
32

DAFTARDAFTARDAFTARDAFTAR PUSTAKAPUSTAKAPUSTAKAPUSTAKA

Tridhonanto, A. (2010). Meraih Sukses dengan Kecerdasan Emosional. Jakarta: Gema Insani Press.

Priyatna, A. (2013). Pahami Gaya Belajar Anak!. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Menteri Inginkan Konsumsi Ikan Indonesia Samai Jepang. Diakses 20 Maret, 2013, dari

http://www.investor.co.id/agribusiness/menteri-inginkan-konsumsi-ikan-indonesia-samai-jepang/35193.

Srihandriatmo, M. (2012, Juni). KKP Targetkan Konsumsi Ikan Nasional Naik. Diakses Maret 20, 2013,

dari http://www.tribunnews.com/2012/06/15/kkp-targetkan-konsumsi-ikan-nasional-naik.

Tingkat Konsumsi Ikan: Peluang, Hambatan dan Strategi. Diakses 20 Maret, 2013, dari

http://www.wpi.kkp.go.id/?p=709.

Kuntandi. (2013, Maret). Konsumsi ikan Indonesia di bawah Malaysia. Diakses Maret 20, 2013, dari

http://ekbis.sindonews.com/read/2013/03/11/34/726090/konsumsi-ikan-indonesia-di-bawah-malaysia.

Suprapto, H. (2010, Juni). Fadel: Konsumsi Ikan Masih Rendah. Diakses Maret 20, 2013, dari

http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/157340-fadel.

Abidin, F. (2013, Maret). Anak Indonesia Terancam 'Lemot'. Diakses Maret 20, 2013, dari

http://www.analisadaily.com/news/2013/1060/anak-indonesia-terancam-lemot/.

Jun, J. (2012, Juli). Konsumsi Ikan, Antara Potensi dan Mitos. Diakses Maret 27, 2013, dari

http://kesehatan.kompasiana.com/makanan/2012/07/18/3/478722/konsumsi-ikan-antara-potensi-dan-

mitos.html.

Wijaya, R. (2011, November). Konsumsi Ikan di Bawah Angka Nasional. Diakses Maret 27, 2013, dari

http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/11/23/102562.

Rogers dan Storey. (1987). Definisi kampanye. Diakses Maret 27, 2013, dari http://all-about-

theory.com/2010/03/pengertian-kampanye.html .

Mahdia, A. (2004, Juli). Definisi kampanye sosial. Diakses Maret 27, 2013, dari http://all-about-

theory.com/2010/03/pengertian-kampanye-sosial.html .

Iklan dan Komunikasi Pemasaran.. Diakses Maret 27, 2013, dari http://penayunus

com/2010/06/15/iklan-dan-komunikasi-pemasaran/.

DeFleur dan Denis. (1985). Teori komunikasi massa. Diakses Maret 27, 2013, dari

http://komunikasi.unsoed.ac.id/sites/default/files/Komunikasi/20Massa/202.html .

Ekoyuono, A. (2009, Januari). Teori klasik tentang hubungan kepada calon konsumen mengikuti alur

AISAS. Diakses Maret 27, 2013, dari http://akucintarupiah.com/2009/01/10/teori-klasik-hubungan-

konsumen-teori-AISAS/.

Analisis SWOT : Kompasiana.com. Diakses Maret 27, 2013, dari http://media.kompasiana.com/new-

media/2012/06/01/analisis-swot-kompasianacom-467502.html .

Sandra Ball-Rokeach dan Melvin L. DeFluer. (1976). Macam-macam Teori Komunikasi. Diakses Maret

27, 2013, dari http://www.matematika-umsu.co.id/2013/04/macam-macam-teori-komunikasi.html.

Herbert Blumer dan Elihu Katz. (1974). Macam-macam Teori Komunikasi. Diakses Maret 27, 2013, dari

http://www.matematika-umsu.co.id/2013/04/macam-macam-teori-komunikasi.html.

Peter L Berrger dan Thomas Luckmann. (1966). Teori- Teori Komunikasi Secara Umum. Diakses

Maret 27, 2013, dari http://furriwulandari.student.ac.id/tugas-mata-kuliah-teori-komunikasi-1/.

