 
Laut dalam. 
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 Stok yang ditemukan baik pada EEZ dan laut dalam 
yang berdekatan. 

 Stok yang ditemukan di Laut dalam. 

Selanjutnya asset sumber daya alam dalam SNA93 
haruslah merupakan asset ekonomi yang dicirikan dengan 
dimiliki, memiliki kemampuan memberikan manfaat 
ekonomi pada pemiliknya pada kondisi teknologi, 
kemampuan pengetahuan, infrastruktur ekonomi, 
keberadaan sumber daya dan harga relatif. Pada perikanan 
tangkap akan meliputi ikan komersial hasil tangkapan, 
perikanan skala kecil/tradisional dan bisa juga perikanan 
rekreasi.    

Standard pengukuran lain dari pertumbuhan adalah 
dengan menggunakan SEEA (System of Environmental and 
Economics Accounting). Standar pengukuran berbasiskan 
SEEA, merupakan satelite account dari SNA dengan cara 
pandang yang lebih luas. SEEA memperluas batasan asset 
dari SNA, dengan memasukkan entitas lingkungan yang 
menjadi perhatian dan dapat diukur.  Asset lingkungan 
yang masuk dalam SEEA dikategorikan dalam kategori 
sumber daya alam yang terdiri dari sumber daya mineral 
dan energi, sumber daya air, sumber daya tanah dan 
sumber daya biologi, kemudian lahan dan air permukaan 
serta ekosistem.  
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Ikan dalam SEEA dimasukkan dalam kategori 
sumber daya akuatik atau sumber daya biologi, atau 
sumber daya akuatik ekosistem atau bisa juga ekosistem. 
SEEA untuk sumber daya ikan (SEEAF) membagi 
perhitungan asset menjadi: 

 Asset yang diproduksi, terdiri dari kapital yang 
digunakan untuk menangkap ikan dan manufaktur 
produksi ikan (mis: kapal, alat tangkap, dll), serta 
perikanan budidaya. 

 Asset yang tidak diproduksi, meliputi stok ikan, 
bagian dari yang diekploitasi.  

Neraca asset untuk yang diproduksi dan tidak 
diproduksi  merupakan asset stok berkaitan dengan 
perikanan pada awal dan akhir periode perhitugnan dan 
perubahan diantaranya. Perubahan dalam stok dipisahkan 
berdasarkan akitvitas manusia (formasi kapital pada kapal, 
tangkapan ikan, dll) 

 SEEAF memungkinkan dimasukkannya biaya akibat 
deplesi dan degradasi dari asset alam pada production 
account.  Hal ini berbeda dari perhitungan konvensional 
yang memperlakukan deplesi dan degradasi  dari  asset 
alam ekonomi dan yang tidak diproduksi  sebagai 
perubahan lainnya dalam volume pada asset account.  
Dalam SEEAF, perubahan asset lingkungan yang tidak 
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dapat menyumbang produksi dan konsumsi, seperti 
misalnya dampak dari kerusakan alam dan pertumbuhan 
alami, dicatat sebagai perubahan lain dalam volume asset. 

 Framework untuk NESI dapat dilihat pada gambar 
dibawah. Framework Asset Account diikuti baik oleh 
perhitungan fisik dan juga moneter sumber daya ikan. 
Untuk perikanan non-cultivated   yang terdiri dari perikanan 
laut dan perairan umum, perubahan dalam stok adalah 
akibat deplesi, akumulasi lainnya dan perubahan volume 
lainnya . 
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Gambar  2.2  
Framework NESI (UN-FAO, 2004)Pr
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Gambar  2.2  
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  Deplesi dalam pengukuran SEEAF merupakan 
ekstraksi dari sumber daya ikan di atas laju pertumbuhan 
alami, dihitung sebagai perubahan antara apa yang 
ditangkap dengan tangkapan lestari. Tangkapan lestari ini 
tentu saja berdasarkan pada data upaya penangkapan. 
Estimasi deplesi didasarkan pada variabel tangkapan dan 
input.  Secara umum prinsip dari Neraca Ekonomi Sumber 
Daya Ikan dapat dilihat pada ilustrasi di bawah ini. Ikan di 
alam mengalami pertumbuhan alaminya sendiri dan juga 
proses rekrutmen, yang akan menjadi stok fishable (stok 
yang dapat ditangkap). Proses pemanfaatan melalui 
penangkapan dan perubahan lainnya (kematian alami, 
penambahan melalui restoking, dan lain-lain) menyebabkan 
adanya perubahan stok. Kebutuhan mempertahankan 
kondisi fishable stock dibutuhkan melalui instrumen 
kebijakan untuk pengelolaan sumber daya ikan yang 
berkelanjutan dalam bentuk input pengelolaan dalam 
bentuk kebijakan baik pada kegiatan penangkapannya 
maupun pada sektor hilirnya yaitu pengelolaan stok ikan 
melalui konservasi misalnya.   
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Neraca Aset Fisik  

Aset fisik pada dasarnya adalah asset dari sumber daya 
ikan itu sendiri dalam bentuk fisik. Aset fisik dalam 
perikanan mencakup berbagai jenis spesies yang masuk 
dalam definisi sumber daya yang hidup pada kolom air, 
termasuk di dalamnya berbagai jenis ikan, mamalia laut, 
berbagai jenis tumbuhan perairan dan lain-lain. Mengacu 
pada klasifikasi SEEA aset untuk sumber daya akuatik 
mencangkup ikan, terumbu karang, dan sumber daya 
perikanan lainnya seperti rumput laut dan juga mamalia air 
seperti paus, dan lain-lain. Selain itu juga seluruh sumber 
daya akuatik yang masuk dalam kegiatan budidaya.  
Dengan demikian sumber daya ikan atau sumber daya 
akuatik dapat dibedakan menjadi aset budidaya dan aset 
non-budidaya, dimana aset budidaya adalah semua 
aktifitas budidaya ikan sedangkan yang termasuk aset non-
budidaya adalah yang termasuk dalam kegiatan perikanan 
tangkap termasuk kegiatan sea ranching dan juga pengayaan 
wild fish.  

Tujuan dari analisis pengukuran Neraca Ekonomi 
Sumber Daya Ikan dalam bentuk estimasi neraca fisik 
sumber daya ikan adalah untuk menganalisis status sumber 
daya perikanan dan menentukan tingkat eksploitasi lestari. 
Menghitung estimasi status sumber daya ikan bukanlah hal 
yang mudah, karena seperti kita ketahui, sumber daya ikan 
di perairan umum bersifat buruan, tidak dapat dilihat 
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dengan jelas dan seluruhnya secara kasat mata, memiliki 
mobilitas yang tidak terbatas untuk beberapa spesies, 
jumlahnya sangat dinamik tergantung dari sangat banyak 
variabel termasuk didalamnya variabel kondisi lingkungan 
dan juga kegiatan ekonomi dalam bentuk penangkapan 
yang dilakukan oleh manusia. Selain itu kondisi perikanan 
seperti di Indonesia dan wilayah tropis lainnya pada 
umumnya memiliki kompleksitas yang tinggi karena sangat 
banyaknya spesies yang ada (multiple species), tempat 
pendaratan yang banyak (multiple landing area), banyaknya 
alat tangkap (multiple gear). Estimasi stok dengan 
menggunakan model biologi sangat riskan karena sampling 
yang diambil harus cukup banyak, sementara penggunaan 
model bio-ekonomi dianggap sebagai alat yang paling 
dapat diandalkan karena menggunakan sampling dari data 
input dan output. Dengan kompleksitas data yang da, maka 
kemampuan memilah data dengan berbagai teknik rasio 
menjadi sangat penting.   

Idealnya perhitungan neraca fisik sumber daya ikan, 
dilakukan dengan perhitungan estimasi stok ikan untuk 
setiap spesies, namun dapat juga dilakukan untuk setiap 
kelompok ikan, atau bahkan untuk seluruh agregat stok 
ikan. Secara ideal juga, neraca fisik dilakukan dengan 
batasan wilayah tertentu misalnya wilayah perairan 
Kabupaten/Kota, Provinsi, Wilayah Pengelolaan Perikanan 
(WPP), atau dapat juga untuk seluruh Indonesia. Neraca 
fisik dapat dilakukan dengan menghitung estimasi standing 
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stock atau fishable biomass, beserta perubahan-perubahannya 
baik yang disebabkan oleh kegiatan produksi maupun non 
produksi. Kegiatan produksi adalah dalam bentuk 
penangkapan/pemanenan yang dilakukan manusia, baik 
yang legal maupun ilegal, sementara non produksi adalah 
deplesi sumber daya ikan akibat kegiatan produksi yang 
tidak mengikuti alur keberlanjutan (menangkap melebihi 
kemampuan daya dukung sumber daya ikan untuk tumbuh 
secara berkelanjutan).  

 Pengelolaan perikanan menyangkut hal yang  sangat 
kompleks, mulai dari mengelola sumber daya ikannya 
sendiri, sampai memahami bagaimana meningkatkan 
pembangunan perikanan misalnya mengembangkan alat 
tangkap, kapal, pengelolaan lingkungan, industri nilai 
tambah (value added), pemasaran, dan lain-lain. Hampir 
semua negara di dunia yang memiliki sumber daya ikan 
laut, melakukan program stok monitoring yang 
menyediakan data pada status kondisi sekarang. Program 
monitoring ini terdiri dari sampling data ikan komersial 
yang didaratkan, sampling pada ikan yang terbuang dan 
juga survey ilmiah pada akustik, ikan dasar, telur dan juga 
larva, analisis upaya penangkapan, tangkapan per unit 
upaya dan juga statistik ikan yang didaratkan. Data dari 
monitoring stok regional diagregatkan untuk memperoleh 
analisis stok tahunan. Analisis ini menjadi sangat penting 
bagi provisi masukan ilmiah pada status stok ikan dan 
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dapat menjadi dasar bagi masukan pengelolaan perikanan, 
khususnya pengelolaan stok perikanan yang berkelanjutan. 

 Neraca Ekonomi Sumber Daya Ikan  dapat dibangun 
dengan metode yang sama seperti neraca asset, dengan stok 
awal (opening stock), perubahan selama periode akutansi 
dan stok akhir (closing stock). Perubahan yang terjadi selama 
periode neraca dapat dibagi menjadi yang disebabkan 
aktivitas ekonomi seperti penangkapan ikan, dan yang 
disebabkan oleh proses alamiah seperti pertumbuhan, 
rekruitmen dan mortalitas dari ikan (ONS, 2003). 
Perubahan volume lainnya dapat berupa faktor lain seperti 
migrasi stok ikan keluar dari daerah teritorial yang 
dianalisis. Dalam kondisi data yang lengkap, neraca stok 
dapat dipisahkan berdasarkan usia ikan, area geografis, dan 
juga untuk predator-prey species.  Pada NESI, biasanya 
struktur dari perikanan menetap dan tidak menetap 
seringkali menjadi masalah. Biasanya solusinya adalah  
Neraca Ekonomi Ssumber daya Ikan  pada suatu wilayah 
mensyaratkan data yang dipergunakan dari  hasil 
tangkapan baik dari nelayan menatap ataupun tidak. 
Struktur dari akun aset fisik menggambarkan kondisi stok 
ikan pada awal dan akhir periode akutansi dan perubahan 
didalamnya.  

Neraca sumber daya ikan, seperti pada umumnya 
neraca pada sistem SNA lainnya dilakukan secara periodik 
setahun sekali. Diawali dengan pembukaan stok di awal 
tahun neraca dengan satuan neraca fisik besaran 
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berat/volume dapat dalam Ton, metric Ton atau Kg. 
Neraca di akhir tahun menggambarkan penutupan stok 
yang akan merupakan nilai stok pembuka pada tahun 
berikutnya. Pada masa diantara kondisi estimasi 
pembukaan stok dan penutupan stok tentu saja ada 
dinamika yang akan mempengaruhi baik pembukaan 
stok/stok awal maupun stok akhir dari sumber daya ikan 
pada suatu wilayah. Seperti tampak pada Gambar di bawah 
ini,  akun stok untuk setiap kategori dari sumber daya ikan 
yang terus-menerus mengalami perubahan akibat aktivitas 
ekonomi, dalam bentuk produksi (tangkapan) dimana 
dalam kondisi tangkapan melebihi dari tangkapan lestari 
dikategorikan sebagai deplesi, sementara bila tangkapan 
berada di bawah tangkapan lestarinya dikategorikan 
sebagai apresiasi. Pada proses dinamika sumber daya ikan 
di perairan, juga ada kategori akumulasi dan dekumulasi 
dari berbagai hal lainnya seperti konversi stok ikan ke 
kontrol ekonomi atau dapat juga melalui pertumbuhan 
intrinsik ikan sendiri. Selanjutnya perubahan stok ikan juga 
terjadi akibat adanya kematian alami (mortalitas), atau 
kematian akibat kejadian bencana alam. Untuk ikan-ikan 
yang mengalami migrasi perlu dilakukan analisis net 
migrasi.      
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Tabel  2.1  
Akun Asset Fisik untuk Sumber daya Ikan dalam NESI 

(Adaptasi dari FAO, 2004) 
PEMBUKAAN STOK (CADANGAN AWAL) 
Perubahan akibat aktivitas ekonomi : 
(-) Deplesi (+) Apresiasi 
Total Tangkapan 
Tangkapan Lestari 
Akumulasi lainnya : 
(+/-) Konversi stok ikan ke kontrol ekonomi 
(+) Pertumbuhan Alami 
Perubahan volume lainnya baik secara alami atau karena beberapa akibat : 
(-) Kematian alami 
(+/-) Migrasi net 
(-) Kematian karena bencana alam atau karena kerusakan habitat alami 
Perubahan stok 
Revaluasi 
PENUTUPAN STOK (CADANGAN AKHIR) 
 
 
  Periode waktu akunting biasanya adalah satu tahun, 
berkaitan dengan periode akunting untuk neraca ekonomi 
nasional (national account). Opening stock atau cadangan 
awal melaporkan volume dalam ton pada saat awal periode 
akunting dan closing stock atau cadangan akhir atau 
penutupan stok merupakan laporan dari volume pada saat 
akhir periode akunting, sementara perubahan pada stok 
selama periode akunting seperti dijelaskan sebelumnya, 
dibagi menjadi dua, yaitu perubahan yang disebabkan oleh 
aktivitas ekonomi (penemuan, perubahan teknologi, 
pertumbuhan bersih stok dan tangkapan), serta perubahan 
karena faktor lain yang kadang tidak dapat didefinisikan, 
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selama periode akunting seperti dijelaskan sebelumnya, 
dibagi menjadi dua, yaitu perubahan yang disebabkan oleh 
aktivitas ekonomi (penemuan, perubahan teknologi, 
pertumbuhan bersih stok dan tangkapan), serta perubahan 
karena faktor lain yang kadang tidak dapat didefinisikan, 
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karena dinamika ikan di perairan yang sulit diprediksi. 
Pada perikanan budidaya, tentu saja ada perbedaan 
aktivitas ekonomi yang terjadi, karena proses produksi 
lebih mendekati kepada terminologi industri berbasis 
engineering approach, dengan basis teori ekonomi produksi 
konvensional. Dengan demikian variabel panen dan juga 
penunjang lainnya seperti pertumbuhan yang dipengaruhi 
oleh perlakuan input dalam bentuk pakan, pupuk dan lain-
lain menjadi sangat berbeda dengan industri perikanan 
tangkap.   

 Dalam analisis neraca fisik budidaya ikan, perlu 
difahami bahwa stok ikan sebagai hasil produksi dalam 
satu periode analisis, akan dianggap sebagai perkembangan 
usaha, dan dengan demikian adanya perbedaan atau 
perubahan jumlah produksi dianggap sebagai perubahan 
penemuan sebagaimana dalam analisis neraca pada 
industri berbasis engineering lainnya. Penggunaan istilah 
asset pada industri budidaya ikan dinyatakan sebagai stok 
aset pada budidaya disebut breeding stok, perubahan 
tahunan disebut pertumbuhan bersih dari breeding stok, 
ekivalen dengan formasi gross kapital tetap dikurangi 
konsumsi kapital tetap (kehilangan breeding stok). 
Perubahan lainnya dari volume asset termasuk kehilangan 
katastropik akibat misalnya kerusakan lingkungan, 
penyakit dan faktor lainnya yang tidak berhubungan 
dengan aktivitas ekonomi.  
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 Untuk neraca sumber daya ikan perikanan tangkap, 
struktur detail ideal dari akun aset fisik pada dasarnya 
tidak hanya menyangkut perikanan tangkap komersial, 
namun juga jika ada datanya untuk perikanan rekreasi dan 
juga estimasi nilai perikanan ilegal. Pada asset perikanan 
tangkap, produksi dalam bentuk tangkapan per periode 
analisis merupakan perubahan dari aktivitas ekonomi, 
sementara perubahan lain meliputi kerusakan stok akibat 
berbagai sebab baik alami maupun hasil eksernalitas 
kegiatan manusia di darat yang berdampak pada kerusakan 
sumber daya air (pencemaran). Kondisi ini yang 
menyebabkan terjadinya penurunan jumlah stok ikan di 
perairan. Selain itu juga dinamika alami seperti lotca voltera 
effect dalam proses rantai makanan di alam dapat 
menyebabkan stok akan berkurang atau bertambah. 
Pertumbuhan ikan juga merupakan salah satu sumber 
penambahan dari stok ikan yang akan dibatasi oleh 
kemampuang daya dukung lingkungan tentu saja.  

Dalam hal satuan analisis, neraca fisik biasanya 
menggunakan berbagai satuan analisis dalam bentuk 
satuan kuantitatif seperti diuraikan di atas, juga satuan 
kualitatif untuk menggambarkan kondisi sumber daya ikan 
yang ada, seperti misalnya dalam bentuk level kualitas 
kategori kinerja sumber daya dari mulai level baik sampai 
dengan buruk. Kategori ini dapat mengacu pada level 
perbandingan kinerja perikanan dalam kondisi 
berkelanjutan seperti yang pernah dirilis oleh lembaga-
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lembaga dunia yang kredibel. Kondisi kerusakan 
(degradasi) dari ekosistem perairan lainnya biasanya 
diukur dengan hilangnya luas area akibat pencemaran atau 
sebab lainnya seperti faktor alam Tsunami, kegiatan 
pembangunan dan lain sebagainya.  

Neraca fisik ini memang idealnya dibangun untuk 
setiap spesies, namun demikian dengan kondisi data yang 
ada, terutama bagi data menyangkut perikanan skala kecil 
yang relatif terbatas, hal ini akan sulit dilakukan. Biasanya 
data hanya menyangkut kategori ikan yang lebih luas 
berdasarkan klasifikasi ikan Pelagis, demersal, dan 
seterusnya.    

 Pemanfaatan berbagai pendekatan dalam 
menghitung stok ikan dapat digunakan. Teknik biologi 
seperti perhitungan dinamika populasi dengan 
mempertimbangkan kelimpahan dan distribusi stok. Cara 
lainnya yang sekarang biaa digunakan adalah dengan 
model-model bio-ekonomi yang cenderung lebih mudah 
perolehan datanya. Berikut ini adalah gambar contoh 
neraca sumber daya perikanan tangkap.  
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Tabel  2.2  
Struktur Detail dari Akun Aset untuk Perikanan  

(diadaptasi dari FAO, 2004) 

 
Neraca Fisik (Ton) 

Stok Awal   
Perubahan dalam Stok   
Total Tangkapan   
Perikanan industri skala besar   
Perikanan industri skala kecil   
Perikanan tradisional 
(subsisten)   
Perikanan Rekreasi   
Perikanan illegal   
Pertumbuhan intrinsic   
Deplesi   
Perubahan lainnya   
Stok Akhir   

 

Neraca Moneter 

 Untuk asset moneter, pada dasarnya strukturnya 
tidak jauh berbeda dengan asset fisik dengan tambahan 
komponen revaluasi, yang mencatat nilai ekonomi dari 
keuntungan dan kerugian yang ada (FAO 2004). Nilai dari 
berbagai asset adalah jumlah dari aliran pendapatan bersih 
yang terdiscount, atau rente sumber daya yang diharapkan 
dihasilkan selama jangka waktu berjalan. Untuk asset yang 
secara bebas diperdagangkan pada pasar kompetitif, harga 
pasar dari aset harus merefleksikan nilainya. Di negara-
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negara yang mengimplementasikan Individual Transferable 
Quotas (ITQ), pada kondisi ini harga perdagangan ITQ 
dapat merefleksikan nilai asset perikanan. pada kondisi 
dimana tidak ada kebijakan ITQ, alternatif metode yang 
digunakan untuk menentukan nilai dari perikanan adalah 
dengan cara langkah pertama mengestimasi rente sumber 
daya dari perikanan pada tahun berjalan. Tahap kedua 
mengestimasi kemungkinan aliran mendatang dari rente 
sumber daya, selama nilai present value sepanjang masa 
hidup diperoleh itulah nilai asset.    

