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Indonesia merupakan negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada.
Penduduk yang berada di garis pantai (pesisir) banyak didominasi oleh nelayan yang
menggantungkan hidup sektor perikanan. Sayangnya, mereka belum bisa berkuasa atas lautnya
sendiri.

Luasnya laut Indonesia dan panjangnya garis pantai seharusnya bisa lebih dinikmati masyarakat
pesisir. Namun, banyak warga yang berprofesi sebagai nelayan tidak menikmati potensi laut
Indonesia karena keterbatasan yang mereka hadapi, mulai keterbatasan teknologi penangkapan,
modal, pengangkutan hasil tangkapan, hingga pengolahan hasil tangkap.

Para nelayan Indonesia kalah dibanding nelayan asing yang sudah mempunyai teknologi yang lebih
baik dan mampu menangkap ikan di luar teritorial negara mereka. Bahkan, banyak nelayan asing
yang menangkap ikan di laut Indonesia yang kaya. Direktur The National Maritime Institute
(Namarin) Jakarta Siswanto Rusdi menyebutkan, perairan Indonesia sudah lama menjadi salah satu
tempat favorit bagi kapal asing untuk melakukan penangkapan ikan ilegal.

Perlu waktu yang cukup lama agar kegiatan illegal fishing ini benar-benar bisa diberantas. Siswanto
menyebutkan, nelayan internasional sudah biasa melengkapi peralatan untuk melaut dengan
teknologi yang mampu mengarungi samudera. Daerah-daerah yang banyak menjadi tujuan
penangkapan ikan adalah laut yang masuk zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang sangat luas.

Untuk mencapai zona tersebut, mereka melengkapi kapal mereka dengan teknologi dan bahan bakar
yang cukup. Kapal-kapal para nelayan internasional saat ini berbobot antara 200 GT (gros ton)
hingga 500 GT. “Panjang kapal 200 GT saja berkisar 50–100 meter. Sementara, nelayan Indonesia
masih menggunakan kapal tradisional yang umumnya kecil dan dengan teknologi yang terbatas,”
jelas Siswanto.

Pemerintah perlu memberikan perhatian pada sumberd aya nelayan, baik dari sisi teknologi dan
modal. Peningkatan kapasitas nelayan selain akan menambah kesejahteraan mereka, juga bisa
memfungsikan nelayan dalam melakukan pengawasan illegal fishing. Guna menerapkan strategi ini,
nelayan Indonesia juga perlu dilengkapi dengan kapal besar dan teknologi yang lebih baik.

Jika kapal nelayan sudah memenuhi standar, mereka akan sangat efektif untuk mengawasi laut
Indonesia karena jumlah mereka cukup banyak. Bandingkan jika hanya mengandalkan kapal dan
aparatur pemerintah yang sangat terbatas. Apalagi, para nelayan sudah menjadikan laut sebagai
tempat kedua mereka.

“Tidak ada yang meragukan kemampuan melaut para nelayan Indonesia, mereka sudah di tempat
selama beradababad lamanya, namun kendala yang dihadapi mereka saat ini adalah teknologi.
Jumlah mereka yang sangat besar, sangat efektif jika disinergikan untuk mencegah illegal fishing,”
tambah Siswanto.

Siswanto yakin, jika para nelayan dilengkapi dan dilatih menggunakan kapal dan teknologi yang
cukup, kesejahteraan mereka juga akan terangkat. Selama ini nelayan Indonesia selalu terlilit utang.
Banyak yang terjerat hutang yang salah satu syaratnya harus menjual hasil tangkapan pada pihak
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tertentu dengan harga murah.

Jika kesejahteraan terangkat, maka akan mencegah illegal fishingsecara signifikan. Pemerintah
memperkirakan kerugian yang dialami Indonesia akibat illegal fishingbisa mencapai Rp300 triliun
setiap tahunnya. Baru-baru ini pemerintah terlihat melakukan sejumlah upaya untuk mencegah
illegal fishing, seperti penenggelaman beberapa kapal. Namun, masih banyak kapal asing yang
menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia.

Sementara, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim
menambahkan, masalah yang dihadapi nelayan cukup kompleks. Selain karena kemampuan
menangkap ikan, mereka tidak kuasa menentukan harga hasil tangkapan karena tersandera oleh
tengkulak.

Para tengkulak biasanya adalah mereka yang memonopoli pembelian ikan dan juga berasal dari
perusahaan pengolahan yang mempunyai modal besar. Masalah lain yang dihadapi para nelayan
adalah integrasi perikanan, mulai dari penangkapan, distribusi hingga pengolahan.

Selama ini sentra penangkapan banyak terdapat di wilayah tengah dan timur Indonesia, sementara
sentra produksi banyak berada di Indonesia bagian barat. Akibatnya, banyak hasil produksi (baik
tangkap maupun budi daya) yang tidak terserap industri pengolahan. “Jarak antara sentra produksi
dan pengolahan yang jauh banyak membuat banyak ikan mati sebelum sampai ke sentra produksi
yang membuat harganya anjlok,” kata Halim kepada KORAN SINDO.

Saat ini menurut Halim, masalah nelayan bertambah seiring kenaikan harga BBM. Selama ini modal
penangkapan ikan lebih banyak dihabiskan untuk konsumsi BBM, sehingga ketika BBM naik biaya
pun bertambah. “BBM menghabiskan sekitar 70% dari biaya nelayan. Harga yang naik ini tidak
diikuti kenaikan harga ikan yang membuat nelayan semakin merana,”tambah Halim.

Halim meminta pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan yang tepat bagi nelayan. Dalam kebijakan
BBM misalnya, seharusnya nelayan bisa menikmati subsidi yang lebih besar dibanding yang lain. Dia
meminta, jangan sampai alasan penyelewengan membuat harga BBM bagi nelayan naik, karena
seharusnya pemerintah memberikan solusi pada distribusi, bukan menaikkan harga BBM.
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