Harga BBM Naik, Harga Jual Ikan Melorot, Nelayan Tak
Kuat Melaut
KENDAL, KOMPAS.com – Sudah jatuh tertimpa tangga. Barangkali pepatah itulah, yang pas
disandangkan kepada nelayan Kendal Jawa Tengah. Pasalnya, selain harus menanggung kenaikan
harga bahan bakar minyak (BBM), kini harga ikan hasil tangkapannya turun.
Seminggu yang lalu, ikan tongkol tangkapan bisa laku Rp 15.000 per kilgramo, kini hanya laku Rp
9.000 per kilogramnya.
Pengurus kelompok nelayan Tawang Rowosari Kendal, Sugeng, mengatakan, saat ini sedang musim
ikan tongkol. Namun setiap hari, harga ikan tersebut terus turun. Penyebabnya belum diketahui.
“Harga itu, bisa saja kembali turun, bila ikan tongkol tangkapan nelayan terus bertambah,” kata
Sugeng, Jumat (21/11/2014).
Sugeng mengaku, meskipun ikan tangkapannya cukup banyak, namun nelayan tidak bisa menikmati
hasilnya dengan maksimal. Sebab untuk ongkos melaut, setiap harinya rata-rata nelayan
menghabiskan 30-50 liter atau sekitar RP 250.000 untuk kapal kecil.
“Padahal, baru kali ini hasil ikan tangkapan nelayan cukup baik. Kemarin-kemarin, kami hampir
frustrasi karena laut sepi ikan tangkapan. Selain itu, akibat cuaca yang tak menentu akhir-akhir ini
mengakibatkan pendapatan ikan juga tak menentu,” ujarnya.
Nasib nelayan di Tawang Rowosari Kendal tersebut rupanya lebih baik dibandingkan nelayan
Bandengan Kendal. Pasalnya, nelayan Bandengan malah tidak bisa melaut karena tidak kuat
membeli BBM.
“Harga ikan rendah, sementara ikan yang kita tangkap tidak melimpah. Kami harus pandai-pandai
memilih hari bila mau melaut. Kalau anginnya kencang, kami tidak berangkat. Sebab BBM mahal,”
kata salah satu nelayan Bandengan Kendal, Abdul Rosyid (30).
Dia menjelaskan, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM solar membuat nelayan susah dan
putus asa. Pasalnya, tahun ini boleh dibilang merupakan musim paceklik bagi para nelayan di
Kendal.
Rosyid mengungkapkan, pilihan untuk tidak melalut seiring naiknya harga BBM itu adalah hal yang
tepat. Sebab kalau tetap dipaksakan melaut, maka nelayan rata-rata akan pulang tidak membawa
hasil tangkapan.
“Kami berharap, para nelayan ini tetap mendapatkan subsidi baik dari pemerintah daerah, provinsi
maupun pusat sehingga beban kami bisa sedikit ringan. Apalagi kenaikan harga BBM, akan diikuti
dengan naiknya harga suku cadang mesin maupun perawatan perahu,” tandasnya.
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