Tabel  2.3   
Asset Moneter Sumber daya Akuatik pada  

Neraca Ekonomi Sumber Daya Ikan  
(diadaptasi dari FAO, 2004) 

Opening Stock 
Perubahan bersih  aktivitas ekonomi dan pertumbuhan alami 
    Sumber daya Budidaya, breeding stock  : Pertumbuhan bersih 
    Sumber daya Budidaya, panen                : Perubahan penemuan 
    Sumber daya Perikanan Tangkap            : Produksi tangkap 
Perubahan volume lain dari asset 
Perubahan stok 
Revaluasi 
Closing Stock 
 

 
 Aset moneter sumber daya dilakukan dengan 
menghitung rente sumber daya. Untuk menghitung  rente 
sumber daya digunakan formula  (FAO, 2004): 

t t t tR Q P MC   
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dimana R adalah nilai produksi  (kuantitas x harga) atau QP 
dikurangi biaya marginal eksploitasi, yang terdiri dari 
konsumsi intermediate. kompensasi dari pekerja/mixed 
income dan biaya dari modal tetap.   

Untuk menghitung neraca moneter dilakukan 
terlebih dahulu perhitungan rente ekonomi dengan formula 
Fauzi (2010) sebagai berikut: 

( )RR TR IC CE CFC NP
NP rK

    


 

TR  =  penerimaan total  
IC  =  konsumsi intermediate (intermediate consumption) 
CE  =  pembayaran terhadap tenaga kerja (compensation of 

employee) 
CFC  =  pembayaran modal tetap (compensation of fixed 

capital) 
NP  =  keuntungan normal (normal profit) yang dihitung 

dari perkalian nilai modal 
 
 Untuk menghitung nilai asset dalam bentuk proyeksi 
rente yang akan datang, digunakan metode Net present 
Value (NPV).  Pada periode awal t, nilai Vt adalah:  
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Dimana : 
Vt =  nilai asset pada periode t 
P =  harga unit rent dari sumber daya 
Qt/qt =  Kuantitas dari sumber daya yang dipanen selama 

periode t 
r =  sosial discount rate 
R =  total resource rent 
T =   jangka hidup sisa dari sumber daya 
S =  volume stok pada penutupan periode akunting 
 

Pada kasus sumber daya yang dapat diperbarukan 
seperti perikanan, yang dipanen pada laju lestari konstan, 
maka jangka waktu adalah infinite, dan dengan demikian 
formula menjadi: 

t t
t

PQV
r

  

Seperti pada perhitungan ekonomi lainnya, kalkulasi 
NPV ini pada dasarnya membutuhkan proyeksi harga yang 
akan datang, teknologi, biaya produksi, level stok ikan dan 
arah eksploitasi sumber daya. Kondisi level stok yang akan 
datang tentunya tidak terlepas dari bagaimana kebijakan 
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perikanan diarahkan, yang selanjutnya akan sangat 
mempengaruhi kondisi lingkungan, eksploitasi dan 
dampaknya terhadap stok ikan. Dinamika ini tentu saja 
sangat kompleks, sebagaimana sifat dari sumber daya ikan 
itu sendiri yang sangat tidak pasti dan sulit diprediksi. Hal 
yang juga penting untuk diperhatikan dalam perhitungan 
NPV adalah penggunaan discount rate. Discount rate ini 
merefleksikan bagaimana masyarakat berperilaku, 
preferensi dari konsumsi sekarang. Untuk menilai asset 
publik biasanya digunakan social discount rate daripada 
market discount rate.  Dalam pengukuran akun moneter, 
dilakukan juga integrasi issue lingkungan melalui estimasi 
biaya degradasi dan deplesi. Deplesi moneter dapat 
dianggap sebagai penurunan dari nilai stok sebagai akibat 
dari aktivitas produksi manusia.  

 
Neraca Alur (Flows Account) 

 Pada dasarnya Flows account menyangkut komponen 
yang lebih luas lagi yaitu interaksi yang ada dalam sistem 
perikanan itu sendiri. Flows account ini dalam Social 
Accounting Matrix perikanan seperti diuraikan FAO (2004) 
adalah meliputi : 

1. Perikanan dan aktivitas ekonomi yang berhubungan 
dalam akun nasional baik pada tabel suplai dan tabel 
pemanfaatan dan juga pada Social Accounting Matrix  
(SAM), pengukuran moneter dan fisik. 
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2. Dampak lingkungan dari perikanan dan industri 
perikanan yang berhubungan. 

3. Ekspenditur pengelolaan sumber daya dan 
perlindungan lingkungan yang dikeluarkan 
pemerintah dan sektor privat untuk mengelola 
sumber daya perikanan. 

4. Pajak, subsidi, biaya perijinan dan pungutan lainnya 
yang berhubungan dengan ekspenditur pengelolaan 
sumber daya dan rente sumber daya.  

Untuk negara berkembang, berbagai data dari flows 
account ini seringkali sulit untuk didapat karena 
menyangkut baik kebijakan makro maupun mikro spesifik 
wilayah. Oleh karena itu seringkali pengukuran ini menjadi 
tidak lengkap dan dalam bentuk proksi.  
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Halaman ini sengaja dikosongkan 
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Halaman ini sengaja dikosongkan 
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Bab 3 
Landasan Teori dan Konsep Deplesi  

Sumber Daya Ikan 

 

3.1 Teori Deplesi dan Pertumbuhan Ekonomi 
Penyusunan Neraca Ekonomi Sumber Daya Ikan pada 
dasarnya berangkat dari konsep deplesi, degradasi dan 
depresiasi, yang berbasiskan pada teori pertumbuhan. 
Seperti kita ketahui pada teori pertumbuhan, sumber daya 
alam seperti ikan adalah merupakan modal dasar (capital) 
atau asset yang selalu mengalami proses akumulasi dan 
dekumulasi secara dinamik. Teori model pertumbuhan 
yang menjadi titik tolak dari ilmu ekonomi pembangunan 
mengacu pada dua persepsi.  Pertama adalah pendekatan 
neoklasikal dari ekonom pemenang Nobel, Robert Solow, 
dimana pertumbuhan ekonomi hanya tergantung dari 
akumulasi kapital yang merupakan fungsi dari tabungan 
(saving) dan depresiasi kapital tersebut (Solow, 1986). Teori 
ini menyatakan bahwa tingkat kapital (sumber daya) dan 
output yang lestari diperoleh jika sebagian besar dari 
output disimpan dalam bentuk saving untuk memperbaiki 
proses produksi berikutnya. Model ini sering juga disebut 
sebagai model pertumbuhan yang eksogens (exogenous 
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growth theory) karena faktor teknologi yang justru 
menentukan laju depresiasi sumber daya (kapital) tidak 
dimasukan kedalam model. Dengan kata lain, faktor 
perkembangan teknologi tersebut (technological progress) 
bersifat eksogen. 

Seperti diuraikan Anna (2003), model pertumbuhan 
neo-klasikal ini menjelaskan mengenai fenomena 
convergence. Dimana wilayah yang miskin atau terbatas 
sumber daya alamnya, pada akhirnya akan mencapai 
pertumbuhan yang sama dengan wilayah yang relatif maju 
dengan sumber daya alam yang kaya. Prediksi ini 
disebabkan dua hal, pertama wilayah miskin dengan iniasi 
sumber daya alam yang sedikit akan mengalami 
pertumbuhan transisi yang cepat karena depresiasi sumber 
daya alam yang kecil pada periode awal. Kedua, di sisi lain, 
wilayah maju telah mengalami phase diminishing return dari 
sumber daya mereka karena mengalami depresiasi yang 
lebih besar pada periode lanjut. Dengan demikian 
pertumbuhan kedua wilayah yang berbeda sumber daya 
tersebut akan menyatu (convergence) pada tingkat steady 
state (Barro, 1992).  

Beberapa studi menunjukkan adanya fenomena 
convergence (Garcia dan Soelistianingsih, 1998) untuk short 
term pendapatan perkapita antar wilayah di Indonesia. 
Bagaimanapun pembuktiannya masih sangat terbatas. Pada 
kasus yang lebih luas, teori convergence ini sulit untuk 
dibuktikan, karena adanya perbedaan yang mendasar antar 
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wilayah, termasuk didalamnya masalah politik, 
kelembagaan dan struktur ekonomi yang spesifik.  

Teori kedua mengenai pertumbuhan ini 
dikembangkan oleh Paul Romer (1990), ekonom dari 
Amerika mengembangkan endogenous growth theory (atau 
teori pertumbuhan endogen). Teori ini pada dasarnya 
menyatakan bahwa perkembangan teknologi akan sangat 
berpengaruh nyata di dalam pertumbuhan dan harus 
ditentukan di dalam model (endogen).  Wilayah atau 
negara dengan teknologi yang maju akan mampu 
meningkatkan efisiensi produksi sehingga akan terus 
mengalami pertumbuhan yang tinggi. Di lain pihak, 
teknologi juga menyebabkan pengurangan laju depresiasi 
kapital (sumber daya) sehingga kapital akan terakumulasi 
dengan tinggi yang pada akhirnya akan meningkatkan 
pertumbuhan output. Dengan demikian berdasarkan teori 
ini convergence antara wilayah miskin dan kaya tidak akan 
terjadi mengingat laju pertumbuhan dan laju depresiasi 
kapital akan terus berbeda seiring dengan makin tingginya 
perbedaan tingkat penguasaan teknologi (Romer, 1990), 
walaupun itu hanya dalam short term. 

Pertumbuhan ekonomi sangat memiliki kaitan erat 
dengan dampak (eksternalitas) terhadap sumber daya alam 
dan lingkungan sebagaimana postulat material balance 
principle. Pertumbuhan ekonomi sejalan dengan adanya 
peningkatan penggunaan input baik material maupun 
energi dalam bentuk sumber daya alam, sehingga 
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terjadinya deplesi sumber daya alam yang juga berkorelasi 
dengan penurunan kualitas dan kuantitas (degradasi) 
lingkungan, jika eksploitasinya tidak memenuhi prasyarat 
keberlanjutan bagi sumber daya terbarukan seperti ikan.  

 Studi mengenai hubungan antara pertumbuhan 
ekonomi dengan penurunan kualitas dan kuantitas sumber 
daya alam dan lingkungan hidup (degradasi), diantaranya 
dilakukan oleh Gruver (1976), Seldon dan Song (1995). 
Studi menunjukkan adanya alur transisi pencemaran, 
upaya penurunan tingkat pencemaran dan pertumbuhan 
dengan asumsi alternatif mengenai fungsi kesejahteraan, 
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(1994), Seldon dan Song (1995) serta Grossman dan Krueger 
(1995), menggunakan analisis regresi dengan sampel 
beberapa negara di dunia, melihat hubungan antara 
variabel kualitas air dan udara ambien dengan pendapatan 
per kapita. Penelitian ini berkaitan dengan pembuktian 
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Environmental Kuznet Curve adalah konsep yang 
menjelaskan mengenai hubungan antara pertumbuhan 
ekonomi yang diukur dengan GDP dengan tingkat 
kerusakan lingkungan. Kurva ini berbentuk U terbalik 
(Inverted U Curve) (Perman, et al., 1996). 
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yang akhirnya berakibat pada menurunnya degradasi 
lingkungan. Selain itu, pendapatan yang tinggi 
memungkinkan penemuan/inovasi sumber daya dan 
teknologi daur ulang, pemanfaatan ulang, dan 
pengurangan limbah. Namun demikian kondisi 
berdasarkan teori kurva U terbalik ini hanya dapat terjadi 
dengan beberapa prasyarat, yaitu: (1) menurun atau 
konstannya utilitas marginal dari konsumsi, (2) 
meningkatnya disutility marginal dari pencemaran, (3) 
meningkat atau konstannya kerusakan marginal akibat 
pencemaran dan meningkatnya marginal abatement cost.   

 

3.2 Konsep dan Definisi Deplesi, Degradasi dan 
Depresiasi 

Seperti diuraikan pada bab sebelumnya, pertumbuhan 
ekonomi di sebagian besar negara di dunia pada dasarnya 
sangat mengandalkan pada sumber daya alam. Namun 
demikian penilaian kesejahteraan suatu negara, masih 
belum mengacu kondisi penurunan kualitas dan kuantitas 
sumber daya alam dan lingkungannya. System of National 
Accounting (SNA) untuk pengukuran kesejahteraan suatu 
negara, menilai pertumbuhan ekonomi hanya dari 
ekspenditurnya saja (Dasgupta et al., 1995). Pengukuran 
neo-classical ekonomi yang berkembang kemudian juga 
melalui Growth Domestic Product (GDP) dan Net National 
Product (NNP), belum menghitung kaitan sumber daya 
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alam sebagai man- made capital, dan natural capital, yang 
akan mengalami depresiasi dan apresiasi.   

SNA dan GDP atau NNP pada dasarnya memiliki 
pandangan yang asimetris dalam memperlakukan asset 
man-made dan asset sumber daya alam dan lingkungan. 
Jika man made dinilai sebagai asset produksi yang jika 
mengalami depresiasi akan dihapus dari nilai produksi, 
tidak demikian halnya dengan aset sumber daya alam dan 
lingkungan yang tidak selalu dinilai dengan tepat. 
Hilangnya produksi sumber daya alam dan lingkungan 
tidak ada perhitungannya dalam SNA dan GDP atau NNP, 
padahal sebenarnya akan berpengaruh terhadap 
pendapatan sekarang yang merefleksikan produksi akan 
datang. Jika produksi sumber daya alam terbarukan dan 
tidak terbarukan yang akan datang semakin berkurang, 
maka pendapatan sekarang akan terinflasi lewat penjualan 
sumber daya alam yang perlahan-lahan akan habis 
kemudian. Pandangan asimetris dan juga asumsi bahwa 
sda berlimpah sehingga tidak memiliki nilai (costless) dan 
marginal value, dianggap sebagai free gift, dapat memberikan 
signal salah bagi pengambil kebijakan. SNA, GDP dan 
NNP, mengabaikan deplesi sumber daya alam yang bernilai 
dan membuat rancu penjualan secara komersial aset sda 
dengan tujuan memperoleh pendapatan. Kondisi ini juga 
yang menimbulkan kesalahan pemikiran bahwa 
pertumbuhan ekonomi yang cepat dapat diperoleh dengan 
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eksploitasi sumber daya alam yang mungkin dapat dengan 
cepat habis. 

Istilah deplesi, degradasi dan depresiasi pada 
dasarnya mengacu pada pengertian yang sama, namun 
demikian penulis dapat menjelaskan perbedaan 
pemahamannya sebagai berikut:   

 Deplesi  adalah tingkat laju pengurangan stok 
sumber daya alam, dimana laju penurunan stok di 
atas laju penurunan optimal. 

 Degradasi adalah penurunan kualitas/kuantitas 
lingkungan hidup/jasa lingkungan hidup akibat 
ekstraksi yang tidak optimal dan juga akibat 
kerusakan alam baik secara alami maupun karena 
perilaku manusia. 

 Depresiasi mengacu pada nilai besaran moneter 
deplesi dan degradasi. 

Deplesi/Degradasi/ Depresiasi kapital dalam 
pandangan keynessian adalah penurunan nilai dari aset 
karena pemanfaatan untuk menghasilkan rente ekonomi. 
Konsep deplesi ini pada awalnya dikembangkan pada 
sumber daya alam yang tidak terbarukan. Namun demikian 
pada dasarnya sumber daya alam terbarukanpun dapat 
mengalami deplesi.  
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3.3 Deplesi Sumber daya Ikan 
Dalam kondisi pemanfaatan sumber daya ikan yang masih 
seperti sekarang ini, ditambah lagi dengan kondisi perairan 
yang semakin memburuk baik akibat berbagai 
pemanfaatan, seperti transportasi, juga pencemaran dari 
daratan. Deplesi pada sumber daya ikan pada dasarnya 
adalah kondisi dimana stok sumber daya ikan berada di 
bawah level lestari. Studi dari majalah Science (2006), 
menunjukkan bahwa hampir semua stok ikan komersial 
penting akan berada dalam kondisi dibawah level 
seharusnya (lestari) pada tahun 2048.  

Deplesi pada dasarnya adalah reduksi nilai dari 
sumber daya ikan karena adanya eksploitasi. Hilangnya 
nilai ekonomi dari sumber daya ikan dapat dalam bentuk 
misalnya berkurangnya jumlah atau kualitas stok dari 
kondisi lestari akibat eksploitasi, adanya efek eksternalitas 
pada stok ikan akibat perubahan iklim, pencemaran, dan 
lain-lain. Pada SNA 2003 dan 2004, kejadian katastrofik 
seperti bencana alam, Tsunami, kekeringan, hujan asam, 
cyclone, dan kerusakan alami lainnya yang disebabkan oleh 
perang, masalah politis dan insiden seperti pencemaran 
minyak di laut, yang menyebabkan berkurangnya stok ikan 
tidak dikategorikan sebagai deplesi, namun dihitung dalam 
akun tersendiri (Bain, 2007). Sementara Oosten (1949), 
mendefiniskan deplesi sumber daya ikan sebagai kondisi 
dimana terjadi penurunan stok akibat overfishing, 
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menyebabkan menurunnya kapasitas produktif maksimum 
dari sumber daya ikan. 

Pada sumber daya terbarukan seperti ikan, nilai aset 
yang digunakan dalam produksi, dapat berasal dari aliran 
nilai yang diharapkan (sustainable) pada masa yang akan 
datang. Ketika produksi sumber daya terbarukan yang 
digunakan tidak berkelanjutan, maka deplesi dapat 
dihitung. Deplesi dapat didefinisikan sebagai ekstraksi 
kurang dari pertumbuhan alami (bersih alami mortalitas) 
stok selama periode neraca.  

Deplesi sumber daya ikan bisa disebabkan oleh 
berbagai hal, termasuk di dalamnya adalah:  

 Sifat dari sumber daya ikan di perairan dalam hal 
ketiadaan hak kepemilikan (property right). Sifat 
sumber daya perikanan di periran umum yang 
seringkali berada dalam rejim akses terbuka 
menyebabkan terjadinya ekses input yang masif 
sehingga sumber daya ikan dieksploitasi sampai jauh 
dari kemampuannya untuk beregenerasi dan lestari. 
Dalam kondisi akses terbuka ada kecenderungan 
nelayan berpacu untuk memperoleh ikan sebanyak-
banyaknya, karena jika tidak nelayan lain yang akan 
menangkapnya lebih dahulu. Hal inilah yang 
menyebabkan terjadinya deplesi sumber daya ikan.  

 Karakteristik dari industri perikanan lainnya yang 
berpotensi menyebabkan sumber daya ikan 
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terdeplesi, adalah menyangkut sulitnya untuk 
memahami dinamika kapital stok sumber daya ikan, 
yang tidak dapat dikontrol (uncontrollable), tidak 
pasti (uncertain), dan ketidak mampuan dalam 
mengobservasi (unobservability). Hal ini 
menyebabkan stakeholders mengalami kesalahan 
dalam memperoleh informasi (information failure) 
dalam hal pemahaman mengenai kondisi besaran 
stok, yang berujung pada kesalahan pengelolaan 
(policy failure) dan pemanfaatan berlebih. 

 Sumber daya ikan di perairan umum juga menjadi 
subyek kegagalan pasar dalam hal ini mengalami 
eksternalitas negatif (kegiatan konsumsi dan 
produksi satu fihak yang memberikan dampak 
negatif pada kegiatan konsumsi dan produksi fihak 
lainnya). Industri perikanan tangkap dengan 
teknologi yang merusak dapat mempengaruhi 
produksi industri perikanan tangkap  lainnya yang 
menggunakan teknologi ramah lingkungan.  

