Selasa, 24 Maret 2015 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang melarang cantrang
menimbulkan guncangan terhadap penghidupan sebagian nelayan kecil. Dampak yang timbul atas
dikeluarkannya Peraturan Menteri itu dapat diatasi melalui politik anggaran berbasis masyarakat
nelayan skala kecil.
“Menteri Kelautan dan Perikanan mesti memimpin penyelenggaraan peta jalan solusi yang bisa
dilakukan untuk menyelesaikan gejolak di masyarakat, di antaranya di Jawa Tengah, setelah
dilarangnya cantrang sebagai alat tangkap bersama dengan Walikota, Bupati dan Gubernur,” kata
Abdul Halim, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, di Jakarta, dalam
keterangan resmi, hari ini.
KIARA telah menyampaikan salah satu solusi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk
menyelesaikan dampak pasca dilarangnya trawl dan pukat tarik, yakni penggunaan APBN-P 2015
untuk memfasilitasi pengalihan alat tangkap bagi nelayan kecil.
Langkah yang bisa dipilih adalah berkoordinasi dengan kepala daerah setingkat
kota/kabupaten/provinsi untuk menggunakan Dana Alokasi Khusus Kelautan dan Perikanan.
Pilihan ini dapat dilakukan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Presiden cq Menteri
Keuangan Republik Indonesia.
Untuk menindaklanjutinya, KIARA menemukan sebesar 16,2 persen dari Rp61,873,906,000 DAK
yang tersebar di 3 kota, 15 kabupaten dan 1 provinsi di Jawa Tengah dikategorikan tidak terlampau
penting dan bisa dialihkan untuk mendukung proses peralihan alat tangkap dan pendampingan
nelayan kecil di sentra-sentra perikanan tangkap di Jawa Tengah.
Di samping itu, Menteri Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Gubernur/Bupati/Wallikota
dan masyarakat nelayan skala kecil di Jawa Tengah dapat menyepakati langkah bersama itu.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Gellwynn
Jusuf menegaskan, pelarangan pengunaan alat tangkap cantrang bukan untuk menjegal nelayan
nasional mendapatkan ikan saat melaut. Melainkan guna menjaga kelestarian sumber daya ikan laut
nasional yang kini sudah kian menipis.
“Sumber daya ikan di perairan Indonesia kian menipis, hal ini dkarenakan cara penangkapan ikan
yang tidak ramah lingkungan. Oleh karenanya, bukannya kami ingin melarang nelayan menangkap
ikan, karena jika dibiarkan bukan tidak mungkin beberapa spesies ikan nantinya tidak dapat
dinikmati anak cucu kita dan hanya akan menjadi sejarah,” kata Gellwynn.
Pelarangan itu disebutnya merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meregenerasi dan
menyelamatkan sumberdaya ikan serta mencegah kerusakan ekosistem laut karena cadangan ikan
di wilayah perairan Indonesia terus merosot karena dieksploitasi secara besar-besaran dengan alat
tangkap yang membahayakan ekosistem laut.
“Kami berharap nelayan bisa memahami itu, bukan berarti kami melarang mereka menangkap ikan.
Tapi cobalah menangkap ikan dengan alat tangkapan yang ramah lingkungan untuk
keberlangsungan SDI laut kita untuk jangka panjang,” kata Gellwynn. [*]
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