
JAKARTA, GRESNEWS.COM – Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2013 yang telah diubah
menjadi Permen ESDM Nomor 6 Tahun 2014 tentang harga jual eceran jenis bahan bakar minyak
tertentu untuk konsumen pengguna tertentu menunjukkan adanya kebablasan dalam pengaturan
BBM  bersubsidi.  Sekretaris  Jenderal  Koalisi  Rakyat  untuk  Keadilan  Perikanan  Abdul  Halim
mengatakan, indikasi adanya kebablasan ini dapat dilihat dari ketetapan kapal maksimum berbobot
30 Gross Ton (GT) yang diperkenankan menenenggak BBM bersubsidi.

Aturan ini menjadi tidak adil karena nelayan skala kecil yang sejatinya lebih berhak mengakses BBM
bersubsidi justru kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar
Nelayan  (SPBN)  yang  tersedia.  Menurut  Halim,  Kiara  mendapati  fakta,  kesulitan  akses  dan
kesinambungan pasokan BBM bersubsidi  di  237 unit  SPBN di  Indonesia tahun 2011 misalnya,
menjadikan nelayan tradisional sebagai masyarakat yang paling dirugikan. “Padahal kapal sebesar
itu lebih banyak dimiliki pengusaha besar, ketimbang nelayan,” kata Halim kepada Gresnews.com,
Minggu (23/2).

Terlebih, kenaikan harga solar sebesar Rp200 di tahun 2012 melalui Perpres Nomor 15 Tahun 2012
tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, terbukti
kian membebani nelayan kecil. Belum lagi, penyimpangan pemakaian BBM bersubsidi juga marak
terjadi di SPBN.  Misalnya di Kota Tarakan, Kalimantan Timur, dan sebagainya.

Potret Akses BBM Bersubsidi Nelayan Tradisional di 4 Kabupaten/Kota/Propinsi

No. Kabupaten/Kota/Provinsi Keterangan
1 Gresik, Jawa Timur Sekitar 5.000 nelayan tradisional setempat harus hidup serba

prihatin agar terus survive. Karena harga solar sebesar
Rp.4.500 sudah sangat memberatkan

2 Langkat, Sumatera Utara Sekitar 17.350 nelayan tradisional Langkat seringkali
kesulitan mengakses BBM bersubsidi. Karena mereka harus
menunggu tiap 10 hari sekali. DiLangkat, tersedia 6 SPBN dan
hanya 4 diantaranya yang beroperasi. Pasokan yang tidak
teratur berimbas pada tingginya biaya yang harusdikeluarkan
oleh nelayan tradisional. Karena hargasolar di pedagang BBM
eceran naik menjadi Rp5.500-Rp6.500/liter.

3 Lombok Timur, NTB Kelangkaan BBM bersubsidi terjadi di LombokTimur, Nusa
Tenggara Barat. Walhasil, nelayan tradisional harus membeli
solar dengan hargaRp5.000-5.500 per liter. Kelangkaan dan
tingginya harga solar menyebabkan nelayan harus mengurangi
waktu melaut. Dampaknya, berkurang dan utang menumpuk.

4 Tarakan, Kaltim Untuk mendapatkan solar seharga Rp4.500/liter, nelayan
dibatasi sebanyak 200 liter dan hanya mencukupi kebutuhan
melaut selama 4 hari. Ironisnya, dalam sebulan SPBN hanya
beroperasi 2 hari saja. Selebihnya, nelayan harus merogoh
kocek sebesar Rp.7.000-Rp.10.000/liter di pedagang eceran.
Kondisi ini mengakibatkan nelayan terlilit utang agar agar
tetap bisa menafkahi keluarga.

Sumber: KIARA

Karena  itu  kata  Halim  yang  paling  penting  dilakukan  pemerintah  justru  adalah  membatalkan
kenaikan  harga  BBM  bersubsidi  sebelum  membenahi  fungsi  SPBN  dan  menjamin  akses  dan
ketersediaan pasokan BBM bersubsidi bagi nelayan tradisional. Alih-alih demikian pemerintah justru
malah bertindak aneh dengan melonggarkan aturan penggunaan BBM bersubsidi dan membolehkan
kapal berbobot 30 GT memakai BBM bersubsidi. “Seharusnya, pemerintah justru menjamin akses



dan ketersediaan pasokan BBM bersubsidi bagi nelayan tradisional, serta menindaktegas pemilik
SPBN dan pengguna yang melakukan penyimpangan BBM bersubsidi  sesuai  dengan ketentuan
hukum yang berlaku di Indonesia,” ujarnya.