 Deplesi juga dapat terjadi dalam kondisi dimana 
kebijakan yang tidak tepat menyebabkan terjadinya 
peningkatan eskalasi input, seperti yang terjadi pada 
pemberian subsudi motorisasi perikanan tangkap di 
Pantai Utara Jawa pada era 1980an. Kebijakan 
subsidi menyebabkan terjadinya peningkatan input 
dan produksi pada tahun-tahun awal. Kondisi ini 
menyebabkan terlalu banyak kapal untuk ikan yang 
hanya sedikit, sehingga terjadi deplesi sumber daya 
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ikan yang berujung pada menurunnya pendapatan 
nelayan.  

 Seperti diuraikan di atas, selain dari faktor 
eksploitasinya, deplesi juga dapat terjadi akibat 
kegiatan non ekonomi seperti pencemaran baik yang 
disebabkan oleh kegiatan di perairan seperti 
transportasi laut, penambangan lepas pantai, 
kebocoran kapal pengangkut minyak, dan lain-lain. 
Selama ini sudah menjadi realita bahwa perairan 
pesisir dianggap sebagai tetempat pembuangan 
limbah dari berbagai kegiatan manusia di daratan. 
Bahkan UNCED (1992) mensinyalir adanya 80% 
bahan pencemar perairan pesisir dan laut berasa dari 
kegiatan manusia di daratan. Pencemaran akan 
merusak ekosistem laut, dan pada akhirnya akan 
mengganggu pertumbuhna sumber daya perikanan. 
Anna (2003) menyatakan bahwa pencemaran di 
perairan Teluk Jakarta memberikan kontribusi 
terhadap penyimpangan effort dan produksi dari 
kondisi aktual sebesar kurang lebih 60%, sisanya dari 
peningkatatan produksi dan effort aktual. Hal ini 
memperkuat penemuan-penemuan sebelumnya 
bahwa pencemaran memang memberikan pengaruh 
yang cukup besar terhadap penurunan produksi 
perikanan dari kondisi yang seharusnya. 

 Faktor alam (bencana alam) seperti tsunami, 
perubahan iklim, pemanasan global dapat 
berdampak pada ikan di perairan, dan menyebabkan 
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terdeplesinya sumber daya ikan. Perubahan suhu 
dan laut kimia secara langsung mempengaruhi 
fisiologi, pertumbuhan, reproduksi dan distribusi 
organisme ini. Ikan yang habitatnya mengalami 
peningkatan suhu menjadi lebih hangat 
kemungkinan akan kurang tumbuh baik, dengan laju 
mortalitas yang lebih tinggi. Bagaimanapun stok 
ikan akan lebih robust terhadap perubahan iklim, 
jika  kombinasi stress dari overfishing, degradasi 
habitat, pencemaran, transformasi pemanfaatan 
lahan, persaingan pemanfaatan sumber daya 
perairan, dan faktor anthropogenik lainnya dapat 
diminimisasi (Sumailla et al., 2011).   

Dalam neraca sumber daya ikan, deplesi menjadi 
salah satu variabel yang harus dihitung untuk memahami 
dinamika portofolio stok. Untuk perikanan budidaya, 
deplesi dihitung berbasiskan pada teori eksternalitas, 
dimana kegiatan pencemaran dari industri lain 
mempengaruhi produksi dari perikanan budidaya.  Atau 
dapat juga kegiatan perikanan budidaya yang tidak 
memperhatikan daya dukung lingkungan menyebabkan 
terjadinya degradasi lingkungan, sehingga terjadi 
penurunan produksi (deplesi) sumber daya perikanan 
budidaya, dari produksi seharusnya. 

Konsep deplesi pada dasarnya dapat dijelaskan 
melalui pemahaman awal mengenai Net Present value atau 
NPV (nilai bersih sekarang), sebagai nilai yang tepat untuk 
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asset di masa yang akan datang, yang ditarik ke masa 
sekarang. Dengan demikian asset dinilai atas dasar nilai 
bersih sekarang, dari keuntungan yang diharapkan di masa 
depan dimana secara teoritis artinya setara dengan harga 
pasar saham sumber daya. Formula NPV adalah sebagai 
berikut:  

1 (1 )

n
t

t t
t

RSNPV
r




 

Dimana: RS = Rente Sumber daya,   r = laju diskonto, n = umur 
asset 

Metode ini pada dasarnya memiliki asumsi nilai 
rente sumber daya konstan setiap tahun sepanjang umur 
asset. Nilai deplesi (konsumsi dari natural capital) pada 
setiap tahun adalah perubahan dari nilai sumber daya ikan 
dari awal sampai akhir tahun yang murni disebabkan oleh 
ekstraksi dari sumebr daya. Nilai deplesi secara ekonomi ini 
merupakan nilai yang setara dari rente sumber daya ikan 
pada tahun berjalan dikurangi pendapatan dari aset sumber 
daya ikan, sebagai berikut: 

1t t t t tD NPV NPV RS rNPV     
   

Penelitian depresiasi sumber daya alam untuk 
komoditas selain perikanan sudah banyak dilakukan di 
beberapa negara, seperti yang dilakukan oleh Alfsen et al. 
(1987) untuk energi di Norwegia, Repetto et al. (1989) untuk 
minyak, hutan dan tanah di Indonesia, Vincent (1993) untuk 
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(1987) untuk energi di Norwegia, Repetto et al. (1989) untuk 
minyak, hutan dan tanah di Indonesia, Vincent (1993) untuk 
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mineral dan kayu di Malaysia, Van Tongeren et al. (1991) 
untuk minyak dan hutan di Mexico, Bartelmus et al. (1992) 
untuk pertambangan di Papua New Guinea dan Hultkrantz 
(1991) untuk hutan di Swedia. Untuk sumber daya 
perikanan, Tai et al., (2000), telah melakukan penelitian 
depresiasi sumber daya ikan  di perairan Peninsular, 
Malaysia, namun demikian penelitian ini masih 
menggunakan asumsi harga konstan, sehingga dampak 
kesejahteraan (welfare effect) menjadi tidak terukur. Di 
Indonesia sendiri penelitian mengenai degradasi dan 
deplesi ikan sudah dilakukan oleh Anna (2003), Anna dan 
Fauzi (2003), Fauzi dan Anna (2002).  
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Bab 4 
Teknik Analisis  

Neraca Ekonomi Sumber Daya Ikan 

4.1 Pendekatan Umum Neraca Ekonomi Sumber Daya 
Ikan    

Dalam sub bab ini akan disampaikan beberapa prinsip 
mendasar menyangkut perhitungan neraca. Pertama 
perhitungan neraca pada hakekatnya adalah menganalisis 
alur masuk dan keluar input-output perikanan. Dalam hal 
ini, stok ikan adalah merupakan input, sementara output 
dihasilkan dari kegiatan penangkapan yang pada dasarnya 
adalah ikan itu sendiri yang juga berfungsi sebagai input. 
Selanjutnya perubahan input-output ini juga dipengaruhi 
oleh faktor-faktor lain seperti pertumbuhan alamiah dan 
perubahan yang diakibatkan oleh faktor-faktor internal dan 
eksternal ekosistem. Kegiatan penangkapan dan 
lingkungan juga akan menimbulkan deplesi dan degradasi 
pada sumber daya ikan yang akan mempengaruhi 
ketersedian stok ikan di masa mendatang. Keseluruhan 
proses dinamika ini akan mempengaruhi keseimbangan 
atau neraca stok ikan pada dimensi waktu yang berbeda 
yang kita sebut sebagai neraca fisik (physical account).  
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 Kedua, parameter-parameter ekonomi seperti harga 
dan biaya akan sangat berpengaruh dalam pengambilan 
keputusan perikanan dan secara tidak langsung akan 
mempengaruhi keseimbangan stok pada waktu yang 
berbeda. Kombinasi faktor ekonomi dan neraca fisik ini 
kemudian akan menghasilkan apa yang disebut sebagai 
neraca moneter yang menggambarkan nilai aset sumber 
daya dari waktu ke waktu. Gambaran tentang neraca fisik 
dan moneter akan memberikan informasi penting untuk 
pengelolaan perikanan yang kemudian menjadi umpan 
balik dalam pengendalian dan pengelolaan stok serta 
pengelolaan dan pengendalian usaha perikanan baik 
melalui perizinan maupun instrumen lainnya. Keseluruhan 
pendekatan umum ini dapat digambarkan pada Gambar  
berikut ini. 
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Gambar  4.1  
Pendekatan Umum Neraca Ekonomi Sumber Daya Ikan  
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4.2 Pendekatan Teknis Neraca Ekonomi Sumber Daya 
Ikan  

Pada pendekatan teknis, perhitungan Neraca Ekonomi 
Sumber Daya Ikan biasanya dilakukan melalui tahapan 
sebagai berikut:  

1. Terlebih dahulu delakukan analisis deskriptif 
mengenai aktivitas ekonomi perikanan secara detail, 
termasuk didalamnya aspek teknis perikanan, aspek 
ekonomi, social. dan juga dinamika alam dan 
eksternalitas yang terjadi baik pada eksploitasi 
sumber daya ikannya maupun lingkunganya. 
Deskripsi ini akan bermanfaat dalam menjelaskan 
hasil analisis Neraca Ekonomi Sumber Daya Ikan nya 
sendiri baik dari struktur fisik, moneter maupun 
alurnya. Perubahan-perubahan dalam dinamika 
neraca pada dasarnya memang dipicu dari dinamika 
ekonomi, sosial dan juga lingkungan yang ada. 

2. Selanjutnya melakukan data analisis dalam bentuk 
penapisan, standarisasi dan juga kalibrasi, baik pada 
data sekunder dalam bentuk input dan output yang 
diperoleh. Analisis data dibutuhkan sebagai bahan 
masukan dalam perhitungan bio-ekonomi pada 
tahapan selanjutnya.  

3. Pengumpulan data primer dalam bentuk survey juga 
dilakukan, dalam hal ini adalah untuk memperoleh 
data struktur biaya dan juga harga serta profil usaha 
yang akan menjadi bahan bagi perhitungan neraca 
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moneter. Untuk perikanan tangkap survey dilakukan 
terhadap berbagai variasi besaran Gross Tonagge (GT) 
kapal, berbagai jenis alat tangkap yang ada dan 
variasi lainnya. Teknik pengambilan sampel 
dilakukan dengan purposive sampling atau random 
sampling dengan jumlah sampel yang mengikuti 
kaidah statistik.   

4. Dilakukan analisis bio-ekonomi untuk memperoleh 
nilai stok dalam hal ini adalah standing stock atau 
fishable biomass yaitu stok yang potensial untuk 
ditangkap, yang akan digunakan sebagai benchmark 
(nilai awal). Untuk perikanan tangkap, data yang 
dibutuhkan dalam analisis stok ini minimal 10 tahun 
pengamatan. Analisis bioekonomi dilakukan dengan 
menggunakan berbagai model bio-ekonomi standar 
yang dianggap tepat, dengan berbagai tahapan 
pemodelan sehingga akan menghasilkan kinerja 
statistik yang memadai (best fit). Hasil dari analisis 
bioekonomi ini selanjutnya akan digunakan untuk 
menghitung perubahan neraca fisik stok, 
pertumbuhan instrinsik dan juga deplesi serta 
variabel lainnya yang akan digunakan dalam neraca.  
Hasil perhitungan bio-ekonomi juga akan dapat 
digunakan dalam perhitungan neraca moneter, 
dalam hal menghitung nilai unit rent.  

5. Langkah terakhir yaitu perhitungan neraca fisik dan 
moneter dengan basis parameter yang telah dihitung 
dari langkah-langkah di atas.  Spreadsheet digunakan 
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untuk perhitungan neraca ini. Hasil neraca akan 
dikalibrasi dengan data aktual, agar hasil yang 
diperoleh dapat diandalkan. Pada tahapan ini juga 
dilakukan perhitungan menyangkut produksi lestari 
atau optimal tergantung sudut pandang regim 
pengelolaan yang berlaku. Dengan membandingkan 
terhadap data produksi aktual akan diketahui 
deskripsi surplus dan defisit dari sumber daya ikan. 
Pada perhitungan neraca moneter, akan diperoeh 
gambaran nilai asset perikanan sepanjang waktu. 
Seperti juga pada neraca fisik, pada neraca moneter 
dilakukan analisis gap untuk melihat surplus dan 
defisit asset sumber daya ikan. Di bawah ini adalah 
Gambar alur pendekatan teknis neraca sumber daya 
ikan.  
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Gambar  4.2  

Pendekatan Teknis Neraca Ekonomi Sumber Daya Ikan  

4.3 Jenis Data, Sumber Data  dan Teknis Pengumpulan 
Data 

Kegiatan perhitungan Neraca Ekonomi Sumber Daya Ikan, 
merupakan kegiatan yang membutuhkan data yang cukup 
rigouros, dengan data baik primer maupun sekunder yang 
cukup komprehensif. Pada Neraca Ekonomi Sumber Daya 
Ikan perikanan tangkap misalnya, data sekunder yang 
dihimpun pada tahap awal menyangkut data dan informasi 
mengenai produksi dan upaya yang digunakan untuk 
setiap alat tangkap yang secara resmi beroperasi di wilayah 
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kajian.  Data ini diperlukan untuk perhitungan analisis  bio-
ekonomi yang akan menghasilkan stok ikan pada kondisi 
awal tahun neraca. Selain itu data sekunder menyangkut 
aturan-aturan perundang-undangan dan kebijakan 
perikanan tangkap secara umum serta data dan informasi 
menyangkut pengembangan kapasitas perikanan baik pada 
tingkat mikro maupun makro juga diperlukan untuk 
menjadi bahan masukan kajian neraca.  Secara umum, data 
dan informasi sekunder yang perlu dihimpun meliputi:  

o Data urut waktu produksi per jenis ikan per alat 
tangkap untuk izin seluruh ukuran Gross Tonase. 

o Data urut waktu upaya yang meliputi jumlah trip, 
jumlah tenaga kerja, jumlah hari melaut dan input 
tetap setiap alat tangkap. 

o Data ekonomi harga, biaya, inflasi, discount rate.  
o Aturan-aturan kebijakan perikanan tangkap baik 

pada tingkat pusat maupun daerah 
o Data statistik tahunan kegiatan perikanan di 

pelabuhan perikanan yang berada pada wilayah 
kajian. 

o Data illegal fishing. 
o Data program-program pengkayaan stok ikan. 
o Data input benih dan produksi perikanan budidaya. 
o Data statistik mengenai kontribusi perikanan pada 

skala nasional dan regional. 
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o Data volume dan nilai keluar  masuk ikan (eksport, 
import) pada tingkat nasional dan regional beserta 
komposisinya. 

o Data degradasi/deplesi sumber daya ikan akibat 
kerusakan lingkungan. 

o Data komposisi pemanfaatan hasil tangkap produk 
perikanan di wilayah kajian studi. 

o Data mengenai stock assesment yang telah dilakukan 
sebelumnya dari berbagai lembaga yang kompeten. 

 Dari data yang diperoleh kemudian akan dilakukan 
”gap analysis data” yakni mengidentifikasi data dan 
informasi yang tidak diperoleh dari data sekunder dan 
harus dipenuhi dari data primer.  Selain itu dilakukan juga 
“content analysis” tentang konsistensi data dan 
kemungkinan dilakukan penyesuaian dan kalibrasi 
terhadap data yang ada tersebut.  Tahapan selanjutnya 
adalah survey lapang yang dilakukan untuk memperoleh 
data primer dan juga data sekunder yang belum dapat 
diperoleh dari desk study.  

 Sumber data primer diperoleh dari survey pada 
industri perikanan tangkap dan juga budidaya dilakukan 
dengan pengambilan sampel yang mewakili kriteria 
pengambilan sampel sesuai kaidah statistik.  Data sekunder 
dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Instansi sektoral, 
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan dan 
Kelautan Daerah Tingkat I dan II.  
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 Survey untuk perikanan tangkap seperti diuraikan 
dalam jenis data di atas meliputi survey produksi wilayah, 
produksi per alat tangkap per jenis ikan, jenis kapal, jumlah 
trip per tahun,  perikanan Illegal, Unreported and Unregulated 
Fishing (IUU), dan jika ada data menyangkut deplesi 
sumber daya ikan karena perubahan kualitas lingkungan.  
Untuk perikanan budidaya diperlukan data produksi baik 
ikan konsumsi maupun benih, data input termasuk skala 
usaha, benih, penggunaan pupuk, pakan, tenaga kerja dan 
sebagainya. Teknik pengambilan data primer tentu saja 
mengikuti kaidah pengambilan data statistik, melalui 
penghitungan jumlah sampel yang tepat. Data diperoleh 
dengan pengisian kuesioner yang telah disiapkan berkaitan 
dengan data-data yang dibutuhkan, seperti misalnya 
struktur biaya, dan lain sebagainya.   
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4.4 Metode Analisis Data 

Metode analisis data untuk Neraca Ekonomi Sumber Daya 
Ikan pada dasarnya dapat dikembangkan dengan berbagai 
pendekatan, tergantung dari kelengkapan data dan juga 
tujuan dari pemanfaatan neraca sumber daya ikan tersebut. 
Secara umum metode analisis dapat dilakukan melalui 
beberapa tahapan sebagai berikut.  Tahap pertama dalam 
analisis data adalah menyajikan analisis deskriptif statistik 
dari data primer dan sekunder yang diperoleh.  Analisis 
deskriptif ini diperlukan untuk menentukan nilai rataan, 
median simpangan baku serta sebaran dari data sehingga 
sedapat mungkin diperoleh sebaran normal. 

Tahap selanjutnya digunakan metode ekonometrik 
untuk menentukan parameter biofisik seperti pertumbuhan 
ikan, daya dukung dan koefisien daya tangkap.  Analisis 
ekonometrik digunakan baik melalui pendekatan Ordinary 
Least Square (OLS) maupun Generalized Least Square (GLS) 
jika hasil dari pendekatan OLS tidak memenuhi syarat 
goodness of fit.  Formula umum yang digunakan untuk 
menentukan parameter biofisik antara lain adalah: 

1 2( , , )y f x x e  

Dimana “y” adalah indikator produktifitas “x1” dan 
“x2” adalah parameter input (effort) dan “e” adalah galat 
(atau errror term).  Secara spesifik model yang umum 
digunakan adalah melalui  formula Clarke, Yoshimoto dan 
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Pooley (CYP) dimana parameter biofisik di duga melalui 
persamaan umum: 

1 2y x x        

 Dimana “y” adalah catch per unit effort (CPUE), “x1” 
adalah rataan CPUE dan “x2” adalah rataan effort.  
Parameter “β” dan “γ” adalah koefisien yang secara implisit 
mengandung nilai pertumbuhan biofisik dan daya dukung 
lingkungan serta koefisien daya tangkap. Tahap selanjutnya 
adalah menggunakan hasil pedugaan parameter di atas 
untuk menentukan standing stock kondisi awal dengan 
menggunakan pendekatan bioekonomi. Setelah diketahui 
nilai standing stok, maka langkah berikutnya adalah 
melakukan perhitungan neraca melalui tabulasi model  
recursive  seperti digambarkan berikut ini. 

Tabel  4.1  
Perhitungan Neraca Fisik 

Variabel T1 T2 T3 T4 T5 
Stok Awal x1 x2 x3 Dst  
Penangkapan      
Pertumbuhan      
Deplesi      
Penambahan Volume      
Ekspor – Impor      
Perubahan Lain      
Stok Akhir x2 x3 x4 Dst  
Keterangan : T = tahun 
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Perhitungan stok awal ini akan melibatkan 
penggunaan berbagai model bio-ekonomi untuk estimasi 
parameter biologi yang akan digunakan dalam perhitungan 
stok. Penjelasan mengenai model ekonomi akan diuraikan 
pada bab berikutnya dalam buku ini.  Seperti nampak pada 
tabel di atas, yang dimaksud dengan penggunaan model 
recursive dalam perhitungan neraca fisik adalah 
menggunakan nilai stok akhir pada tahun sebelumnya 
untuk nilai stok pembuka pada tahun berikutnya.   

