
Jangan Buru-Buru Sepakati Skema Sertifikasi Perikanan Budidaya

Bisnis.com, JAKARTA –  Pada 2015 masyarakat Asean akan memberlakukan pasar tunggal untuk
arus barang dan jasa di wilayah Asia Tenggara.

Kini berlangsung perumusan GAqP (Good Aquaculture Practices) yang mengutamakan keamanan
pangan dan kepuasan konsumen sebagai sistem standar mutu untuk produk perikanan budi daya.
Namun, mengabaikan upaya penyejahteraan pembudidaya skala kecil dan tidak bersikap tegas
terhadap praktik perdagangan udang yang melanggar hak asasi manusia.

Pusat Data dan Informasi KIARA (Oktober 2013) mencatat sedikitnya 5 model sertifikasi yang
disiapkan oleh negara, swasta dan LSM asing, seperti HACCP (Hazard Analysis and Critical Control
Points), ASC (Aquaculture Stewardship Council), dan FAO Guidelines for Good Aquaculture
Practices (GAP) Certification dan ASEAN Shrimp GAP Standard dan Carrefour Quality Line.

Berkenaan dengan dinamika di tingkat nasional dan regional inilah, KIARA telah menyerahkan
rekomendasi hasil Dialog Publik “Perikanan Budidaya di ASEAN: Tantangan Perdagangan dan
Penyejahteraan Pembudidaya Skala Kecil” kepada Sekretariat Asean melalui Pouchamarn
Wongsanga (Senior Officer Agriculture Industries and Natural Resources Division) di Sekretariat
Asean, Senin (28/10) . Pada pertemuan tersebut, KIARA juga menyerahkan Kertas Posisi Bersama
bertajuk “Sertifikasi CBIB: Alat Eksploitasi Baru yang Kesampingkan Hak Konstitusional Petambak”.

Kertas posisi setebal 15 halaman ini juga sudah disampaikan kepada Menteri Kelautan dan
Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya pada tanggal 24 November 2013 di
Indramayu, Jawa Barat.

Beragamnya upaya sertifikasi yang muncul di level regional dan internasional, mendorong
Pemerintah Indonesia untuk menjalankan sertifikasi Cara Berbudidaya Ikan yang Baik (CBIB).
Dalam Keputusan Menteri Nomor KEP. 02/MEN/2007, CBIB hanya mengatur cara berbudidaya ikan
yang baik dari sisi keamanan bilogis dan pangan.

Di tengah longgarnya aturan terhadap perusahaan dan atau pedagang udang, baik di level lokal,
nasional, regional, dan internasional, praktek usaha yang tidak sehat (monopoli, kartel) dan
pelanggaran HAM rentan terjadi. Bahkan besar kemungkinan para pedagang inilah yang akan
menunggangi GaqP maupun CBIB.

KIARA mengingatkan Pemerintah Indonesia melalui Menteri Kelautan dan Perikanan untuk tidak
terburu-buru menyepakati skema sertifikasi yang merugikan pembudidaya skala kecil sebagai
bentuk perlindungan warga negara dan kepentingan nasional. Pada titik inilah, 100% keterlibatan
pembudidaya sangat penting.

Sumber:
http://m.bisnis.com/aspirasi-anda/read/20131029/285/183560/jangan-buru-buru-sepakati-skema-serti
fikasi-perikanan-budidaya
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