Supariasa. (2001). Konsep Dasar Ilmu Gizi. Diakses Maret 27, 2013, dari http://www.lusa.co.id/konsep-

dasar-ilmu-gizi/ .

Piaget dan Vygotsky. (1962, 1978). Piaget vs Vygotsky. Diakses Maret 27, 2013, dari

http://humaniora.kompasiana.com/edukasi/2010/12/20/piaget-vs-vygotsky-326535.html.

Suzuki, T. (2001). Ikan, Pencegah Penyakit Degeratif. Diakses Maret 27, 2013, dari http://mbrio-

food.com/article9.htm.

http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/11/23/102562
http://all-about-theory.com/2010/03/pengertian-kampanye.html
http://all-about-theory.com/2010/03/pengertian-kampanye.html
http://all-about-theory.com/2010/03/pengertian-kampanye-sosial.html
http://all-about-theory.com/2010/03/pengertian-kampanye-sosial.html
http://komunikasi.unsoed.ac.id/sites/default/files/Komunikasi/20Massa/202.html
http://akucintarupiah.com/2009/01/10/teori-klasik-hubungan-konsumen-teori-AISAS/
http://akucintarupiah.com/2009/01/10/teori-klasik-hubungan-konsumen-teori-AISAS/
http://media.kompasiana.com/new-media/2012/06/01/analisis-swot-kompasianacom-467502.html
http://media.kompasiana.com/new-media/2012/06/01/analisis-swot-kompasianacom-467502.html
http://www.matematika-umsu.co.id/2013/04/macam-macam-teori-komunikasi.html
http://www.matematika-umsu.co.id/2013/04/macam-macam-teori-komunikasi.html
http://furriwulandari.student.ac.id/tugas-mata-kuliah-teori-komunikasi-1/
http://www.lusa.co.id/konsep-dasar-ilmu-gizi/
http://www.lusa.co.id/konsep-dasar-ilmu-gizi/
http://humaniora.kompasiana.com/edukasi/2010/12/20/piaget-vs-vygotsky-326535.html
http://mbrio-food.com/article9.htm
http://mbrio-food.com/article9.htm


33

LAMPIRANLAMPIRANLAMPIRANLAMPIRAN 1.1.1.1. HASILHASILHASILHASIL WAWANCARAWAWANCARAWAWANCARAWAWANCARADENGANDENGANDENGANDENGAN PIHAKPIHAKPIHAKPIHAK DARIDARIDARIDARI DINASDINASDINASDINAS KEMENTRIAN,KEMENTRIAN,KEMENTRIAN,KEMENTRIAN, KELAUTANKELAUTANKELAUTANKELAUTAN DANDANDANDANPERIKANANPERIKANANPERIKANANPERIKANAN

SUBYEKSUBYEKSUBYEKSUBYEKWAWANCARAWAWANCARAWAWANCARAWAWANCARA

Nama : Ary Setiawan

Usia : 29 tahun

Jenis Kelamin : Laki – laki

Pekerjaan : Staff Ahli Dinas Kementrian, Kelautan dan Perikanan Kota Semarang

HASILHASILHASILHASIL WAWANCARAWAWANCARAWAWANCARAWAWANCARA

1. Sejak kapan dimulainya gemar ikan?

• Gemar ikan sudah diadakan kurang lebih dari tahun 2004.

2. Secara umum gemar ikan itu apa?

• Gemar ikan adalah sebuah program nasional seluruh Indonesia yang bertujuan untuk

meningkatkan konsumsi ikan.

3. Apa yang melandasi diadakannya gemar ikan di kota tersebut?

• Gemar ikan diadakan berdasarkan tingkat konsumsi tiap – tiap daerah yang paling rendah.

Sementara di Jawa Tengah sendiri tingkat konsumsi ikannya nomor dua paling rendah di

Indonesia.

4. Selang waktu diadakannya gemar ikan tersebut berapa lama? Apakah dalam waktu dekat atau jangka

panjang?

• Tidak ada periode tertentu diadakannya gemar ikan. Jadi gemar ikan hanya diadakan pada saat

event – event tertentu saja. Hal ini terkait dengan efektivitas tempat dan biaya.

5. Selama ini gemar ikan mendapatkan respon seperti apa dari masyarakat?

• Selama gemar ikan mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Walaupun tingkat

konsumsi ikan tidak ekstrem naik, tetapi masih ada kemajuan dan proses yang bertahap.

