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“Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Usaha Perikanan Tangkap

Tidak Mampu Menjawab Pencurian Ikan”

Jakarta, 18 Oktober 2013. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor
26/PERMEN-KP/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara
Republik Indonesia tidak menyelesaikan permasalahan pencurian ikan di Indonesia. Bahkan
berpotensi tetap melanggar Pasal 25B UU No. 45 Tahun 2009.

Kewajiban Vessel Monitoring System Untuk Kapal 30 GT dan Asing Dilonggarkan

Berdasarkan perubahan Pasal 19 persyaratan permohonan Surat Izin Penangkapan Ikan bagi kapal
diatas 30 (tiga puluh) GT tidak diwajibkan memenuhi Surat Keterangan Pemasangan Transmitter
vessel monitoring system. Surat keterangan pemasangan transmitter haruslah dikeluarkan oleh
Pengawas Perikanan. Kewajiban memenuhi surat keterangan pemasangan transmitter awalanya
ditegaskan dalam Permen KP No. 30 Tahun 2012 yang kemudian direvisi dengan Permen 26 Tahun
2013 yang melonggarkan kewajiban menjadi surat pernyataan kesanggupan memasang dan
mengaktifkan transmiter sebelum kapal melakukan operasi penangkapan ikan.

Persyaratan tersebut selain kepada kapal penangkapan ikan diatas 30 GT juga kepada usaha
perikanan tangkap yang menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing. Dengan tidak
diwajibkannya pemasangan transmitter vessel monitoring system kepada usaha perikanan tangkap
oleh asing akan meningkatkan pencurian ikan di perairan Indonesia. Karena kapal perikanan akan
menangkap ikan di luar wilayah penangkapan yang ditetapkan izin yang diberikan. Permen Revisi
Usaha Perikanan Tangkap tidak menjawab mandate UU Perikanan kepada Menteri Kelautan dan
Perikanan untuk menetapkan sistem pemantauan kapal perikanan berdasarkan Pasal 7 ayat (1)
huruf e UU No. 45 Tahun 2009. Penangkapan ikan diluar daerah atau wilayah yang diberikan izin
berarti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 45 Tahun 2009 yang
mewajibkan penangkapan ikan di daerah yang ditetapkan.

Transshipment Masih Diperbolehkan

Pengaturan mengenai Transshipment (alih muatan) dari antara kapal di atas perairan masih
dimungkinkan dilakukan berdasarkan Permen 26 Tahun 2013. Perubahan pengaturan alih muatan
tidak berbeda dengan peraturan yang sebelumnya, yang hanya dipindahkan pasalnya ke Pasal 37
ayat (7), ayat (8), ayat (9) dengan tambahan Pasal 37A, Pasal 37B, dan Pasal 37C yang mengatur
persyaratan usaha pengangkutan ikan dengan pola kemitraan. Dengan masih diberikan kebebasan
untuk melakukan alih muatan merupakan celah yang berisiko tetap terjadinya pencurian ikan.
Terlebih dengan adanya pengecualian terhadap komoditas tuna segar untuk wajib diolah di dalam
negeri.

Komoditas Tuna Segar Dikecualikan Dari Unit Pengolahan Ikan

Pasal 44 ayat (1) Permen 26 Tahun 2013 mengatur setiap perusahaan yang menggunakan kapal
penangkap ikan dengan jumlah kumulatif 200 (dua ratus) GT sampai dengan 2.000 (dua ribu) GT
wajib bermitra dengan Unit Pengolah Ikan. Namun, berdasarkan Pasal 44 ayat (3a) Permen 26/2013



kewajiban usaha perikanan dengan jumlah kumulatif 200 (dua ratus) GT sampai dengan 2.000 (dua
ribu) GT untuk bermitra dengan Unit Pengolah Ikan dikecualikan bagi komoditas tuna segar.

Sebagaimana diketahui bersama wilayah perairan Indonesia merupakan sebagian dari daerah
penangkapan tuna (tuna fishing ground) dunia. Aturan Pasal 44 ayat (3a) yang mengecualikan
penangkapan komoditas tuna segar tidak diwajibkan untuk diolah dalam negeri merupakan aturan
yang akan merugikan sumber daya perikanan Indonesia. Berbagai kapal penangkap ikan tuna dari
Jepang melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia dari yang terkecil sebesar 50 GT sampai
berukuran lebih besar dari 300 GT. Sehingga pengecualian terhadap komoditas tuna merupakan
pelanggaran terhadap Pasal 25B ayat (2) UU No. 45 Tahun 2009.

Pasal  25B ayat (2) UU No. 45 Tahun 2009 mewajibkan kepada pemerintah untuk memprioritaskan
produksi dan pasokan ke dalam negeri untuk mencukupi kebutuhan konsumsi nasional. Pasal ini
merupakan kebijakan penting mengenai “domestic obligation“ untuk memprioritaskan konsumsi
protein bagi setiap warga negara Indonesia.

Dengan adanya klausul Pasal 44 ayat (3a), revisi permen tersebut telah mengelabui tekanan publik
terhadap kebijakan pengelolaan perikanan Indonesia. Setelah sebelumnya Pasal 69 ayat (3) dan
Pasal 88 Permen KP No. 30 Tahun 2012 memperbolehkan kapal penangkap ikan yang menggunakan
alat penangkapan ikan purse seine berukuran diatas 1000 (seribu) GT yang dioperasikan secara
tunggal untuk membawa langsung ikan hasil tangkapannya keluar negeri telah dihapuskan. Aturan
ini telah dihapus dan ditambahkan dengan kewajiban melaporkan ke syahbandar untuk melakukan
perbaikan/docking ke luar negeri. Dihapusnya peraturan Pasal 69 ayat (3) dan Pasal 88 seolah-olah
hanya ilusi pengelolaan pangan untuk berdaulat namun kenyataannya hanya menjadi komoditas
ekspor tanpa memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan pangan perikanan yang berkualitas.
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