Perubahan berkaitan dengan dinamika baik 
pemanfaatan maupun deplesi dan juga pertumbuhan alami 
ikan, migrasi dan lain-lain, dilakukan melalui perhitungan 
tersendiri yang dapat juga melibatkan pendekatan bio-
ekonomi atau valuasi ekonomi.  Pendekatan bio-ekonomi 
yang digunakan untuk menghitung variabel-variabel baik 
yang endogenoues (ada di dalam model) maupun exogenous, 
yang diakibatkan oleh berbagai hal di luar model yang ada. 
Pencemaran misalnya adalah variabel yang dapat 
dimasukkan dalam model untuk kemudian dicari nilai 
dampak terhadap produksi, pertumbuhan, kemampuan 
daya tangkap. atau kemampuan daya dukungnya. 
Sementara pendekatan valuasi ekonomi digunakan untuk 
melihat dampak dari berbagai insentif dan disinsetif 
ekonomi pada perikanan yang dihitung dengan 
menggunakan fungsi nilai  market dan non market, baik 
berbasis preferensi maupun berbasis    
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Selanjutnya untuk menghitung neraca moneter 
dilakukan terlebih dahulu perhitungan rente ekonomi 
dengan formula Fauzi (2010) sebagai berikut: 

( )RR TR IC CE CFC NP
NP rK

    


 

RR   =   Rente sumber daya 
TR =   penerimaan total  
IC  =  konsumsi intermediate (intermediate consumption) 
CE  = pembayaran terhadap tenaga kerja (compensation of 

employee) 
CFC =  pembayaran modal tetap (compensation of fixed 

capital) 
NP  =  keuntungan normal (normal profit) yang dihitung 

dari perkalian nilai modal 
 

Nilai unit rent diperoleh dari rasio nilai rente sumber 
daya dengan besaran input, sebagai berikut:  

RRuR
E


 

Setelah nilai unit rent dihasilkan maka untuk nilai 
deplesi dalam rangka menghitung neraca moneter 
digunakan basis perhitungan dengan menggunakan 
metode Repetto et al, 1989 dimana nilai deplesi dihitung 
berdasarkan formula berikut 

( )t tVD RR D  
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 Dimana VDt  adalah nilai deplesi pada period “t”.  
RR adalah resource rent dan Dt adalah deplesi pada periode 
“t”. Flowchart pengukuran Neraca Ekonomi Sumber Daya 
Ikan  lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar dibawah 
berikut ini.  
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Seperti tampak pada Gambar dapat terlihat bahwa 
tahap awal yang diperlukan untuk pengukuran NESI 
adalah data penangkapan ikan (catch) dan effort perikanan 
tangkap seperti jumlah vessel, jumlah hari melaut serta data 
ekonomi berupa harga ikan, biaya melaut, PDRB, dll. Dari 
data catch effort yang diperloleh kemudian dilakukan 
estimasi penangkapan lestar (sustainable yield) dengan 
menggunakan beberapa model yaitu model fos, model 
Gordon-Schaefer, CYP (Clarke Yoshimoto and Pooley) dan 
dynamic schaefer/fox untuk memperoleh paramater-
parameter  biologi seperti intrinsic growth (r), koefisien 
tangkap/ catchabilty coeficient (q) dan Kapasitas daya 
dukung lingkungan/ carrying capacity (K). Setelah diperoleh 
data r, q,dan K maka akan diperoleh berapa tangkapan 
lestari dengan menggunakan model-model yang sudah 
disebutkan sebelumnya, sehingga kita dapat estimasi 
berapa deplesi sumber daya ikan (Dt) yaitu selisih antara 
produksi aktual ( th ) dan produksi lestari (hst). Kemudian 
diperoleh berapa jumlah stok sumber daya ikan sehingga 
diperoleh Physical Account. Monetary account diperoleh dari 
parameter-parameter ekonomi  harga dan biaya yang 
kemudian disesuaikan dengan Indeks Harga konsumen.  
Neraca moneter dihitung dengan menggunakan unit rent 
dan dengan menggunakan data dari neraca fisik. 

 Pada dasarnya metode analisis Neraca Ekonomi 
Sumber Daya Ikan selain dengan menggunakan model  
recursive, juga dapat menggunakan model basis Maximum 



Teknik Analisis Neraca Ekonomi Sumber Daya Ikan92 

Seperti tampak pada Gambar dapat terlihat bahwa 
tahap awal yang diperlukan untuk pengukuran NESI 
adalah data penangkapan ikan (catch) dan effort perikanan 
tangkap seperti jumlah vessel, jumlah hari melaut serta data 
ekonomi berupa harga ikan, biaya melaut, PDRB, dll. Dari 
data catch effort yang diperloleh kemudian dilakukan 
estimasi penangkapan lestar (sustainable yield) dengan 
menggunakan beberapa model yaitu model fos, model 
Gordon-Schaefer, CYP (Clarke Yoshimoto and Pooley) dan 
dynamic schaefer/fox untuk memperoleh paramater-
parameter  biologi seperti intrinsic growth (r), koefisien 
tangkap/ catchabilty coeficient (q) dan Kapasitas daya 
dukung lingkungan/ carrying capacity (K). Setelah diperoleh 
data r, q,dan K maka akan diperoleh berapa tangkapan 
lestari dengan menggunakan model-model yang sudah 
disebutkan sebelumnya, sehingga kita dapat estimasi 
berapa deplesi sumber daya ikan (Dt) yaitu selisih antara 
produksi aktual ( th ) dan produksi lestari (hst). Kemudian 
diperoleh berapa jumlah stok sumber daya ikan sehingga 
diperoleh Physical Account. Monetary account diperoleh dari 
parameter-parameter ekonomi  harga dan biaya yang 
kemudian disesuaikan dengan Indeks Harga konsumen.  
Neraca moneter dihitung dengan menggunakan unit rent 
dan dengan menggunakan data dari neraca fisik. 

 Pada dasarnya metode analisis Neraca Ekonomi 
Sumber Daya Ikan selain dengan menggunakan model  
recursive, juga dapat menggunakan model basis Maximum 

93 

Sustainable Yield (MSY). Berbagai model analisis pendugaan 
parameter dapat digunakan seperti Model CYP, Fox, Walter 
Hilborn dan Schnute, untuk memperoleh pendugaan yang 
paling robust dengan performance model statistik yang 
terbaik. Baik pada neraca fisik maupun pada neraca 
moneter, analisis recursive, dapat dilakukan dengan 
memasukkan beberapa variabel seperti misalnya:  

 Stok awal yaitu kondisi sumber daya yang dapat 
dipanen (standing stock atau fishable biomass). 

 Produksi, yaitu jumlah total tangkapan yang terjadi 
pada jenis ikan tertentu pada tahun tertentu. 

 Pertumbuhan, yaitu jumlah ikan yang tumbuh secara 
alamiah melalui proses reproduksi atau surplus 
produksi alamiah. 

 Deplesi, yaitu perubahan produksi yang merupakan 
selisih antara produksi dalam kondisi tangkapan 
lestari (sustainable yield) dengan tangkapan aktual. 

 IUU atau Illegal Unregulated and Unreported Fishing, 
menggambarkan tangkapan yang tidak dilaporkan 
atau tangkapan ikan dari kapal-kapal yang tidak 
memiliki izin resmi. 

 Perubahan lain, yaitu perubahan terhadap stok ikan 
yang disebabkan faktor-faktor eksternal yang bukan 
disebabkan oleh tangkapan maupun IUU. 

 Stok akhir yaitu jumlah ketersediaan stok pada tahun 
akhir yang akan merupakan stok pada kondisi awal. 
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Perubahan lain dapat diuraikan menjadi beberapa 
variabel misalnya pencemaran, atau kerusakan lingkungan 
lainnya, migrasi ikan, dan lain-lain. Untuk neraca dengan 
basis MSY, stok awal merupakan nilai MSY yang dihitung 
dari parameter yang telah diperoleh melalui analisis bio-
ekonomi dengan menggunakan model estimasi parameter 
yang telah disebutkan di atas.  

 Analisis Neraca Ekonomi Sumber Daya Ikan dapat 
dikembangkan dengan melakukan peramalan untuk 
menghitung forward account beberapa tahun ke depan. 
Model yang dapat digunakan untuk peramalan ini 
diantaranya adalah model CGR (Compound Growth Rate), 
linear, kuadratik, eksponensial dan kurva sigmoid (pearl-
reed logistic). Dari keempat metode tersebut dipilih yang 
memiliki MSE (Mean Square Error) terkecil, dengan terlebih 
dahulu melakukan analisis regresi waktu time series dan 
jumlah produksi aktual, melalui time series statitic analysis 
untuk memperoleh trend analysis dan forecasting.  



Analisis Bio-Ekonomi dalam Neraca Ekonomi  
Sumber Daya Ikan 

94 

Perubahan lain dapat diuraikan menjadi beberapa 
variabel misalnya pencemaran, atau kerusakan lingkungan 
lainnya, migrasi ikan, dan lain-lain. Untuk neraca dengan 
basis MSY, stok awal merupakan nilai MSY yang dihitung 
dari parameter yang telah diperoleh melalui analisis bio-
ekonomi dengan menggunakan model estimasi parameter 
yang telah disebutkan di atas.  

 Analisis Neraca Ekonomi Sumber Daya Ikan dapat 
dikembangkan dengan melakukan peramalan untuk 
menghitung forward account beberapa tahun ke depan. 
Model yang dapat digunakan untuk peramalan ini 
diantaranya adalah model CGR (Compound Growth Rate), 
linear, kuadratik, eksponensial dan kurva sigmoid (pearl-
reed logistic). Dari keempat metode tersebut dipilih yang 
memiliki MSE (Mean Square Error) terkecil, dengan terlebih 
dahulu melakukan analisis regresi waktu time series dan 
jumlah produksi aktual, melalui time series statitic analysis 
untuk memperoleh trend analysis dan forecasting.  

95 

Bab 5 
Analisis Bio-Ekonomi dalam  

Neraca Ekonomi Sumber Daya Ikan  

5.1 Konsep Bio-Ekonomi Standar  

Perhitungan Neraca Ekonomi Sumber Daya Ikan, terutama 
untuk perikanan tangkap, membutuhkan pemahaman 
analisis bio- ekonomi yang berbeda dengan konsep 
ekonomi mikro konvensional. Perhitungan yang berbeda 
dilakukan untuk perikanan budidaya, yang sifatnya adalah 
industri dan dapat dihitung dengan menggunakan teori 
ekonomi produksi neo klasikal.  Perikanan tangkap (wild 
fisheries), memiliki dinamika dan karakteristik yang berbeda 
dengan perikanan budidaya yang lebih terkontrol, dapat 
lebih terprediksi.  

Pemanfaatan analisis biologi semata untuk 
memahami dinamika ikan di perairan umum menjadi akan 
sulit karena ikan dimanfaatkan oleh manusia melalui 
eksploitasi yang sangat dipengaruhi oleh dinamika biaya 
dan harga. Keberadaan ikan di perairan akan sangat 
dipengaruhi oleh faktor alamiah ikan itu sendiri melalui 
proses produksi alamiah, dan juga kondisi lingkungannya. 
Di sisi lain ikan juga dimanfaatkan oleh manusia melalui 
penggunaan modal (man made capital). Pemanfaatan ini 
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didasari oleh preferensi manusia itu sendiri terhadap 
sumber daya ikan dan juga nilai ekonomi yang terkandung 
pada sumber daya ikan, baik yang bersifat market maupun 
non market. Pemanfaatan sumber daya ikan ini akan 
mempengaruhi pola dinamika portofolio ikan di perairan 
umum/laut, karena ikan selain berfungsi sebagai output, 
juga berfungsi sebagai input. Dengan demikian 
penggunaan analisis bio-ekonomi dalam perhitungan stok 
ikan menjadi keniscayaan.    

Pada saat ini pemanfaatan bio-ekonomi dalam 
analisis portofolio stok sudah menjadi formulasi umum 
yang banyak digunakan dalam pengelolaan sumber daya 
ikan di seluruh dunia. Pemanfaatan bio-ekonomi sekarang 
ini menjadi sangat luas dan dapat dikembangkan untuk  
memahami dinamika sumber daya ikan dalam berbagai 
kondisi sumber daya ikan, kondisi lingkungan dan kondisi 
perubahan sistem mikro dan makro ekonomi yang ada.  
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Gambar  5.1  

Dinamika Analisis Bio-ekonomi 

 
Analisis bio-ekonomi dibutuhkan untuk menghitung 

portofolio stok (standing stock), dan juga menghitung 
deplesi sumber daya ikan yang disebabkan oleh 
penangkapan berlebih (overfishing), kapasitas berlebih (over 
capacity), bahkan oleh Illegal Unregulated and Unreported 
Fishing (IUU fishing). Selain itu analisis bio-ekonomi juga 
dibutuhkan dalam perhitungan deplesi sumber daya ikan 
yang disebabkan oleh kegiatan non ekonomi seperti 
pencemaran perairan baik oleh kegiatan manusia di darat, 
maupun pencemaran lainnya di perairan, seperti misalnya 
tumpahan minyak di laut. Deplesi juga dapat disebabkan 
oleh faktor alam lainnya seperti misalnya fenomena turn 
over, Tsunami, dan lain sebagainya. 
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Seperti yang diuraikan dalam Fauzi dan Anna (2003), 
analisis bio ekonomi dilakukan melalui langkah-langkah 
sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan data urut waktu minimum 12 tahun 
(lebih lama lebih baik), produksi berdasarkan target 
spesies dan effort berdasarkan jenis alat tangkap. 

2. Menstandarisasi alat tangkap, sebagai solusi 
mengagregatkan total input dari berbagai variasi alat 
tangkap yang memiliki kemampuan berbeda-beda. 
Secara matematis input dari alat tangkap yang 
distandardisasi merupakan perkalian dari indeks 
daya tangkap dengan input nominal yang 
digunakan. Jadi jika ukuran input adalah hari melaut 
(day-fished) maka standar day-fished dari alat tangkap 
j  pada periode t adalah:  

jt jt jtD ND                                                     

dimana jtND  adalah tingkat input nominal,𝑈�𝑡 
adalah cpue alat tangkap j, 𝑈�𝑡 adalah  alat tangkap 
standar , sj  adalah indeks daya tangkap yang diukur 

berdasarkan rasio cpue dari alat tangkap j terhadap 
alat tangkap standar atau: 

jt
jt

st

U

U
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3. Menguji stationary data. Tahapan ini dilakukan bagi 
mereka yang sudah berpengalaman di bidang 
pemodelan. H al ini karena pada langkah ke empat 
nanti, ketika parameter biologi harus diduga lewat 
teknik ordinary least square, teknik tersebut dilakukan 
dengan asumsi bahwa data urut waktu bersifat 
stationary. Jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi, 
maka asumsi tersebut sebenarnya tidak valid. 
Pengujian ini dilakukan dengan teknik yang disebut 
uji Dickey-Fuller. Namun karena kompleksitas 
pengujian tersebut, bagi pemodel pemula, langkah 
ini untuk sementara bisa ditunda dulu. 

4. Melakukan pendugaan terhadap parameter biologi 
dengan teknik ordinary least square (regresi).  

5. Melakukan estimasi parameter ekonomi. Langkah ini 
sebaiknya dilakukan bersamaan dengan langkah 
satu pada saat penentuan data produksi dan input. 
Estimasi parameter ekonomi berupa harga per kg 
atau per ton dan biaya menangkap ikan per trip atau 
per hari melaut, diukur dalam harga riil. Dengan 
demikian nilai nominal yang diperoleh dari survey 
ataupun data sekunder harus dikonversi ke 
pengkuran riil dengan cara menyesuaikan dengan 
indeks harga konsumen (IHK), sehingga pengaruh 
inflasi bisa dieliminir. Jadi harga nominal pada 
periode t ( ntp ) misalnya bisa dikonversi dengan 
harga riil ( rtp ) berdasarkan formula berikut: 
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𝑝𝑟𝑡=� 𝑝𝑛𝑡��𝐾𝑡� 100
 

6. Melakukan perhitungan nilai optimal berdasarkan 
formula yang akan dijelaskan pada uraian 
selanjutnya. Langkah ini dapat dilakukan dengan 
menggunakan software Excell maupun MAPLE 
sehingga memudahkan dalam repetisi (untuk 
analisis sensitivitas) maupun untuk keperluan 
pembuatan grafik. 

7. Melakukan analisis kontras dengan data riil untuk 
melihat sejauh mana hasil pemodelan bisa diterima 
sesuai dengan data riil yang ada. Langkah ini juga 
diperlukan untuk memberikan logik terhadap hasil 
pemodelan untuk keperluan pembahasan hasil 
pemodelan. Langkah kongkritnya dapat dilihat pada 
diagram di bawah ini. 
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Gambar  5.2  
Proses pemodelan Bio-ekonomi Perikanan  

(Fauzi dan Anna, 2003) 
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dasarnya dapat menggunakan berbagai model  bio-
ekonomi yang ada sesuai dengan state of the art 
perkembangan ilmu yang ada. Model standar bio-ekonomi 
yang umum digunakan, dikembangkan dari model biologi 

Dekompsisi
& disagregasi

data

Standardi-
Sasi alat

Data statistik
Produksi dan

Upaya

Data Ekonmi
(IHK), harga

dan biaya

Uji
stationarity

Stationer?

Estimasi
Parameter (OLS)

Konversi unit
Moneter ke riil

Solusi
bioekonomi

Analisis
Kontras &
sensitifitas

Y

N

Differencing

Dekompsisi
& disagregasi

data

Standardi-
Sasi alat

Data statistik
Produksi dan

Upaya

Data Ekonmi
(IHK), harga

dan biaya

Uji
stationarity

Stationer?

Estimasi
Parameter (OLS)

Konversi unit
Moneter ke riil

Solusi
bioekonomi

Analisis
Kontras &
sensitifitas

Y

N

Differencing



Neraca Ekonomi Sumber Daya Ikan102 

umum model surplus produksi yang menggambarkan 
dinamika biomass sebagai selisih antara produksi dan 
mortalitas alami, sebagai berikut:   

Biomas pada t+1 = biomas pada t + produksi – mortalitas alami 
 

Persamaan ini menunjukkan bahwa jika produksi 
melebihi mortalitas alami, maka biomas yang biasanya 
diukur dalam satuan berat, akan meningkat, sebaliknya jika 
mortalitas alami lebih tinggi dari pada produksi, maka 
berat biomas akan menurun. Dengan demikian penggunaan 
kata surplus produksi menjelaskan adanya selisih antara 
produksi dan mortalitas alami. Model surplus produksi ini 
adalah model biologi semata, dimana aktivitas ekonomi 
dalam bentuk eksploitasi panangkapan dianggap tidak ada 
(Hilborn dan Walter, 1992). Model surplus ini menjadi 
dasar bagi penentuan jumlah yang dapat diekploitasi pada 
tingkat yang stabil (Fauzi dan Anna, 2003). 

 Seperti diuraikan dalam Fauzi (2005), model 
Bioekonomi Gordon-Schaefer adalah merupakan salah satu 
pengembangan dari model surplus produksi, dan menjadi 
salah satu model dasar yang banyak digunakan. Model 
Gordon Schaefer mengasumsikan pertumbuhan ikan 
sebagai fungsi pertumbuhan logistik, sebagai berikut: 

𝜕𝑥
𝜕𝑡 = 𝐹(𝑥) = 𝑟𝑥(1 − 𝑥

𝐾) 
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 Seperti diuraikan dalam Fauzi (2005), model 
Bioekonomi Gordon-Schaefer adalah merupakan salah satu 
pengembangan dari model surplus produksi, dan menjadi 
salah satu model dasar yang banyak digunakan. Model 
Gordon Schaefer mengasumsikan pertumbuhan ikan 
sebagai fungsi pertumbuhan logistik, sebagai berikut: 

𝜕𝑥
𝜕𝑡 = 𝐹(𝑥) = 𝑟𝑥(1 − 𝑥

𝐾) 
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dimana x  adalah biomassa ikan, r  adalah pertumbuhan 
alamiah (kelahiran dikurangi kematian) dan K  adalah 
kapasitas daya dukung lingkungan. Persamaan di atas 
secara grafik dapat digambarkan pada Gambar berikut. 