6. Target sasaran dari gemar ikan tersebut siapa saja?

• Target dari gemar ikan yaitu ibu – ibu PKK, anak – anak, dan masyarakat umum.

7. Bagaimana caranya gemar ikan untuk menarik perhatian dari target sasaran tersebut?

• Untuk ibu – ibu PKK sendiri, menggunakan cara untuk berkumpul dan diberikan sosialisasi

tentang manfaat ikan. Selain itu, memberikan contoh hidangan yang berbahan baku dari ikan.

• Untuk anak – anak, menggunakan cara dengan membuatkan dongeng yang bercerita tentang

manfaat dari makan ikan. Kemudian, dapat pula dibagikan makanan berbahan baku ikan dan

membuat informasi tentang manfaat ikan berupa leaflet untuk dibagikan pada anak – anak.

• Sedangkan untuk masyarakat umum, juga dengan cara membuatkan leaflet yang berisi tentang

manfaat ikan bagi kesehatan.

8. Selama gemar ikan berlangsung, apa saja kendala yang dialami, sehingga sampai saat ini tingkat

konsumsi ikan di Indonesia masih rendah?

• Kendala yang petama adalah faktor budaya. Hal tersebut dikarenakan, seperti yang telah

diketahui, di Indonesia sendiri tidak ada budaya makan ikan seperti di negara Jepang. Sehingga

masyarakat Indonesia tidak terbiasa makan ikan.

• Kendala yang kedua adalah adanya image negatif pada konsumsi ikan yang berkembang di

masyarakat seperti : makan ikan menyebabkan cacingan pada anak – anak.

• Kendala yang ketiga yaitu akses untuk mendapatkan ikan cukup sulit. Misalnya, untuk

masyarakat yang tinggal di pegunungan karena tempat tinggalnya yang jauh dari perairan

sehingga sulit untuk mendapatkan ikan.

• Kedala yang keempat yaitu repotnya mengolah ikan. Apabila mengolah ikan, harus

membersihkan ikan dari duri, sisik, dan organ dalamnya. Hal tersebut membutuhkan waktu yang

tidak sedikit.

• Kendala yang kelima adalah ketersediaan ikan tergantung musimnya dan hal ini mempengaruhi

faktor harga dari ikan tersebut.
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Usia : .........

Pekerjaan: ...................................................

1. Apakah anak anda suka mengkonsumsi ikan ?

A. Tidak B. Iya C. Tidak Tahu

2. Jika jawaban anda AAAA, menurut anda apa yang menyebabkan anak anda tidak suka mengkonsumsi
ikan ?

 Karena ikan banyak durinya

 Karena Olahannya yang itu-itu saja

 Karena rasa dan baunya yang tidak enak

 Jawaban lain: ...................................................................................

3. Seberapa sering anak anda mengkonsumsi ikan dalam seminggu ?

A. 1 B. 2 C. Tidak dua-duanya/tidak pernah

4. Jika jawaban anda CCCC, kenapa anda jarang mengolah ikan untuk anak anda ? (centang jawaban anda )

 Tidak bisa mengolahnya menjadi makanan yang enak

 Tidak ada waktu

 Tidak tahu caranya

 Harga ikan cukup mahal

 Jawaban lain: ...................................................................................

5. BeriBeriBeriBeri tandatandatandatanda centangcentangcentangcentang yang mana saja manfaat dari konsumsi ikan untuk anak menurut anda ?

 Meningkatkan daya tahan tubuh anak

 Menjaga kesehatan kulit

 Meningkatkan kecerdasan anak

 Menjaga kekuatan tulang pada anak

 Mencegah penyakit polio pada anak

6. Seberapa sering anda membawakan bekal untuk anak anda?

A. Setiap hari B. Kadang kala C. Tidak pernah

7. Ketika anak anda kesekolah, bekal jenis apa yang anda berikan untuk anak anda?

A. Roti B. Makanan instant C. Masakan buatan sendiri

Jawaban lain....................................................................

8. Biasanya anda mendapatkan resep-resep masakan darimana?

A. Buku/Majalah B. Internet C. Televisi

Jawaban lain....................................................................




