
Jakarta, (ANTARA) – Koordinator Program Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Abdul Halim
mengatakan  pemerintah  harus  memenuhi  hak  konstitusional  nelayan  sebagai  warga  negara
sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 dan UU Nomor 27 Tahun 2007.
 
“Hormati dan lindungi nelayan sebagai negara sebagaimana tercantum di dalam UUD 1945 dan hak-
hak khusus mereka seperti ditegaskan kembali oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor
3/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Nomor 27
Tahun 2007 terhadap UUD 1945 secara konsisten serta konsekuen,” kata Abdul Halim yang dihubungi
di Jakarta, Senin.
 
Menurut dia, upaya untuk memberikan jaminan kesejahteraan, kepastian, dan perlindungan hukum
bagi  nelayan masih  jauh panggang dari  api  meski  telah  diterbitkan Instruksi  Presiden Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2011.
 
Ia  mengatakan sedikitnya di  11 kabupaten/kota nelayan tradisional  dibiarkan berhadap-hadapan
dengan  praktek  pelanggaran  Pasal  35  huruf  (i)  UU  Nomor  27  Tahun  2007  yakni  melakukan
penambangan  pasir  pada  wilayah  yang  apabila  secara  teknis,  ekologis,  sosial,  dan  budaya
menimbulkan kerusakan lingkungan serta merugikan Masyarakat sekitarnya.
“Hingga akhirnya berujung pada kriminalisasi nelayan,” kata dia.
 
Di sisi lain, lanjutnya, angka pencurian ikan di perairan Indonesia terus meningkat dari tahun ke
tahun.  Food  and  Agriculture  Organization  (FAO)  memperkirakan  kerugian  yang  diterima  oleh
Indonesia akibat praktek pencurian ikan mencapai Rp30 triliun, terdiri dari potensi ikan yang hilang.
 
“Kami memperkirakan pemerintah gagal memperoleh sedikitnya Rp50 triliun dari Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana diatur di
dalam Pasal  2  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas  Peraturan
Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),”
ujar dia.
 
Ironisnya,  kata dia,  aparatur pemerintah justru ikut terlibat dalam upaya pelemahan penegakan
hukum terhadap praktek pencurian ikan, di antaranya terjadi di Natuna, Kepulauan Riau.
“Tak hanya itu, aparat pemerintah juga ikut menghalang-halangi upaya pembuktian terjadinya tindak
pidana perikanan di pengadilan yang tersebar di Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual,”
ujarnya.
 
Karena itu, harus ada evaluasi kebijakan sektoral lintas kementerian yang bertolak belakang dengan
amanah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan
sebagai upaya untuk memberikan jaminan kesejahteraan, kepastian, dan perlindungan hukum bagi
nelayan. (*/sun)