Untuk mengatasi penyimpangan di lapangan, menurut Halim, setidaknya ada empat hal yang harus
dilakukan.  Pertama,  membenahi  koordinasi  antar-kementerian.  Lahirnya  beleid  seperti  di  atas,
menunjukkan  tidak  adanya  koordinasi  antar-kementerian  atau  antar-lembaga  yang  menaungi
nelayan atau pekerja sektor perikanan tangkap.

Kedua, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
tentang Perikanan, nelayan kecil didefinisikan sebagai mereka yang menangkap ikan di laut dan
menggunakan perahu di bawah 5 GT. Di lapangan, justru nelayan berkapasitas maksimal 5 GT inilah
yang kesulitan mengakses BBM bersubsidi. Terkadang mereka terpaksa mengeluarkan Rp20.000
untuk 1 liter solar akibat tiadanya akses dan jauhnya SPBN. “Fakta ini terjadi di Kepulauan Togean,
Sulawesi Tengah,” ujar Halim.

Ketiga, pemerintah harus memastikan kuota BBM bersubsidi untuk sektor perikanan, baik tangkap
maupun  budidaya,  tiap  tahunnya  dan  menjamin  regularitas  pasokannya  hingga  ke  wilayah
kepulauan. Agar tepat sasaran, maksimalkan fungsi kartu nelayan.

Keempat, perlu ada intervensi khusus dari pemerintah menyangkut keberadaan ABK yang berada di
kapal-kapal besar,  karena besar kemungkinan akan menerima dampak pengurangan pembagian
hasil dan hak-hak dasar layaknya pekerja sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Beberapa hari lalu, Menteri ESDM Jero Wacik telah mengeluarkan aturan baru yang mengizinkan
kembali kapal-kapal ikan baik ukuran di bawah maupun di atas 30 GT membeli BBM subsidi atau
solar subsdi. Kapal ukuran ini sedikitnya seharga Rp2 miliar per unit.

“Menteri ESDM telah menandatangani Permen ESDM Nomor 6 Tahun 2014 terkait perubahan atas
Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2013 tentang harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu
untuk konsumen pengguna tertentu,” ujar Kepala Pusat Komunikasi  Publik Kementerian ESDM
Saleh Abdurrahman, ditemui di KantorKementerian ESDM, Jumat lalu.

Saleh mengungkapkan, dengan perubahan aturan tersebut,  maka kapal nelayan baik ukuran di
bawah  atau  di  atas  30  GT  boleh  membeli  BBM  subsidi.  Sebelumnya  BPH  Migas  sempat
melarangnya. “Permen ini mengatakan bahwa nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia
dengan ukuran di bawah dan di atas 30 GT yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan,
SKPD baik di provinsi, kabupaten atau kota yang membidangi perikanan yang melakukan pemakaian
BBM subsidi 25 kilo liter dengan telah diverifikasi dengan surat dari kepala SKPD yang terkait
sesuai kewenangannya masing-masing,” ungkap Saleh.

Dengan revisi Permen ESDM tersebut, secara otomatis, aturan BPH Migas yakni Surat BPH Migas
Nomor: 29/07/Ka.BPH/2014 Tanggal 15 Januari 2014 tentang larangan konsumsi jenis BBM tertentu
untuk kapal di atas 30 GT gugur alias tidak berlaku. “Otomatis aturan BPH Migas gugur tidak
berlaku lagi,” kata Saleh.

Sebelumnya, DPR-RI memang meminta agar pemerintah mencabut aturan BPH Migasitu. Anggota
DPR RI dari F-PDIP, Rieke Diah Pitaloka mengatakan, aturan itu memberatkan nelayan, mengingat
kondisi nelayan kita dalam keadaan sulit baik akibat cuaca, serbuan ribuan ikan impor maupun
bencana alam.

Terkait larangan kapal 30 GT memakai BBM subsidi, Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Someng



mengatakan, kebijakan itu sebenarnya tidak akan membebani nelayan, karena kapal tersebut lebih
banyak digunakan oleh industri penangkapan ikan atau pemodal besar. “Jadi harus dibedakan yang
namanya nelayan dengan industri penangkapan ikan,” ucapnya.

Andy menegaskan pemilik kapal di atas 30 GT pasti bukanlah seorang nelayan, karena untuk harga
kapal tersebut di atas Rp2 miliar. “Apakah di atas kapal 30 GT yang harganya di atas Rp2 miliar itu
milik nelayan? apakah nelayan punya modal di atas Rp2 miliar. Kapal harga Rp2 miliar kok masih
membeli BBM subsidi,” tegas Andy. Karena itulah BPH Migas melarang mereka menggunakan solar
bersubsidi seharga Rp5.500/ liter dan diwajibkan membeli solar industri seharga Rp11.000/liter.
(dtc)
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