 

 
Gambar  5.3    

Kurva Pertumbuhan Logistik 

 Kondisi kurva di atas yang menunjukkan 
pertumbuhan biomassa ikan dalam kondisi tidak ada 
intervensi atau eksploitasi manusia.  Selanjutnya jika ada 
kegiatan penangkapan, dimana produksi yang dihasilkan 
akan sangat tergantung dari besaran input yang digunakan 
(E), jumlah stok ikan yang ada (x) dan kemampuan 
teknologi yang digunakan, atau koefisien daya tangkap  (q):  

 ( , , )h f E x q       
h Exq  

F(x)

x
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Selanjutnya kurva pertumbuhan logistik di atas dapat 
ditransformasi menjadi kurva panen-upaya atau (yield effort 
curve), dengan formula sebagai berikut: 

𝜕𝑥
𝜕𝑡 = 𝑟𝑥 �1 − 𝑥

𝐾� − ℎ 

= 𝑟𝑥 �1 − 𝑥
𝐾� − 𝐸𝑥𝑞 

Dengan mengasumsikan kondisi perikanan dalam keadaan 

keseimbangan (𝜕𝑥𝜕𝑡 = 0) dapat diperoleh nilai biomass : 

                                    𝑥 = 𝐾 �1 − 𝑞
𝑟 𝐸� 

 
Selanjutnya dapat diperoleh nilai produksi perikanan 
dengan cara mensubstitusikan persamaan di atas, sebagai 
berikut: 

ℎ = 𝑞𝐾𝐸 �1 − 𝑞
𝑟 𝐸� 

Persamaan di atas dapat disederhanakan dalam bentuk 
sebagai berikut:  

2h E E    
dimana: 

qK  , dan 
2q K
r

   

Persamaan di atas berbentuk kuadratik terhadap 
input dan dalam model bioekonomi dikenal dengan istilah 
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Yield-Effort curve.  Selanjutnya dengan membagi kedua sisi  
persamaan dengan variabel input (E), akan didapat 
persamaan linear, yang dapat disederhanakan sebagai 
berikut:  

 
2h q k

qk E
E r
U E

 

  
dimana U  adalah produksi per satuan input atau CPUE 
(catch per unit of effort), qk , dan 2 /q k r .  

 

 
Gambar  5.4  

Hubungan antara Input dan Output Perikanan 
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terhadap input harus sama dengan nol  0h
E

  , sebagai 

berikut:  

2MSYE  

sehingga produksi pada tingkat MSY dapat diperoleh 
sebesar: 

2

4MSYh  

Selain model Logistik di atas, model Gompertz yang tidak 
bersifat simetris, juga dapat digunakan untuk 
menggambarkan model fungsional stok biomass dalam 
neraca sumber daya ikan, sebagai berikut:  

𝜕𝑥𝑡
𝜕𝑡 = 𝑟𝑥𝑡𝑙𝑛 �

𝐾
𝑥𝑡
� − ℎ 

                                                                                                                         
Pengembangan model lebih jauh lagi masih diperlukan 
untuk mengestimasi parameter biologi dari model surplus 
di atas, diantaranya adalah dengan model pendugaan 
koefisien dari Clarke, Yoshimoto dan Pooley atau yang 
dikenal dengan model CYP, dengan formula sebagai 
berikut:  

1 1

2 (2 )
ln( ) ln( ) ln( ) ( )

2 ) (2 ) (2 )t t t t

r r q
U qK U E E

r r r
             

Selanjutnya dengan teknik regresi, antara tangkap per unit 
input (upaya) yang disimbolkan dengan U  pada periode 
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t+1 dan dengan U pada periode t serta penjumlahan input 
pada periode t dan t+1 akan diperoleh koefisien , ,r q  dan K.  

 Selain dengan model CYP, pendugaan parameter 
biologi juga dapat dilakukan dengan berbagai model 
lainnya seperti model Fox, Schnute, dengan mengetahui 
koefisien di atas, maka manfaat ekonomi dari ekstraksi 
sumber daya ikan ditulis dengan: 

𝑝 = 𝑝𝑞𝐾𝐸 �1 − 𝑞
𝑟 𝐸� − 𝑐𝐸 

 

5.2 Model Optimisasi Perikanan Tangkap 

Analisis bio-ekonomi juga menyangkut persepsi, pada 
sumber daya perikanan, sebagaimana sumber daya alam 
lainnya, yang merupakan aset kapital, dimana dalam 
pengelolaannya secara optimal, juga memerlukan 
pendekatan kapital. Artinya dibutuhkan penerapan sistem 
dinamik (intertemporal), dalam analisisnya. Perhitungan 
stok pada neraca sumber daya alam dapat menggunakan 
pendekatan dinamik seperti ini untuk menunjukkan 
kondisi riil dari sumber daya ikan. Dengan teknik 
intertemporal atau pendekatan kapital ini, biaya korbanan 
(opportunity cost) untuk mengeksploitasi sumber daya pada 
saat ini diperhitungkan melalui perhitungan rente ekonomi 
optimal (optimal rent) yang seharusnya didapat dari sumber 
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daya perikanan, jika sumber daya tersebut dikelola secara 
optimal (Anna, 2003). 

 Pendekatan perhitungan standing stock untuk Neraca 
Ekonomi Sumber Daya Ikan, dilakukan dengan 
menggunakan persamaan berikut ini. Pengelolaan sumber 
daya yang optimal didekati dengan menggunakan 
persamaan berikut ini:  

𝑑𝑥
𝑑𝑡 = 𝑓(𝑥) − ℎ 

Dengan memberlakukan Pontryagins Maximum Principle, 
tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan yang optimal 
diperoleh dari Modified Golden Rule sebagai:   

𝜕𝐹
𝜕𝑥 + 𝜕𝑝(𝑥,ℎ)/𝜕𝑥

𝜕𝑝(𝑥,ℎ)/𝜕ℎ 𝑟 = 𝑑 

 
atau secara eksplisit ditulis sebagai: 

𝜕𝐹
𝜕𝑥 + 𝑐𝐹(𝑥)

𝑥[𝑞𝑥𝑝(𝐹(𝑥)) − 𝑐] = 𝑑 

apabila menggunakan fungsi biologi Gompertz, diperoleh 
nilai optimal dari sumber daya perikanan melalui 
persamaan berikut :                                                                        

 

 

ln( / )
ln( / ) - 0

-
cr k x

r k x r
x pqx c
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Dimana   adalah pertumbuhan alami dari stok ikan,  
𝜕𝑝(𝑥, ℎ)/𝜕𝑥  adalah rente marjinal akibat perubahan 
biomass, 𝜕𝑝(𝑥, ℎ)/𝜕ℎ  rente marjinal akibat perubahan 
produksi. Dalam hal ini, parameter ekonomi dan biologi 
akan ditentukan oleh besaran c (biaya per unit effort), p 
(harga ikan),  (discount rate) dan q yang merupakan 

koefisien penangkapan.  
𝜕𝐹
𝜕𝑥 = 𝐹′(𝑥) adalah produktifitas 

marjinal dari biomas yang merupakan turunan pertama 
dari  terhadap . Dengan menggunakan persamaan di 
atas, akan diperoleh nilai standing stock, atau biomass (x) 
awal yang optimal yang dapat digunakan untuk 
menghitung tingkat tangkapan dan upaya yang optimal, 
dengan menggunakan pendekatan bioekonomi melalui 
persamaan manfaat ekonomi sebagai berikut:  

 1

00 1

1max ( ) ( , )
(1 )

T n h

th
t i

P h dh c h x
 

 
    
   

dengan kendala: 

𝑥𝑡+1 − 𝑥𝑡 = 𝑟𝑥𝑡 �1 − 𝑥𝑡
𝐾� − ℎ𝑡 

0 ≤ 𝑥𝑡 ≤ 𝑥�𝑎𝑥; 0 ≤ ℎ𝑡 ≤ ℎ�𝑎𝑥 
dimana: 

𝜋𝑡 = Manfaat ekonomi pada periode t 
𝜌𝑡 = Discount factor 
𝑝 = Harga ikan 
ℎ�𝑡 = Produksi perikanan periode t oleh kapal j 
𝑐 = Biaya per unit tangkap 

( )tF X



( )F x x
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𝑟 = Laju pertumbuhan alamiah 
𝐾 = Daya dukung maksimum 
𝛿 = Discount rate 
ℎ��𝑎𝑥 = Kapasitas maksimum armada (fleet) 
 

Solusi dari persamaan di atas dilakukan melalui 
pemecahan Lagrangian sehingga dihasilkan persamaan 
yang disebut Maximum Principle yakni: 

  1 1
0

( , ) ( )
T

t
t t t t t t t

t
L x h x F x h x    



      

1
( , ) 0t t t

t
t t

x hL
h h

  

 
       

1
( , ) ( )1 0t tt t t

t t
t t t

x h F xL
x x x

   

                
 

 dan  

 1
1

( ) 0
( )

t
t t t t

t

L x F x h x
 




    


 

Hasil dari pemecahan persamaan di atas akan 
menghasilkan standing stock yang merupakan stok awal 
untuk perhitungan neraca yakni: 

2
* 81 1

4
K c c cx

pqK r pqK r pqKr
                     

 

Selanjutnya dapat dihitung rente sumber daya perikanan 
yang diperoleh dari hasil perkalian antara harga produk 
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Selanjutnya dapat dihitung rente sumber daya perikanan 
yang diperoleh dari hasil perkalian antara harga produk 
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ikan dengan tangkapan optimal, dikurangi biaya dari 
tingkat upaya optimal, sebagai berikut: 

* * * *( )P h h cE  

5.3 Deplesi Sumber Daya Ikan  dalam Kerangka Model 
Bio-Ekonomi 

Pada perikanan tangkap, deplesi dapat dihitung paling 
tidak melalui dua cara.  Pertama adalah dengan 
menghitung nilai deplesi akibat kegiatan eksploitasi.  
Dengan menggunakan model bio-ekonomi, nilai deplesi 
perikanan tangkap dapat dihitung dengan menggunakan 
rumus sebagai berikut:  

t t stD h h   

dimana th  adalah produksi aktual dan sth adalah produksi 
lestari. Dengan demikian deplesi adalah lag antara 
produksi aktual dengan produksi lestari. Jika mengacu 
pada pengelolaan perikanan secara optimal, maka nilai 
deplesi adalah perbedaan antara produksi aktual dengan 
produksi optimal.   

 Deplesi sumber daya ikan pada dasarnya tidak 
hanya disebabkan karena perilaku penangkapan ikan 
seperti telah dijelaskan dalam model bio-ekonomi di atas. 
Deplesi dapat juga disebabkan oleh pencemaran perairan. 
Bagaimana menganalisis interaksi antara perikanan dan 
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pencemaran ini dapat juga menggunakan model bio-
ekonomi, seperti yang pernah dilakukan oleh Anna (2003) 
sebagai berikut. Fungsi pertumbuhan populasi ikan pada 
dasarnya dapat kita asumsikan menggunakan model 
logistic. Selanjutnya fungsi pencemaran dapat 
diformulasikan sebagai berikut: 1 2 3( , ,.. )P b b b , dimana 

1 2 3, ,..b b b  adalah beban pencemaran. Model pertama yang 
dikembangkan oleh Anna (2003), disebut sebagai Anna 1, 
mengasumsikan bahwa, pencemaran mempengaruhi 
pertumbuhan intrinsic dari ikan (r), dimana model ini 
secara eksplisit ditulis dalam bentuk Cobb-Douglas.  Pada 
model kedua pencemaran diasumsikan secara langsung 
mempengaruhi biomass ( )x . Dengan demikian, pada model 
yang pertama fungsi pertumbuhan logistik stok ikan 
menjadi:  

 

dimana  adalah dampak dari pencemaran terhadap 
pertumbuhan intrinsik, sedangkan notasi lain memiliki arti 
yang sama seperti yang sudah didefinisikan sebelumnya. 

2 2

( ( ) ) (1 / )

( ( ) ( )

( )- ( )

x r P r x x K
t

xr K x P K P x
K

rx P rxxr x P r
K K



 




  


  



  

( )P
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Jika dimisalkan , dengan demikian persamaan di 

atas dapat disederhanakan menjadi : 

 
sehingga interaksi antara perikanan dan pencemaran dapat 
diformulasikan sebagai berikut: 

 𝜕𝑥𝜕𝑡 = 𝑟(𝑥 − 𝜎) − 𝑟∅(𝑃)(𝑥 + 𝜎) − 𝑞𝑥𝐸 

Dalam kondisi keseimbangan (equilibrium), 
persamaan diatas akan menghasilkan kurva modifikasi 
yield-effort yang menggambarkan pengaruh pencemaran. 
Penurunan kurva tersebut adalah sebagai berikut: 

 

dengan membagi kedua sisi persamaan dengan x maka 
diperoleh persamaan berikut: 

𝑟 �1 − 𝑥
𝐾� − 𝑓(𝑃)𝑟 + 𝑓(𝑃)𝑟

𝐾 = 𝑞𝐸 

𝑟 �1 − 𝑓(𝑃) − 𝑥
𝐾 + 𝑓(𝑃)𝑟𝑥

𝐾 � = 𝑞𝐸 

𝑟 ��1 − 𝑓(𝑃)� − 𝑟𝑥
𝐾 (1 − 𝑓(𝑃))� = 𝑞𝐸 

2x
K



( ) ( )( )r x r p x    

2 2 ( )
( )

rx rx P
rx rx P qxE

K K
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dengan memecahkan persamaan tersebut di atas untuk x 
maka diperoleh: 

 

dengan membagi kedua sisi persamaan dengan 
 maka diperoleh: 

 

= 𝐾 �1 − 𝑞𝐾
�1 − 𝑓(𝑃)�𝑟 𝐸� 

sehingga persamaan modified yield-effort menjadi: 

ℎ = 𝑞𝐾 �1 − 𝑞𝐾
�1 − 𝑓(𝑃)�𝑟 𝐸� 𝐸 

Persamaan modified yield effort di atas telah mengakomodasi 
faktor pencemaran ke dalam model, Dengan demikian, 
kurva yield-effort dengan dan tanpa pencemaran, adalah 
sebagai berikut:  

(1 ( )) (1 ( ))
rx

P r P qE
K

/ (1 ( ))K r P

(1 ( ))

1
(1 ( ))

qK
x K E

P r

qK
K E

P r
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dengan memecahkan persamaan tersebut di atas untuk x 
maka diperoleh: 
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Gambar  5.5  

Kurva Yield Effort Dengan Dan Tanpa Faktor Pencemaran 

  
Pada model yang kedua yang dikembangkan Anna 

(2003), kemudian disebut sebagai Anna2, dimisalkan   
adalah parameter yang menghubungkan seberapa banyak 
beban pencemaran pada periode t ( ) mengurangi 
pertumbuhan biomas , maka persamaan logistiknya akan  
berubah menjadi: 

𝜕𝑥
𝜕𝑡 = 𝑟𝑥 �1 − 𝑥

𝐾 − 𝛾𝑃� − 𝑞𝑥𝐸 

Model di atas dapat dikembangkan kedalam model diskrit 
sehingga besaran paramater  dapat diketahui melalui 
teknik OLS (Ordinary Least Square). Dalam model diskrit 
persamaan diatas menjadi: 

effort

yield

tanpa pencemaran

dengan pencemaran
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Dengan mengikuti teknik yang dikembangkan oleh Walter-
Hilborn (1976), dan dengan menggunakan notasi yang 
sama untuk catch per unit effort sebagai , maka 
biomass  dapat ditulis sebagai , sehingga 
persamaan di atas dapat ditulis sebagai: 

 

dengan mengalikan persamaan di atas dengan  dan 
menyederhanakannya, maka persamaan  menjadi :   

 

 Koefisien pada persamaan diatas dapat diduga 
dengan OLS dimana: 
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masing-masing variabel bebas adalah  

,  dan  .  

Untuk fungsi Gompertz, dimana pencemaran 
mempengaruhi pertumbuhan intrinsik, maka fungsi 
pertumbuhannya menjadi : 

�̇� = 𝑟𝑥 ln (𝐾𝑥
̇

) − 𝑞𝑥𝐸 

dengan memasukan faktor pencemaran ke dalam model 
tersebut maka model di atas menjadi : 

�̇� = �𝑟 − 𝑓(𝑃)�𝑥𝑙𝑛 �𝐾𝑥� − 𝑞𝑥𝐸 

= 𝑟𝑥 𝑙𝑛 �𝐾𝑥� − 𝑟𝑓(𝑃) ln �𝐾𝑥� − 𝑞𝑥𝐸 

= 𝑟(1 − 𝑓(𝑃))𝑥 ln �𝐾𝑥� − 𝑞𝑥𝐸 

Sebagaimana diuraikan dalam Anna (2003), 
Persamaan diatas yang kemudian disebut sebagai model 
Anna 3 menggambarkan pengaruh pencemaran terhadap 
parameter pertumbuhan yang identik dengan model Anna 
1 pada model logistik.  

Selanjutnya pada pengembangan model interaksi 
perikanan pencemaran yang dikembangkan oleh Anna 
(2003), mengasumsikan bahwa variabel pencemaran 
mempengaruhi biomas secara langsung sebagaimana model 

1 tx U 2 tx P 3 tx E
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Anna 2. Dalam model Gompertz dinyatakan dalam 
persamaan berikut ini. 

 �̇� = 𝑟(𝑥 − 𝛾𝑃) ln �𝐾𝑥� − 𝑞𝑥𝐸 

= 𝑟(𝑥 − 𝛾𝑃)(ln K − ln x) −𝑞𝑥𝐸 

= 𝑟(𝑥 − 𝛾𝑃) ln𝐾 − 𝑟(𝑥 −  𝛾𝑃)𝑙𝑛𝑥 − 𝑞𝑋𝐸 

Dengan mendiskritkan persamaan di atas, maka 
dimodifikasi menjadi: 

𝑥𝑡+1 − 𝑥𝑡 = 𝑟(𝑥𝑡 − 𝛾𝑃𝑡) ln𝐾 − 𝑟(𝑥𝑡 −  𝛾𝑃𝑡)𝑙𝑛𝑥𝑡 − 𝑞𝑥𝑡𝐸𝑡 

dan dengan mensubstitusikan , maka persamaan 

di atas disederhanakan menjadi: 

𝑈𝑡+1 − 𝑈𝑡
𝑞 = 𝑟 �𝑈𝑡

𝑞 − 𝛾𝑃𝑡� 𝑙𝑛𝐾 − 𝑟 �𝑈𝑡
𝑞 − 𝛾𝑃𝑡� ln �𝑈𝑡

𝑞 � − 𝑈𝑡𝐸𝑡 

= 𝑟 �𝑈𝑡
𝑞 � 𝑙𝑛𝐾 − 𝑟𝛾𝑃𝑡 ln𝐾 − 𝑟 𝑈𝑡

𝑞 ln �𝑈𝑡
𝑞 � + 𝑟 𝑈𝑡

𝑞 ln �𝑈𝑡
𝑞 � −𝑈𝑡𝐸𝑡 

dengan mengalikan kedua sisi persamaan dengan  maka 
diperoleh persamaan berikut: 

𝑈𝑡+1 − 𝑈𝑡 =
𝑟𝑈 𝑙𝑛 𝐾 − 𝑟𝑞𝛾𝑃𝑡 ln𝐾 − 𝑟𝑈𝑡 ln𝑈𝑡 + 𝑟𝑈𝑡 ln 𝑞 −𝑟𝛾𝑞𝑃𝑡 ln𝑈𝑡 +
𝑟𝛾𝑞𝑃𝑡 ln 𝑞 − 𝑞𝑈𝑡𝐸𝑡  

Dengan menggabungkan konstanta dan memisalkan 
konstanta sebagai berikut: 

/
t t
x U q

q
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𝑎0 = 𝑟 ln𝐾 

𝑎1 = 𝑟 q𝛾 ln𝐾 

𝑎� = 𝑟 

𝑎� = 𝑟 ln 𝑞 

𝑎� = 𝑟q𝛾 

𝑎� = 𝑟 q𝛾 ln 𝑞 

𝑎� = 𝑞 

maka persamaan  dapat disederhanakan menjadi (model 
Anna 4):  

 

dimana  

. 

Persamaan diatas disebut sebagai model Anna 4 
yang menggambarkan interaksi perikanan-pencemaran 
dalam model Gompertz. Estimasi parameter q, K, r, dan 𝛾  
dapat dilakukan dengan melakukan OLS dari persamaan di 
atas.  Dalam penelitian ini, model Anna 1 sampai Anna 4  
dengan variasi-variasinya (seluruhnya 12 model) akan 
digunakan untuk memperoleh perbandingan model mana 
yang lebih reliabel. Estimasi parameter melibatkan time series 
data catch dan effort.   
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Bab 6 
Analisis Valuasi Ekonomi dalam  

Neraca Ekonomi Sumber Daya Ikan 

 
Sumber daya alam di wilayah pesisir dan laut adalah 
merupakan aset yang menyediakan arus barang dan jasa 
untuk masyarakat sepanjang waktu, jika dikelola dengan 
baik (Freeman, 1993; Kopp and Smith, 1993). Kerusakan 
lingkungan laut, seperti pencemaran, akan menyebabkan 
terganggunya arus barang dan jasa, sehingga menyebabkan 
turunnya nilai aset dari sumber daya yang terkena dampak.  
Perkiraan kita akan kerusakan pada perikanan adalah 
merepresentasikan perubahan dari nilai aset perairan 
pesisir dan dasar sub-tidal karena adanya pencemaran.  
Dari sudut pandang lain kita dapat memperkirakan 
kerusakan atau kehilangan nilai manfaat sepanjang waktu 
akibat pencemaran sampai recovery sumber daya alam 
tersebut.  

Masalah deteriorasi lingkungan pesisir, khususnya 
sumber daya perikanan yang didukung oleh ekosisistem 
ini, sudah mulai menjadi perhatian berbagai kalangan.  
Pada beberapa lingkungan perairan pesisir, penurunan stok 
sumber daya perikanan meningkat sebagai akibat dari 
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tekanan lingkungan berupa pembangunan di kawasan 
pesisir, degradasi lingkungan/ pencemaran dan tangkap 
lebih.  Sampai saat ini yang masih sedikit diketahui adalah 
bahwa kedua faktor penyebab depresiasi sumber daya 
perikanan tersebut mempunyai pengaruh ekonomi yang 
terpisah yang perlu dianalisis terpisah pula. Artinya selama 
ini faktor degradasi lingkungan/pencemaran masih belum 
dianalisis secara “embedded” didalam model, padahal faktor 
pencemaran ini pada dasarnya mempunyai pengaruh 
terhadap pertumbuhan ikan secara “endogenous”. Sampai 
saat ini hanya faktor tangkap lebih yang dianalisis sebagai 
faktor keseluruhan dari depresiasi sumber daya perikanan. 
Akar permasalahan dari kedua penyebab depresiasi sumber 
daya perikanan inipun pada dasarnya adalah sangat 
berbeda.  Problem tangkap lebih disebabkan oleh tidak 
adanya hak kepemilikan yang jelas (property right) dari 
sumber daya perikanan tangkap , sedangkan problem 
pencemaran lebih berakar kepada kegagalan pasar (market 
failure). 

 Berkaitan dengan perubahan pola pemanfaatan 
perairan pesisir, Hufschmidt et al., (1986) mengembangkan 
model valuasi kerugian produksi sumber daya laut sebagai 
akibat dari pembangunan pesisir di Teluk Tokyo.  Dalam 
valuasi ini peneliti memfokuskan kehilangan produksi ikan 
ketika nelayan menjual fishing right mereka ke pemerintah 
sehingga lahan perairan pesisir dapat direklamasi.   Dua 
teknik valuasi dilakukan dan hasilnya dibandingkan.  
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Teknik pertama berpegang pada perubahan produksi yang 
digunakan untuk mengestimasi nilai dari dari kerugian 
produksi sumber daya laut/perikanan dari area yang 
dibangun/direklamasi.  Pendekatan ini menggunakan data 
perubahan tangkapan, rata-rata harga produk laut dan 
gross profit margins untuk mendapatkan  nilai dari 
kehilangan produksi, dalam hal ini yang dihitung adalah 
nilai market.   

Di sisi lain, nilai sumber daya ikan ataupun 
kerusakan sumber daya ikan, juga melibatkan nilai yang 
sifatnya non market, sehingga dapat digunakan teknik 
kedua yang menggunakan informasi dari kompensasi yang 
dibayarkan ke himpunan nelayan sebagai penggantian 
fishing right mereka untuk mengestimasi nilai kehilangan 
sumber daya.  Pendekatan ini adalah skema valuasi 
ekonomi yang pada dasarnya mengakomodasi nilai 
kehilangan yang bersifat non market berdasarkan pada 
willingness-to-accept compensation principle yang dapat 
digunakan ketika pemilik sumber daya diminta untuk 
menyerahkan hak mereka atas sumber daya.  Secara umum, 
issue mengenai kompensasi ini menjawab beberapa 
pertanyaan seperti: Apa yang akan dikompensasi; 
bagaimana mengkompensasi; kapan mengkompensasi dan 
berapa nilai kompensasinya.  

Di dalam proses perhitungan Neraca Ekonomi 
Sumber Daya Ikan, dimana deplesi/ depresiasi ataupun 
apresiasi dari sumber daya ikan akan mempengaruhi nilai 
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fisik maupun non fisik (monetary) pada flows yang ada. 
Seluruh proses kuantifikasi menjadi nilai moneter dari 
sumber daya ikan secara non market dilakukan melalui 
perhitungan valuasi ekonomi. Berikut ini adalah 
pembahasan mengenai konsep dan metode valuasi 
ekonomi secara ringkas. 

 

6.1 Konsep Valuasi Ekonomi 

Valuasi ekonomi sumber daya alam bukanlah konsep yang 
baru, karena sudah mulai dikenal pertama kali ketika 
Amerika Serikat melahirkan Undang-Undang mengenai 
sungai dan pelabuhan pada tahun 1902. Pada saat itu 
pemerintah Amerika Serikat mewajibkan setiap kegiatan 
dan pembangunan yang dilakukan di sungai dan 
pelabuhan harus melaporkan manfaat dan biaya yang 
muncul dalam pembangunan tersebut. Selanjutnya 
pengukuran yang bersifat finansial tersebut berkembang 
lebih jauh lagi dengan pengukuran manfaat dan biaya 
untuk barang dan jasa yang sifatnya tidak Nampak atau 
tidak langsung atau tidak diperdagangkan di pasar 
(intangible/non market). Konsep valuasi ekonomi 
berkembang dengan pesat sejak tahun 1980, dengan 
berkembangnya metode-metode perhitungan barang dan 
jasa yang bersifat tidak diperdagangkan. Dengan demikian 
konsep valuasi ekonomi menjadi lebih condong pada 
pengukuran barang dan jasa yang bersifat intangible/ tidak 
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langsung/ tidak diperdagangkan atau tidak ada harganya 
di pasar konvensional.  

Pertanyaan yang sering ditanyakan masyarakat 
awam adalah mengapa kita perlu melakukan Valuasi 
Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan (SDAL)? 
Seperti kita ketahui SDAL merupakan modal esensial yang 
menyediakan produk barang dan jasa baik yang sifatnya 
langsung ataupun tidak langsung. Layanan tersebut sangat 
beragam dari mulai hal yang sifatnya sangat mendasar 
seperti kebutuhan sandang pangan, sampai ke pada 
kebutuhan proteksi terhadap keberlangsungan ekosistem 
untuk terus menunjang kehidupan dan kesejahteraan  
manusia yang optimal, seperti misalnya fungsi menyerap 
bahan pencemar. Walaupun kita tahu bahwa seluruh 
manfaat yang disediakan oleh SDAL merupakan hal yang 
sangat esensial, namun seringkali kita tidak menyadarinya 
dan tidak memberikan nilai atau harga yang tepat (unpriced) 
oleh pasar. Kondisi tidak diperdagangkannya manfaat 
tersebut pada blok pasar bisa dilihat pada contoh 
bagaimana market price dari perairan tidak  termasuk fungsi 
filtrasi nutrisi dan fungsi habitat atau site value . 

Valuasi ekonomi sangat penting dalam kaitan 
perhitungan neraca sumber daya ikan, terutama dalam 
menghitung manfaat dan biaya yang ditimbulkan akibat 
suatu produksi dan konsumsi yang berdampak atau 
menimbulkan eksternalitas pada sumber daya ikan yang 
sifatnya tidak langsung ataupun tidak ada harganya di 
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pasar. Sebagai contoh adalah pencemaran yang terjadi 
akibat adanya kegiatan manusia di daratan, dapat berakibat 
pada kerusakan ekosistem di perairan yang pada akhirnya 
akan berdampak pada keseimbangan ekosistem perairan 
maupun biodiversitas yang menjadi penyeimbang 
ekosistem dan juga khusunya sumber daya ikan. Seringkali 
dalam beberapa hal, ekosistem dan keseimbangan sumber 
daya periran tidak ada harganya dalam pasar konvensional. 
Namun demikian tanpa kita sadari, kerusakan sumber daya 
perairan juga akan berdampak pada skala yang lebih luas 
lagi misalnya perubahan iklim mikro dan lain sebagainya. 
Untuk menghitung nilai kerugian barang dan jasa yang 
hilang dan tidak diperdagangkan tersebut dapat digunakan 
teknik-teknik perhitungan valuasi ekonomi yang sudah 
berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu ekonomi 
dan ekonometrika.  

Dlamini (2012) dan Harshaw (2000) menguraikan 
mengenai tipe dari “value”, atau nilai sumber daya alam 
dan lingkungan, yang terdiri dari nilai manfaat dan nilai 
non manfaat. Selanjutnya Bishop (1999); Klemperer (1996); 
Sarker and McKenney (1992); dan Dlamini (2007) 
mendefinisikan mengenai definisi nilai sebagaimana 
berikut ini. Nilai manfaat didefinisikan sebagai manfaat 
yang dapat diperoleh oleh pemanfaat baik langsung 
maupun tidak langsung dari sumber daya alam dan 
lingkungan. Sementara pemanfaatan konsumtif dapat 
diartikan sebagai kegiatan yang memiliki kemungkinan 
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pasar. Sebagai contoh adalah pencemaran yang terjadi 
akibat adanya kegiatan manusia di daratan, dapat berakibat 
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menyebabkan terjadinya deplesi sumber daya alam dan 
lingkungan seperti misalnya menangkap ikan di laut. 
Sementara kegiatan non konsumtif diartikan sebagai 
aktivitas pemanfaatan yang tidak berdampak pada sumber 
daya alam dan lingkungan, sebagai contoh melihat aktivitas 
ikan paus di laut. Nilai ekonomi sumber daya alam dan 
lingkungan lebih jauh lagi diklasifikasikan sebagai nilai 
keberadaan (existence value); nilai pilihan (option value), dan 
Nilai pewarisan (bequest value) (McKenney and Sarker, 1994; 
Dlamini, 2011). Nilai keberadaan diartikan sebagai manfaat 
yang diperoleh dari pengetahuan bahwa barang dan jasa 
sumber daya ikan tertentu misalnya akan terus ada 
walaupun kenyataannya tidak dikonsumsi, dimanfaatkan 
atau dilihat. Nilai pilihan berkaitan dengan keinginan 
membayar untuk pilihan mendapatkan barang dan jasa 
sumber daya alam dan lingkungan di masa yang akan 
datang, ketika adanya ketidak pastian suplai (Bishop, 1999). 
Nilai pewarisan (bequest value) berkaitan dengan nilai yang 
diperoleh di masa yang akan datang dari perilaku 
preservasi sumber daya alam dan lingkungan di masa 
sekarang. Nilai pewarisan ini pada dasarnya hanya akan 
diperoleh jika individu mau dan mampu membayar 
perlindungan dan preservasi sumber daya alam dan 
lingkungan, misalnya sumber daya mangrove di kawasan 
pesisir, sehingga anak dan cucu mereka dapat menikmati 
sumber daya mangrove tersebut dalam kondisi utuh 
(Dlamini, 2007). 



Neraca Ekonomi Sumber Daya Ikan128 

 

 
Gambar  6.1  

Nilai Ekonomi Sumber daya Alam dan Lingkungan 

 

6.2 Metode Valuasi Ekonomi Untuk Neraca Ekonomi 
Sumber Daya Ikan  

Berbagai metode perhitungan nilai sumber daya alam dan 
lingkungan yang bersifat tidak diperdagangkan atau non 
market telah banyak dikembangkan. Para akhli ekonomi 
telah membangun berbagai teknik untuk menganalisis nilai 
dari jasa-jasa sumber daya alam dan lingkungan (Bockstael 
et al.,2000 dan Carson, 2000).  Teknik seperti travel cost 
untuk menilai area alami untuk kawasan wisata, telah 

Nilai Ekonomi Sumber daya
Alam dan Jasa Lingkungan

(Value)

Nilai Non Manfaat
(Non Use Value)

Nilai Manfaat
(Use Value)

Nilai Non konsumptif
(Non-Consumptive Value)

Nilai Konsumtif
(Consumptive value)

Nilai Pewarisan
(Bequest value)

Nilai Pilihan
(Option Value)

Nilai Keberadaan 
(Existence value)



Analisis Valuasi Ekonomi dalam 
Neraca Ekonomi Sumber Daya Ikan

128 

 

 
Gambar  6.1  

Nilai Ekonomi Sumber daya Alam dan Lingkungan 

 

6.2 Metode Valuasi Ekonomi Untuk Neraca Ekonomi 
Sumber Daya Ikan  

Berbagai metode perhitungan nilai sumber daya alam dan 
lingkungan yang bersifat tidak diperdagangkan atau non 
market telah banyak dikembangkan. Para akhli ekonomi 
telah membangun berbagai teknik untuk menganalisis nilai 
dari jasa-jasa sumber daya alam dan lingkungan (Bockstael 
et al.,2000 dan Carson, 2000).  Teknik seperti travel cost 
untuk menilai area alami untuk kawasan wisata, telah 

Nilai Ekonomi Sumber daya
Alam dan Jasa Lingkungan

(Value)

Nilai Non Manfaat
(Non Use Value)

Nilai Manfaat
(Use Value)

Nilai Non konsumptif
(Non-Consumptive Value)

Nilai Konsumtif
(Consumptive value)

Nilai Pewarisan
(Bequest value)

Nilai Pilihan
(Option Value)

Nilai Keberadaan 
(Existence value)

129 

sering digunakan secara intensif dan secara terus menerus 
diperbaiki dan berkembang.  

 Seperti diuraikan dalam Anna dan Fauzi (2010), 
penilaian terhadap barang dan jasa sumber daya yang tidak 
diperdagangkan dapat dilakukan dengan teknik 
pengukuran langsung dan tidak langsung. Teknik 
pengukuran tidak langsung, teknik ini didasarkan pada 
deduksi atas perilaku seseorang atau masyarakat secara 
keseluruhan terhadap penilaian sumber daya alam, 
sehingga teknik ini sering juga dikatakan sebagai teknik 
revealed willingness to pay. Dengan teknik ini diharapkan 
diperoleh nilai yang secara konseptual identik dengan nilai 
pasar (market value). Teknik pengukuran tidak langsung 
yang sering digunakan adalah Travel cost method dan  
Hedonic Pricing method. Berikut ini adalah uraian singkat 
mengenai  metode Travel Cost yang dianggap lebih 
operasional dalam perhitungan Neraca Ekonomi Sumber 
Daya Ikan .  

Travel Cost Method berasal dari pemikiran Hotelling 
(1931), yang kemudian secara formal dikenalkan oleh Wood 
dan Trice (1958) dan Clawson dan Knetsch (1966). Metode 
ini kebanyakan digunakan untk menganalisis permintaan 
terhadap rekreasi di alam terbuka (outdoor recreation), 
seperti memancing, berburu, hiking, dlsb. Secara prinsip, 
metoda ini mengkaji biaya yang dikeluarkan setiap 
individu untuk mendatangi tempat-tempat rekreasi seperti 
di sebut diatas. Misalnya, untuk melepaskan hobi 
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memancing di pantai, seorang konsumen akan 
mengorbankan biaya dalam bentuk waktu dan uang untuk 
mendatangi tempat tersebut. Dengan mengetahui pola 
ekspenditur dari konsumen ini, kita bisa mengkaji berapa 
nilai (value) yang diberikan konsumen terhadap sumber 
daya alam dan lingkungan.  

 Jika dimisalkan kita akan menghitung nilai jasa 
lingkungan rekreasi memancing ikan di laut yang lokasinya 
ada pada wilayah tertentu, dalam kaitan dengan Neraca 
Ekonomi Sumber Daya Ikan. TCM akan menghitung nilai 
kegunaan (use value), dengan metode proxy.  Dengan TCM 
akan dihitung biaya yang dikeluarkan untuk menikmati 
kegiatan outdoor memancing, sebagai proxy dari harga 
sumber daya tersebut. TCM dalam hal ini mengasumsikan 
bahwa utilitas setiap individual konsumen pada aktivitas 
rekreasi memancing sifatnya dapat dipisahkan (separable). 
Dengan demikian fungsi demand dari kegiatan memancing 
tidak dipengaruhi (independent) oleh permintaan kegiatan 
rekreasi lainnya seperti menyelam, berjemur di pantai, dan 
lain sebagainya. Teknik yang digunakan pada TCM adalah 
model zonasi dan model individual TCM. 

Model TCM zonasi dianggap paling mudah karena 
menggunakan data sekunder dan juga data primer hasil 
survey. Biaya perjalanan total akan diperoleh dari data 
kunjungan (jumlah pengunjung) per 1000 penduduk per 
tahun yang dibagi dalam beberapa zona kunjungan, 
ditambah dengan data jarak, waktu perjalanan dan biaya 
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per perjalanan per satuan jarak (per km). Dari data-data 
tersebut dapat dihasilkan  kurva permintaan untuk 
kegiatan memancing.  

Model individual TCM, data primer dari survey 
menjadi lebih krusial untuk dianalisis dengan teknis 
statistika. fungsi permintaan untuk wisata memancing 
misalnya diperoleh dari analisis regresi sederhana (OLS). 
Dalam hal ini jumlah kunjungan kegiatan memancing di 
suatu kawasan pantai wisata misalnya akan sangat 
berkorelasi dengan biaya perjalanan (travel cost). Semakin 
tinggi biaya, maka frekuensi kunjungan akan semakin 
sedikit. Dengan demikian fungsi permintaan kunjungan 
memancing dapat diformulasikan sebagai berikut:  

( , )i
i i

K f C D
N

  

dimana iK
N

 adalah jumlah kunjungan perkapita (N) dari 

wilayah i, Ci adalah biaya perjalanan yang dikeluarkan 
(travel cost) dan Di adalah variabel demografis yang terkait 
dengan kunjungan, seperti umur, besar pendapatan, 
gender, dan lain-lain.   

 Pendekatan berikutnya yang juga dapat digunakan 
untuk menghitung nilai manfaat misalnya dari 
pembangunan kawasan konservasi laut, dan juga biaya 
akibat misalnya pencemaran laut, adalah pendekatan 
langsung. Metode ini secara langsung menanyakan kepada 
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responden tentang keinginan membayar mereka 
(willingness to pay/WTP) pada barang dan jasa lingkungan. 
Dalam hal pendekatan tidak langsung ini, metode yang 
paling tepat pada perhitungan neraca sumber daya ikan 
adalah Contingent Valuation Methods (CVM) (Bateman et al., 
2002; Boyle 2003; Smith et al., 2016). Pendekatan CVM 
digunakan untuk menghitung nilai dari suatu sumber daya 
alam atau jasa lingkungan seperti misalnya jenis ikan 
tertentu atau sumber daya alam lainnya di pesisir, dengan 
menggunakan proxy keinginan membayar (WTP), atau 
keinginan menerima pembayaran (Willingness to 
Accept/WTA)  individu atau masyarakat terhadap 
keberadaan dari sumber daya alam  dan jasa lingkungan 
tersebut. CVM juga dapat digunakan untuk melihat korelasi 
antara keinginan membayar (WTP) dengan variabel sosial-
ekonomi, seperti pendapatan, umur, gender, pendidikan 
dan lain sebagainya, dengan formula sebagai berikut:  

   ,  U ,  E ,  D ,  WTPij f Pij ij ij Gij DTij  

dimana,  

P=Pendapatan; U=Usia; E=Pendidikan; DG= Dummy 
Gender; DT=Dummy asal responden (lokal, asing). 

 Metode valuasi ekonomi lainnya yang dapat 
digunakan dalam kondisi keterbatasan sumber daya untuk 
melakukan riset secara langsung adalah dengan 
menggunakan metode Benefit Transfer (BT), yaitu metode 
penilaian sumber daya alam dan jasa lingkungan dengan 
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menggunakan transfer nilai, atau fungsi (model) penilaian 
sumber daya dari hasil riset yang sudah dilakukan 
sebelumnya. Metode ini dianggap sebagai metode praktis, 
karena dikerjakan secara desk study. Namun demikian 
transfer nilai ini tentunya harus memenuhi kaidah transfer 
yang benar, misalnya saja adanya penyesuaian menyangkut 
kemampuan daya beli dari nilai yang dihasilkan dari riset 
di negara maju dengan transfer nilai untuk kondisi di 
negara berkembang.  
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Bab 7 
Pengembangan Perhitungan  

Neraca Ekonomi Sumber Daya Ikan   
di Indonesia dan Negara Lain 

7.1 Studi Neraca Ekonomi Sumber Daya Ikan di 
Indonesia 

Studi Neraca Ekonomi Sumber Daya Ikan  di Indonesia 
dimulai pada tahun 2011, melalui studi yang dilakukan 
oleh Fauzi dan Anna, yang melakukan analisis di Wilayah 
Pengelolaan Perikanan (WPP) 712 atau Laut Jawa. Studi 
yang dilakukan pada saat itu bertujuan untuk mengukur 
neraca sumber daya ikan baik neraca fisik maupun neraca 
moneter, yang akan digunakan sebagai basis bagi 
Perencanaan Pengelolaan Perikanan pada jangka pendek 
dan sebagai acuan menyusun kebijakan perikanan tangkap 
yang berkelanjutan pada jangka panjang. Studi Neraca 
Sumber daya Ikan pada saat itu secara khusus bertujuan 
untuk: 

a) Mengukur neraca asset fisik (physical asset account) 
stok sumber daya bagi ikan-ikan ekonomis penting 
di Indonesia beserta perubahannya. 
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b) Mengukur sumber daya ikan yang dapat 
dimanfaatkan (fishable biomass) dari neraca sumber 
daya. 

c) Mengukur neraca moneter dari sumber daya ikan 
ekonomi penting di Indonesia. 

d) Memberikan rekomendasi kebijakan dalam 
pengelolaan stok sumber daya ikan di Indonesia. 

   Riset ini dikerjakan kerjasama dengan Kementerian 
Kelautan Republik Indonesia dan dipublikasikan pada 
tahun 2013 (Anna dan Fauzi, 2013). (Anna dan Fauzi, 2013), 
dengan penyesuaian data terbaru pada saat itu. Analisis 
untuk Neraca Sumber daya Ikan (NESI) Perikanan 
Indonesia dilakukan pada tahun 2012 dan tidak 
dipublikasikan. Berikut ini adalah contoh hasil riset Neraca 
Ekonomi Sumber Daya Ikan  Indonesia tersebut, untuk 
sumber daya Pelagis kecil  Indonesia yang dipublikasikan 
Anna (2017), dianalisis kembali dengan menggunakan data 
produksi dan effort terbaru sampai dengan tahun 2017.  

Model bio-ekonomi surplus produksi yang 
digunakan dalam riset ini menghasilkan nilai parameter 
biologi seperti tampak pada tabel di bawah ini, sementara 
nilai nilai parameter ekonomi diperoleh dari hasil survey 
lapang, yang kemudian disesuaikan dengan inflasi untuk 
biaya. 
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Tabel  7.1  
Parameter Biologi dan Ekonomi Perikanan Pelagis Kecil 

Indonesia 

Parameter  Pelagis Kecil  
Pertumbuhan Instrinsik (r)  1.23  
Koefisien Daya Tangkap (q)  0.000000008  
Kapasitas Daya Dukung (K)  5,848,070.24  
Harga (p) juta 8.45  
Biaya per trip (c) juta 0.12  

 Sumber: Anna (2017) 
 

Tabel menunjukkan bahwa ikan pelagis kecil di 
perairan Indonesia memiliki kapasitas daya dukung sebesar 
5,9 juta ton. Nilai ini dapat dibandingkan dengan nilai MSY 
yang dikeluarkan kepmen Kelautan dan Perikanan No. 47 
tahun 2016 tentang potensi sumber daya ikan Indonesia 
yang sekitar 12,5 juta Ton, dan khususnya ikan Pelagis Kecil 
sebesar 1,7 Juta Ton. Kondisi ini menunjukkan kemampuan 
daya dukung perairan Indonesia untuk perikanan Pelagis 
sangat besar dan data MSY memang belum sepenuhnya 
menghitung data tangkapan yang tidak tercatat 
(unreported). 

 Hasil analisis neraca sumber daya ikan Pelagis 
Indonesia dari Anna (2017) yang datanya diperbaharui 
sampai dengan tahun 2017, Seperti tampak pada Tabel di 
bawah ini, Neraca Sumber Daya Ikan pelagis menunjukkan 
kondisi stok yang relatif stabil dalam kisaran antara 3,1 juta 
ton sampai 5,6 juta ton. Standing stok berfluktuasi nilainya, 
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dengan kecenderungan menurun, sementara produksi 
tahunan memperlihatkan trend peningkatan dari tahun ke 
tahun. Hal ini disebabkan memang selain karena input 
yang masuk memang meningkat sepanjang tahun, namun 
juga masih ada ruang bagi fishable biomass untuk ditangkap. 
Pertumbuhan alami mengalami fluktuasi, tergantung dari 
jumlah standing stok, karena ikan pelagis kecil memang 
merupakan jenis ikan self regulating stock, yaitu 
pertumbuhan tergantung dari jumlah populasi awal dan 
tidak banyak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, karena 
sifatnya yang memiliki kemampuan daya jelajah.  
Pertumbuhan terendah terjadi pada saat standing stok 
berada pada kisaran 5,5 juta Ton, kondisi ini berada pada 
saat mendekati nilai daya dukung lingkungan, sehingga 
terjadi penurunan tingkat pertumbuhan menjadi hanya 238 
ribuan ton. Nilai deplesi pada umumnya negatif, yang 
artinya justru perikanan mengalami surplus.  Stok ikan 
pelagis kecil ditutup pada akhir tahun 2017 menjadi sekitar 
3,1 juta ton. Jika dilihat secara grafikal, kondisi stok 
cenderung berfluktuasi, sementara produksi mengalami 
trend peningkatan dan pertumbuhan juga relatif 
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Posisi standing 
stock yang memang merupakan nilai stok pada luasan 
kurva pertumbuhan masih berada pada kisaran jauh dari 
penangkapan aktual. Ini menunjukkan bahwa perikanan 
pelagis kecil Indonesia relatif aman.   
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dengan kecenderungan menurun, sementara produksi 
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Tabel  7.2  
Neraca Sumber Daya ikan Pelagis Kecil Indonesia  

Model  recursive  
Tahun Stok Awal Produksi Pertumbuh

-an 
Deplesi IUU Perubahan 

Lain 
Stok Akhir 

1988 3.552.729 914.589 1.709.834 (906.966) 91.459 (744.098) 4.419.384 
1989 4.419.384 985.215 1.323.864 (555.523) 98.522 (1.345.895) 3.869.139 
1990 3.869.139 1.028.460 1.605.424 (863.000) 102.846 (471.454) 4.734.802 
1991 4.734.802 1.146.383 1.105.214 (549.126) 114.638 (597.552) 4.530.568 
1992 4.530.568 1.171.272 1.251.551 (659.370) 117.127 (733.556) 4.419.534 
1993 4.419.534 1.203.199 1.323.769 (742.403) 120.320 (481.880) 4.680.307 
1994 4.680.307 1.293.752 1.145.971 (687.224) 129.375 (647.336) 4.443.039 
1995 4.443.039 1.346.339 1.308.913 (863.685) 134.634 342.071 5.476.734 
1996 5.476.734 1.340.780 426.416 (376.751) 134.078 (438.648) 4.366.394 
1997 4.366.394 1.501.655 1.356.503 (1.073.658) 150.166 502.043 5.646.778 
1998 5.646.778 1.526.024 238.327 (402.717) 152.602 (775.111) 3.834.085 
1999 3.834.085 1.415.268 1.619.059 (1.393.263) 141.527 (1.351.964) 3.937.648 
2000 3.937.648 1.422.214 1.577.288 (1.312.187) 142.221 (1.629.405) 3.633.282 
2001 3.633.282 1.508.233 1.687.237 (1.741.246) 150.823 (558.554) 4.844.154 
2002 4.844.154 1.579.904 1.019.671 (834.742) 157.990 (1.148.553) 3.812.120 
2003 3.812.120 1.540.155 1.627.340 (1.601.042) 154.016 (2.071.347) 3.274.984 
2004 3.274.984 1.520.758 1.766.885 (2.223.216) 152.076 (2.333.846) 3.258.404 
2005 3.258.404 1.557.618 1.769.267 (2.327.792) 155.762 (2.292.098) 3.349.985 
2006 3.349.985 1.724.520 1.754.667 (2.549.855) 172.452 (2.280.463) 3.477.073 
2007 3.477.073 1.798.214 1.728.580 (2.501.781) 179.821 (2.578.775) 3.150.624 
2008 3.150.624 1.786.749 1.781.944 (3.063.621) 178.675 (1.345.255) 4.685.510 
2009 4.685.510 1.855.989 1.142.134 (1.208.833) 185.599 (1.664.279) 3.330.611 
2010 3.330.611 1.897.538 1.758.049 (2.982.327) 189.754 (2.438.677) 3.545.018 
2011 3.545.018 1.913.044 1.711.855 (2.631.718) 191.304 (2.262.086) 3.522.156 
2012 3.522.156 1.952.664 1.717.698 (2.755.337) 195.266 (2.473.373) 3.373.888 
2013 3.373.888 1.992.285 1.750.278 (3.124.026) 199.229 (2.746.947) 3.309.731 
2014 3.309.731 2.031.905 1.761.518 (3.355.866) 203.191 (2.945.126) 3.246.893 
2015 3.246.893 2.071.525 1.770.853 (3.600.888) 207.153 (3.154.538) 3.185.420 
2016 3.185.420 2.111.145 1.778.384 (3.859.554) 211.115 (3.375.754) 3.125.343 
2017 3.125.343 2.150.766 1.784.212 (4.132.333) 215.077 (3.609.365) 3.066.681 
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Gambar  7.1   
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periode 1988 sd 2017 
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tahun 2017. Dengan menggunakan pengelolaan berbasis 
MSY, pada dasarnya baik stok maupun pertumbuhan ikan 
relatif stabil dan dengan demikian keberlajutan stok pun 
dapat terjaga. Lain halnya jika diskenariokan kondisi 
perikanan yang masih bermasalah IUU, maka 
kemungkinan terjadinya deplesi dapat diperhitungkan dan 
kemungkinan stok tidak akan stabil sebagaimana juga 
pertumbuhan ikan.  

Tabel  7.3  
Neraca Sumber Daya Ikan Pelagis Kecil berdasarkan MSY 

Tahun Stok awal Produksi Pertumbuhan Stok akhir 
1988 3.552.729 1.792.709 1.709.834 3.469.854 
1989 4.419.384 1.792.709 1.323.864 3.950.538 
1990 3.869.139 1.792.709 1.605.424 3.681.854 
1991 4.734.802 1.792.709 1.105.214 4.047.307 
1992 4.530.568 1.792.709 1.251.551 3.989.410 
1993 4.419.534 1.792.709 1.323.769 3.950.595 
1994 4.680.307 1.792.709 1.145.971 4.033.569 
1995 4.443.039 1.792.709 1.308.913 3.959.243 
1996 5.476.734 1.792.709 426.416 4.110.441 
1997 4.366.394 1.792.709 1.356.503 3.930.188 
1998 5.646.778 1.792.709 238.327 4.092.395 
1999 3.834.085 1.792.709 1.619.059 3.660.435 
2000 3.937.648 1.792.709 1.577.288 3.722.226 
2001 3.633.282 1.792.709 1.687.237 3.527.810 
2002 4.844.154 1.792.709 1.019.671 4.071.116 
2003 3.812.120 1.792.709 1.627.340 3.646.751 
2004 3.274.984 1.792.709 1.766.885 3.249.160 
2005 3.258.404 1.792.709 1.769.267 3.234.962 
2006 3.349.985 1.792.709 1.754.667 3.311.943 
2007 3.477.073 1.792.709 1.728.580 3.412.944 
2008 3.150.624 1.792.709 1.781.944 3.139.859 
2009 4.685.510 1.792.709 1.142.134 4.034.935 
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Tahun Stok awal Produksi Pertumbuhan Stok akhir 
2010 3.330.611 1.792.709 1.758.049 3.295.951 
2011 3.545.018 1.792.709 1.711.855 3.464.163 
2012 3.522.156 1.792.709 1.717.698 3.447.146 
2013 3.373.888 1.792.709 1.750.278 3.331.457 
2014 3.309.731 1.792.709 1.761.518 3.278.540 
2015 3.246.893 1.792.709 1.770.853 3.225.037 
2016 3.185.420 1.792.709 1.778.384 3.171.094 
2017 3.125.343 1.792.709 1.784.212 3.116.846 
 

Seperti juga tampak pada Gambar dinamika neraca stok 
basis MSY di bawah ini, stok cenderung mengalami stabil 
dari tahun ke tahun, dengan hanya sedikit koreksi. 
Produksi stabil pada level MSY, dan pertumbuhan pun 
relatif stabil. 
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 Untuk menghitung neraca moneter, secara sederhana 
dilakukan dengan menggunakan variabel unit rent seperti 
yang dijelaskan pada Bab Metode Perhitungan Neraca 
Ekonomi Sumber Daya Ikan , yang diperoleh nilai rataan 
unit rent yang merupakan rasio rente dengan input atau 
biaya untuk sumber daya pelagis kecil sebesar 3,74 dalam 
juta Rupiah.  Seluruh dinamika neraca fisik tadi 
diperhitungkan dengan unit rent, sehingga diperoleh neraca 
moneter sebagaimana Tabel berikut ini. Seperti tampak 
pada tabel, nilai stok sumber daya ikan pelagis kecil 
Indonesia sepanjang tahun berfluktuasi dari nilai tertingi 
21,1 Trilyun Rupiah pada tahun 1998, sampai dengan nilai 
terendah sebesar 11,7 Trilyun Rupiah pada tahun 2017. 
Nilai stok mengalami penurunan karena terjadi 
peningkatan produksi, dan penurunan nilai pertumbuhan, 
ditambah peningkatan nilai perikanan IUU.  Nilai stok 
akhir tahun 2017 ditutup pada posisi sebesar 11,5 Trilyun 
Rupiah. Nilai stok ikan pelagis ini sangat besar, dan 
menjadi asset yang tidak bisa diabaikan untuk dikelola 
dengan baik tentunya. Sementara nilai IUU untuk 
perikanan pelagis kecil setiap tahun juga cukup tinggi, 
berkisar antara  342 Milyar Rupiah sampai dengan 804 
Milyar per tahun, memerlukan perhatian penanganannya 
secara serius.  
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Tabel  7.4  
Neraca Moneter Perikanan Pelagis Indonesia (Ribu) 

Tahun 
Nilai 
Stok 
Awal 

Nilai 
Produksi 

Nilai 
Pertum-
buhan 

Nilai 
Deplesi 

Nilai 
IUU 

Nilai 
Perubah-
an Lain 

Nilai 
Stok 

Akhir 
1988 13.283 3.419 6.393 -3.391 342 -2.782 16.523 
1989 16.523 3.684 4.950 -2.077 368 -5.032 14.466 
1990 14.466 3.845 6.002 -3.227 385 -1.763 17.703 
1991 17.703 4.286 4.132 -2.053 429 -2.234 16.939 
1992 16.939 4.379 4.679 -2.465 438 -2.743 16.524 
1993 16.524 4.499 4.949 -2.776 450 -1.802 17.499 
1994 17.499 4.837 4.285 -2.569 484 -2.420 16.612 
1995 16.612 5.034 4.894 -3.229 503 1.279 20.476 
1996 20.476 5.013 1.594 -1.409 501 -1.640 16.325 
1997 16.325 5.614 5.072 -4.014 561 1.877 21.112 
1998 21.112 5.706 891 -1.506 571 -2.898 14.335 
1999 14.335 5.291 6.053 -5.209 529 -5.055 14.722 
2000 14.722 5.317 5.897 -4.906 532 -6.092 13.584 
2001 13.584 5.639 6.308 -6.510 564 -2.088 18.111 
2002 18.111 5.907 3.812 -3.121 591 -4.294 14.253 
2003 14.253 5.758 6.084 -5.986 576 -7.744 12.245 
2004 12.245 5.686 6.606 -8.312 569 -8.726 12.183 
2005 12.183 5.824 6.615 -8.703 582 -8.570 12.525 
2006 12.525 6.448 6.560 -9.533 645 -8.526 13.000 
2007 13.000 6.723 6.463 -9.354 672 -9.642 11.780 
2008 11.780 6.680 6.662 -11.454 668 -5.030 17.518 
2009 17.518 6.939 4.270 -4.520 694 -6.222 12.453 
2010 12.453 7.095 6.573 -11.150 709 -9.118 13.254 
2011 13.254 7.153 6.400 -9.840 715 -8.458 13.169 
2012 13.169 7.301 6.422 -10.302 730 -9.247 12.614 
2013 12.614 7.449 6.544 -11.680 745 -10.270 12.374 
2014 12.374 7.597 6.586 -12.547 760 -11.011 12.140 
2015 12.140 7.745 6.621 -13.463 775 -11.794 11.910 
2016 11.910 7.893 6.649 -14.430 789 -12.621 11.685 
2017 11.685 8.041 6.671 -15.450 804 -13.495 11.466 

 

Selanjutnya analisis trend ke depan untuk ikan 
pelagis kecil dapat dilihat dari hasil trend analysis dengan 
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model linier yang menghasilkan nilai MAPE terkecil 
dibandingkan dengan model lainnya, di bawah ini. 
Kecenderungan trend ke depan yang dilakukan selama lima 
tahun sampai dengan tahun 2017 menunjukkan produksi 
yang meningkat terus. Hasil pendugaan produksi ini 
digunakan untuk menduga perubahan dari stok dari stok 
awal di tahun 2017 yang merupakan stok akhir di tahun 
2018. Hasil analisis trend menunjukkan kondisi stok yang 
relatif cenderung menurun dari level 3,1 juta sampai 2,9 
juta, sementara produksi cenderung mengalami 
peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan. 
Pertumbuhan cenderung berfluktuasi. Stok ikan akan 
ditutup pada tahun 2022 pada posisi 2,9 juta ton.  
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Gambar  7.3  

Trend Analisis Plot forward account forecast  
Ikan Pelagis Kecil 
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Tabel  7.5  
Neraca Sumber Daya Ikan Pelagis Kecil  

Lima Tahun ke Depan 
Tahun Stok Awal Produksi Pertumbuhan Stok akhir 

2018 3.066.681 2.190.386 1.788.443 3.009.442 
2019 3.009.442 2.230.006 1.791.180 2.953.628 
2020 2.953.628 2.269.626 1.792.526 2.899.232 
2021 2.899.232 2.309.247 1.792.580 2.846.239 
2022 2.846.239 2.348.867 1.791.440 2.861.640 

 

 
Gambar  7.4  

Prediksi Fluktuasi Ikan Pelagis Kecil Lima Tahun ke Depan 
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mengenai konsisi stok dan flownya yang merupakan 
agregat dari seluruh WPP di Indonesia. Stok dan 
flow yang secara kuantitatif dapat diketahui dari 
Neraca Sumber Daya ikan Pelagis kecil Indonesia 
adalah standing stok awal tahun beserta perubahan-
perubahannya sepanjang tahun berjalan termasuk 
produksi, pertumbuhan, deplesi, eksternalitas akibat 
Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU), dan 
juga perubahan lainnya, serta standing stock di akhir 
periode tahun. Dari hasil analisis neraca sumber 
daya ikan Indonesia dapat diketahui bahwa secara 
keseluruhan kondisi stok sumber daya ikan pelagis 
kecil masih berada dalam kondisi surplus.  

2. Trend tahunan kondisi stok Pelagis kecil 
berfluktuasi. Standing stock sepanjang tahun (1988 sd 
2017) pada kisaran 3 juta ton sampai dengan 5 juta 
ton Nilai moneter standing stock ini dengan model 
yang sama pada kisaran 12 trilyun sampai dengan 21 
Trilyun rupiah.   

3. Baik variabel Deplesi maupun IUU pada model 
neraca recursive, pada dasarnya hanya 
mempengaruhi perubahan lain-lain dan seluruh 
estimasi standing stock berasal dari dinamika bio-
ekonomi ikan dari data time series input dan output, 
yang didalamnya tidak memasukkan variabel 
tersebut dalam model. 

4. Dengan menggunakan model MSY dimana 
perhitungan tidak memasukkan variabel pengurang 
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seperti deplesi dan IUU, neraca stok menunjukkan 
kondisi lebih stabil, demikian juga pertumbuhan 
ikan.  

5. Neraca moneter ikan pelagis kecil stok awal pada 
tahun 1988 menunjukkan nilai kisaran 13 Trilyun 
rupiah, dan  ditutup pada nilai sekitar 12 Trilyun 
rupiah di tahun 2010.  

6. Analisis moneter 5 tahun ke depan dari 2012 sd 2017 
untuk ikan pelagis kecil Indonesia, cenderung 
mengalami penurunan. Dari stok awal sekitar 12 
Trilyun di tahun 2010, standing stock  terus menerus 
mengalami penurunan nilai moneternya menjadi 
sekitar 6 Trilyun di tahun 2017.   

Penelitian mengenai Neraca Sumber Daya Ikan 
lainnya belum banyak dilakukan, beberapa diantaranya 
dilakukan penulis pada wilayah Indonesia untuk jenis ikan 
Pelagis besar, demersal dan udang dengan kerjasama riset 
Kementerian Kelautan dan Perikanan (2013, 2014, dan 
2015). Penulis juga melakukan penelitian Neraca Ekonomi 
Sumber Daya Ikan  untuk wilayah WPP 712 (Laut Jawa) di 
tahun 2012 (Anna dan Fauzi, 2013). Sementara untuk 
perairan umum juga dilakukan pada Perairan Waduk 
Cirata pada tahun 2017 (belum dipublikasikan).  
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7.2 Pengembangan Neraca Ekonomi Sumber Daya Ikan  
di Negara-Negara Lainnya 

Neraca sumber daya ikan pada dasarnya sudah dilakukan 
di negara-negara maju, seperti Islandia, Maldives dan 
Namibia. Riset yang dilakukan di negara-negara ini telah 
menampilkan perhitungan NESI nya secara lebih detail dan 
dipublikasikan. Beberapa negara lainnya yang kontribusi 
Perikanannya terhadap GDP rendah juga sudah mulai 
membuat NESI, seperti Brazil, Chili, Korea Filipina dan 
Afrika Selatan. Penyusunan  NESI dilakukan berdasarkan 
beberapa pertimbangan berikut ini (FAO, 2004): 

 Pentingnya sektor perikanan dalam memberikan 
kontribusi bagi kesejahteraan ekonomi di suatu 
wilayah,karena sektor ini dapat menyerap tenaga 
kerja yang cukup besar dan menghasilkan 
sumbangan nilai tambah yang cukup besar. 

 Perikanan penting bagi produksi pangan nasional. 
 Perhatian yang tinggi akhir-akhir ini dari masyarakat 

internasional dan nasional terhadap berbagai 
permasalahan yang dihadapi perikanan laut, 
termasuk didalamnya masalah overfishing yang 
sudah sampai pada tahap serius, kemudian over 
capacity yang cukup tinggi dari kapal perikanan, 
pendapatan ekonomi yang rendah, subsidi yang 
masif dan masalah lingkungan seperti dibuangnya 
ikan-ikan by cacth, penggunaan alat tangkap yang 
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merusak lingkungan, degradasi habitat dan 
pencemaran laut.  

 Upaya untuk mengimplementasikan rekomendasi 
aksi dari UNCED agenda 21 termasuk kompilasi 
akutansi sumber daya alam dalam terminologi fisik 
dan moneter seperti yang dihitung dalam  SEEA 
(System of Integrated Environmental and Economic 
Accounting).  

  Lesson learn dari implementasi kajian NESI terutama 
yang berkaitan dengan sumbangannya terhadap GDP, 
dilakukan oleh ADB (2002) di negara-negara kepulauan 
Pacifik, dengan tujuan untuk meningkatkan akurasi 
pengukuran perikanan terhadap GDP, meningkatkan 
interes diantara institusi pengelola perikanan dalam 
pengukuran kontribusi ekonomi terhadap ekonomi 
nasional dan menyediakan informasi yang dapat digunakan 
untuk mengkuantifikasi manfaat dari berbagai opsi 
pengelolaan perikanan.  

 Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah 
Production approach, Income Approach dan expenditure 
approach. Beberapa kesulitan yang dialami dalam 
implementasi NESI ini adalah kurangnya data input 
perikanan akibat kurangnya koordinasi antara institusi 
pengelola perikanan dan juga institusi pengelola statistik 
dalam mengkalkulasi input perikanan. Selain itu kesulitan 
juga dialami dalam pengumpulan data menyangkut 
perikanan subsisten. 
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 Pengalaman NESI lainnya adalah kajian yang 
dilakukan di perikanan laut Baltik oleh pemerintah Estonia 
dan Eurostat (Estonian Statistical Office and Eurostat, 2005). 
Metode yang digunakan adalah metode NESI dari Hand 
book SEEAF (Integrated Environmental and Economic 
accounting for Fisheries). Studi meliputi overview analisis 
kualitatif dan kuantitatif sumber daya ikan di laut Baltic 
dan daratan Estonia. Aliran akun fisik  dan tabel suplai dan 
pemanfaatan dalam unit fisik dan moneter serta rente 
sumber daya dikalkulasi dengan dua pendekatan. Karena 
data sangat rendah kualitasnya, maka akun aliran dari ikan 
dan produk perikanan dikonstruksikan dan akun suplai-
use dikumpulkan dalam format yang lebih baik.  NESI pada 
implementasi di Laut baltic menghasilkan pemahaman 
bahwa sektor perikanan di Estonia sangat heteogen dan 
profit utama dihasilkan dari perikanan laut, namun bagian 
terbesar dari populasi di kepulauan sangat tergantung dari 
perikanan pesisir yang lebih tidak menguntungkan. 

 Pemanfaatan NESI di New Zealand  bertujuan untuk 
mengukur  besaran, pemanfaatan, nilai dan keberlanjutan 
dari sumber daya ikan sepanjang waktu. Metode yang 
digunakan adalah dari The Handbook of National Accounting, 
Integrated Environmental and Economic Accounting for Fisheries 
(SEEAF). Penggunaan Metode SNA dan SEEA menjadi ciri 
kajian ini. Kajian juga mengeksplorasi kemungkinan untuk 
solusi bagi issue dalam mengkompilasi nilai stok ikan dari 
kuota dan data tangkapan yang dihasilkan dari pengelolaan 
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sumber daya ikan di New Zealand.  Seperti diketahui, 
perikanan tangkap komersial  di New Zealand dikelola 
dengan sistem ITQ yang meliputi 95% dari total perikanan 
komersial, sehingga membuat model menjadi bermanfaat 
untuk melihat feasibility dari kebijakan ini. Kelebihan lain 
dari kajian ini adalah adanya metode yang diajukan, 
yangdikembangkan oleh Biro Pusat Statistik Australia, 
untuk mengintegrasikan nilai pertumbuhan alami stok ikan 
untuk menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan dari 
penggunaan stok dalam produksi ini.  

 Kajian Neraca Ekonomi Sumber Daya Ikan  di Afrika 
Selatan (Hutton and Sumalia, 2002)  sudah lebih jauh lagi 
menggunakan model analisis pengelolaan untuk perikanan  
yang kooperatif dan non kooperatif dengan analisis Game 
theory.  Model struktur umur ikan dalam dinamika populasi 
digunakan karena ketersediaan data untuk menghasilkan 
alur akun fisik sebagai input akun sumber daya alam 
nasional. Kajian dari akun fisik dapat diindikasikan bahwa 
strategi pembangunan yang konservatif dapat 
meningkatkan tangkapan alat tangkap trawl terhadap ikan 
demersal selama dekade terakhir. Kajian juga dilakukan 
untuk mensimulasi dua jenis perikanan trawl dan longline 
yang berkompetisi untuk memperoleh ijin menangkap ikan. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai present value dari 
rente sumber daya ikan tertinggi  dapat diperoleh dari 
alokasi bagian Total Allowable Catch (TAC) pada alat 
tangkap longline.    
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 Pengalaman negara lain adalah dari Zanzibar, yang 
melakukan kajian NESI dengan tujuan untuk membuat 
konstruksi akun fisik, mengkaji rente sumber daya dari 
perikanan, mengestimasi model bioekonomi 
danmenggunakan model ini untuk memperoleh 
maksimisasi rente bagi kesejahteraan masyarakat, serta 
menghasilkan informasi baseline bagi kajian mendatang. 
Kajian seperti di Zanzibar ini yang akan dilakukan 
prototypenya di Indonesia melalui kajian NESI ini. Metode 
yang digunakan seperti juga pada penelitian lainnya adalah 
pendekatan yang diajukan oleh UN dan FAO (2004), 
dengan data yang diperoleh dari survey budget rumah 
tangga, data catch dan effort, dan survey nelayan. 

 Filipina adalah negara yang juga sudah melakukan 
NESI (Ilarina dan Amoro, 2000), setelah sebelumnya pada 
tahun 1995 mereka menyusun Environment and Natural 
resource Accounting (ENRA) . ENRA disusun sebagai 
mekanisme untuk mengintegrasikan sumber daya alam dan 
konsern lingkungan untuk mendorong pembangunan 
berkelanjutan. Studi dilakukan dengan memperhatikan sifat 
dasar perikanan yang sangat mobile. Analisis digunakan 
dengan model bioekonomi Fox. Penelitian ini juga 
memasukkan variabel deplesi yang dimasukkan sebagai 
akun asset.  

 Kajian NESI yang dilakukan di Inggris (ONS, 2003) 
membuat konstruksi dari akun fisik dan ekonomi untuk 
perikanan Inggris. NESI dikembangkan dalam kerangka 
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satelite account dari National Account, yang memungkinkan 
stok dan asset sumber daya alam dibandingkan dengan 
asset produksi dalam perhitungan National Account. Selain 
itu juga NESI menjadi basis bagi analisis keberlanutan 
ekstraksi sumber daya alam. Kajian menganalisis hanya 
beberapa stok ikan penting yang ditangkap oleh kapal 
penangkap ikan Inggris, dengan menggunakan metodologi 
dari UN fisheries handbook. 
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Bab 8 
Implikasi Kebijakan Neraca Ekonomi  

Sumber Daya Ikan  

8.1 Implikasi Makro Ekonomi Nasional 
Tidak diragukan lagi bahwa kajian Neraca Ekonomi 
Sumber Daya Ikan  pada dasarnya memiliki implikasi yang 
sangat penting terhadap kebijakan perikanan di masa yang 
akan datang. Pengukuran Neraca Ekonomi Sumber Daya 
Ikan  memberikan nuansa pola fikir yang akan berbeda 
dibandingkan dengan dalam kondisi ketidak-adanya 
pemahaman mengenai peta NESI. Hal yang paling utama 
adalah pola orientasi baru dalam hal kebijakan 
pembangunan berkelanjutan, terutama menyangkut 
kebijakan makro nasional.   

Perikanan (tangkap) yang selama ini terekspos 
berbagai eksternalitas baik akibat kegiatan ekonomi itu 
sendiri dan juga permasalahan lingkungan akibat kegiatan 
ekonomi, tentu saja mengalami berbagai kondisi negatif 
seperti deplesi dan degradasi. Analisis Neraca Ekonomi 
Sumber Daya Ikan  diharapkan dapat menjadi masukan 
bagi berbagai permasalahan tersebut.  

Berdasarkan analisis Neraca Ekonomi Sumber Daya Ikan, 
keluaran kebijakan yang menjadi solusi bagi berbagai 
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permasalahan menyangkut hal-hal berikut ini diharapkan 
dapat terjawab. Komponen pertama adalah menyangkut 
rente yang dapat diperoleh dari perikanan yang selama ini 
terabaikan, dan bahkan hilang. Neraca Ekonomi Sumber 
Daya Ikan  memiliki prospek diantaranya untuk menjadi 
solusi bagi hal-hal sebagai berikut: 

 Bagaimana menghasilkan rente sumber daya dari 
perikanan nasional yang dapat diperoleh pemerintah 
sebagai wakil kepemilikan publik atas sumber daya 
melalui instrumen ekonomi. 

 Bagaimana kontribusi sektor dapat ditingkatkan 
dalam Produk Domestik Bruto melalui pengelolaan 
berbasis Neraca Ekonomi Sumber Daya Ikan. 

 Menjadi bahan monitoring kinerja sektor perikanan 
dan juga sub sektornya. 

 Meningkatkan pengelolaan perikanan dengan dasar 
pemahaman aset sumber daya ikan yang dimiliki. 

 Meningkatkan pemahaman bagi berbagai dampak 
kebijakan yang sudah ada seperti misalnya subsidi 
terhadap asset sumber daya ikan.  

 Sebagai monitoring kebijakan makro ekonomi pada 
sektor perikanan. 
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8.2 Kebijakan Inter-regional dan International 
Boundaries 

Neraca Ekonomi Sumber Daya Ikan  juga menjadi sangat 
penting terkait kebijakan perikanan antar negara atau inter-
regional dan international boundaries, mengingat sumber 
daya ikan adalah sumber daya yang bersifat mobile dan 
pergerakannya lintas negara. Dalam hal ikan yang memiliki 
dimensi alur migrasi yang luas meliputi beberapa negara 
seperti Tuna, maka Neraca Ekonomi Sumber Daya Ikan  
harus dilakukan negara-negara secara bersama yang 
meliputi alur ruaya komoditas tersebut. Hal ini penting 
dalam upaya untuk mempertahankan keberlanjutan 
perikanan tersebut.  

 Sumber daya ikan dengan alur migrasi meliputi 
beberapa negara bisasanya diatur bersama melalui Regional 
Fisheries Bodies (RFBs) sebagai instrumen kerjasama salam 
hal konservasi, manajemen dan pembangunan perikanan. 
Tujuan akhirnya adalah untuk keberlanjutan perikanan. 
RFBs memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola 
secara bersama-sama pembangunan perikanan inter-
regional dan inter-boundaries. RFBs dapat dibedakan 
menjadi 3 jenis, yaitu Regional Fisheries Management 
Organization (RFMOs) yang bertanggung jawab dalam 
pengelolaan sumber daya perikanan pada wilayah tertentu 
dari perairan internasional dari highly migratory species. Jenis 
kedua adalah Advisory Bodies, dan yang ketiga Scientific 
Bodies. RFMO pertama yang dibentuk pada tahun 1948 oleh 
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FAO adalah Asia-Pacific Fishery Commission. RFMO lainnya 
diantaranya adalah International Commission for the 
Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT), Western and Central 
Pacific Fishery Management Commission (WCPFC), Indian 
Ocean Tuna Commission (IOTC) and Inter-American Tropical 
Tuna Commission (IATTC). RFMO ini bertanggung jawab 
dalam mengelola highly migratory species seperti ikan Tuna, 
Marlin, Sailfish, Hiu dan Swordfish. Kerjasama internasional 
menjadi sangat penting dalam mengelola spesies-spesies 
ini. Menjadi anggota salah satu dari RFMO ini tentunya 
mengandung konsekwensi untuk mengikuti semua 
ketentuan yang diputuskan bersama.  

 Organisasi seperti Commision from the Conservation of 
Southern Bluefin Tuna (CCSBT) misalnya bertujuan untuk 
menjamin melalui pengelolaan yang tepat, konservasi dan 
pemanfaatan optimal dari perikanan Global Southern Bulefin 
Tuna. Diantaranya adalah dengan bertanggung jawab 
dalam menentukan Jumlah Tangkapan yang diperBolehkan 
(JTB) dan alokasinya diantara negara-negara anggota. 
Dengan demikian tentunya Neraca Ekonomi Sumber Daya 
Ikan  untuk ikan-ikan lintas wilayah yang dilakukan secara 
bersama menjadi sumber informasi penting bagi 
pengelolaan bersama. Neraca Ekonomi Sumber Daya Ikan 
menjadi informasi penting dalam menyusun Rencana 
Pengelolaan Perikanan inter-regional seperti juga pada level 
nasional. 
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Bab 9 
Penutup 

 
Sumber daya perikanan dengan potensinya yang besa 
merupakan harapan kita untuk menyelesaikan masalah 
pangan, kesejahteraan pemanfaat dan pelakunya, serta 
ekonomi nasional secara keseluruhan. Pengelolaan 
perikanan yang berkelanjutan menjadi suatu keniscayaan 
agar semua harapan tersebut tidak menjadi sia-sia. Berbagai 
Instrumen yang ada sampai sejauh ini belum memberikan 
hasil yang optimal dalam hal keberlanjutan perikanan. 
Terbukti dengan masih terjadinya berbagai issue pada 
sektor perikanan, seperti overfishing, over capacity, dan 
deplesi sumber daya ikan. Tidak mengherankan jika sampai 
saat ini sektor perikanan belum banyak memberikan 
kontribusi yang berarti pada perekonomian nasional. 
Kondisi kemiskinan yang mendera nelayan dan pelaku 
usaha perikanan lainnya menunjukkan betapa masih belum 
tepatnya pengelolaan perikanan yang dilakukan sejauh ini.  

 Berbagai upaya pengelolaan dengan menggunakan 
instrumen pengelolaan sudah banyak dilakukan. Dapat 
disebutkan beberapa diantaranya seperti pengelolaan 
berbasiskan biologi, dengan menggunakan Instrumen 
Maximum Sustainable Yield (MSY), yang pada dasarnya 
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hanya di atas kertas saja, tidak diikuti dengan kebijakan 
lainnya dalam hal pembatasan input atau output misalnya. 
Dengan demikian kebijakan MSY dapat dikatakan belum 
operasional sepenuhnya. Kebijakan lainnya yang juga 
sudah kita dengar dan saksikan adalah pengembangan 
Kawasan Konservasi Laut (KKL), pengelolaan berbasis 
sosial seperti community-based management, dan kebijakan 
lainnya seperti moratorium kapal asing, pelarangan alat 
tangkap tidak ramah lingkungan, dan lain-lain. Sayangnya 
seluruh pengelolaan itu tidak berbasis pada informasi 
paling penting dan mendasar berkaitan dengan kondisi 
stok sumber daya ikannya sendiri secara dinamis, flowsnya 
dari tahun ke tahun.   

Kondisi perubahan stok baik menyangkut 
ketersediaan, perubahan ketersediaan, serta perubahan 
yang kemudian akan terjadi akibat adanya perubahan yang 
terjadi pada permintaan antara (intermediate demand) dan 
permintaan akhir (final demand) terhadap sumber daya ikan, 
menjadi hal yang krusial untuk diukur dan difahami. 
Informasi ini menjadi basis bagi pengelolaan selanjutnya 
melalui berbagai Instrumen pengelolaan. Seluruh proses 
itulah yang kita sebut sebagai Neraca Ekonomi Sumber 
Daya Ikan. Kebutuhan akan perhitungan Neraca Ekonomi 
Sumber Daya Ikan ini menjadikan tata kelola perikanan 
akan menjadi lebih efisien, optimal dan transparan. 
Informasi dari pengukuran Neraca Ekonomi Sumber Daya 
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Ikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 
perencanaan sektor perikanan.  

Neraca Ekonomi Sumber Daya Ikan juga akan 
memberikan pengukuran yang lebih detail, daripada hanya 
sekedar mengukur kontribusi sektor melalui indikator 
Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini disebabkan karena 
dengan perhitungan Neraca Ekonomi Sumber Daya Ikan 
dapat memberikan gambaran yang riil mengenai kondisi 
deplesi, depresiasi atau apresiasi pada sumber daya ikan, 
baik disebabkan oleh eksternalitas, atau penyebab lainnya. 
Dengan demikian Neraca Ekonomi Sumber Daya Ikan 
dapat menjadi sumber informasi yang sistematis dalam hal 
ketersediaan, perubahan ketersediaan, serta perubahan 
yang terjadi pada permintaan antara (intermediate demand) 
dan permintaan akhir (final demand) terhadap sumber daya 
ikan. 

Pemanfaatan neraca sumber daya ikan sebagai salah 
satu instrumen untuk pembangunan perikanan yang 
berkelanjutan dapat dikatakan sebagai hal baru dan 
langkah maju dalam pengelolaan perikanan di Indonesia. 
Seperti diuraikan sebelumnya, Neraca Ekonomi Sumber 
Daya Ikan memberikan informasi yang lebih komprehensif 
mengenai kondisi perikanan kita baik di hulu maupun di 
hilir. Data dan informasi yang akurat mengenai portofolio 
sumber daya ikan akan memberikan tuntunan bagi arahan 
kebijakan yang lebih tepat sasaran.  
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