
Publikasi Triwulan Pertama 2009 dari tiga lembaga negara bidang ekonomi, yaitu Bank
Indonesia (BI), Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia (BKPM) dan Badan Pusat Statistik
(BPS) menunjukan perekonomian sektor perikanan kian terpuruk. Hal ini dapat dilihat dari terus
menurunnya nilai investasi, rendahnya daya serap tenaga kerja, menurunnya kinerja dunia usaha
sektor perikanan, menurunnya neraca perdagangan produk perikanan dan menurunnya kinerja
produksi perikanan Indonesia.

Data BKPM (2009) menunjukan pertumbuhan nilai realisasi investasi sektor perikanan
dalam kurun waktu 2006 – Pebruari 2009 mengalami penurunan sebesar 5,39 persen per tahun.
Nilai investasi sektor perikanan tahun 2006 mencapai Rp. 33.000.000.000 dengan 99,39 persen
bersumber dari Penanaman Modal Asing (PMA). Sementara tahun 2008 nilai investasi sektor
perikanan hanya mencapai Rp. 2.400.000.000 dengan 100 persen bersumber dari Penanaman
Modal Asing (PMA). Sepanjang Januari - Pebruari 2009 nilai investasi sektor perikanan masih
belum ada (Lihat Gambar 1).
Hal ini menunjukan bahwa
sektor perikanan ternyata tidak
mendapatkan perhatian yang
baik dari para pemodal dalam
negeri. Pemerintah terlihat
belum dapat menyakinkan
para pemodal dalam negeri
untuk menanamkan
investasinya di sektor
perikanan.
Penurunan nilai investasi
tersebut sangat berpengaruh
terhadap penurunan kegiatan
usaha sektor perikanan.
Berdasarkan survey kegiatan
usaha yang diselenggarakan
oleh Bank Indonesia (2009)
menunjukan bahwa sektor
perikanan merupakan salah
satu sektor yang mengalami
penurunan. Data survey tersebut menunjukan bahwa nilai saldo besih tertimbang (SBT) untuk
sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan nilainya negatif 1,48 persen. Penurunan
kinerja usaha sektor perikanan juga dapat dilihat dari kapasitas produksi yang terpakai. Data
survey BI tersebut menunjukan bahwa kapasitas produksi yang terpakai pada usaha sektor
perikanan dalam kurun waktu tahun 2006-2009 rata-rata sekitar 67,47 persen saja.

Buruknya iklim investasi dan usaha sektor perikanan tersebut telah berdampak terhadap
penyerapan tenaga kerja di sektor perikanan. Data BKPM (2009) menunjukan bahwa penyerapan
tenaga kerja sektor perikanan periode 2006-2009 terus mengalami penurunan. Total penyerapan
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Gambar 1. Perkembangan Nilai Investasi Sektor Perikanan Menurur
Sumber Penanaman Modal (Sumber : diolah dari Badan Koordinasi

Penanaman Modal Indonesia 2009)



tenaga kerja sektor
perikanan tahun 2006
mencapai 1.207 orang.
Sementara tahun 2008
penyerapan tenaga kerja
sektor perikanan mengalami
penurunan drastis menjadi
173 orang (Lihat Gambar 2).
Selain itu juga, dampak
menurunnya iklim investasi
dan kinerja usaha sektor
perikanan telah menurunkan
kinerja neraca pergadangan
ekspor impor produk
perikanan Indonesia. Data
BPS (2009) menunjukan
bahwa pertumbuhan nilai
neraca perdagangan ekspor
impor produk perikanan
Indonesia dalam kurun
waktu 2006-2008 mengalami penurunan sebesar 2,47 persen per tahun, sementara itu
pertumbuhan neraca volume perdagangan ekspor impor produk perikanan Indonesia mengalami
penurunan sebesar 0,02 persen per tahun. Berdasarkan data BPS tersebut, penurunan kinerja
neraca perdagangan ekspor impor produk perikanan tersebut lebih disebaban oleh terus
meningkatnya volume dan nilai impor produk perikanan Indonesia.

Sumberdaya Ikan Kian Kritis
Berdasarkan data Food Outlook (FAO 2007) produksi perikanan tangkap Indonesia

mengalami penurunan sebesar  4,55 persen. Penurunan tersebut lebih besar dari rata-rata
penurunan produksi perikanan dari sepuluh negara produser perikanan dunia, yaitu sebesar 2,37
persen. Pada tahun yang sama (2007), FAO mempublikasikan bahwa kondisi sumberdaya ikan
di sekitar perairan Indonesia, terutama di sekitar perairan Samudera India dan samudera pasifik
sudah menujukan kondisi full exploited. Bahkan di perairan Samudera Hindia kondisinya cenderung
mengarah kepada overexploited. Artinya bahwa dikedua perairan tersebut saat ini sudah tidak
memungkinkan lagi untuk dilakukan ekspansi penangkapan ikan secara besar-besaran. Hal ini
memperkuat dugaan para ahli selama ini bahwa kondisi sumberdaya ikan di beberapa wilayah
perairan sudah mengalami degradasi. Berdasarkan hal tersebut maka pemeritah perlu secara
cepat melakukan berbagai upaya guna menyelamatkan sumberdaya perikanan di wilayah perairan
Indonesia.
Hal yang cukup menggembirakan terjadi pada produksi perikanan budidaya nasional. Menurut
catatan FAO (2007) tersebut terlihat bahwa produksi perikanan budidaya nasional mengalam
peningkatan sebesar 16,67 persen. Peningkatan ini jauh lebih besar dari rata-rata peningkata
produksi perikanan budidaya di sepuluh negara produser perikanan budidaya dunia yang hanya
mencapai sekitar 2,03 persen. Tingginya pertumbuhan produksi perikanan budidaya tersebut
mempertahankan peringkat Indonesia sebagai negara kelima terbesar produser perikanan dunia.
Namun demikian guna mempertahankan dan meningkatkan produksi perikanan budidaya nasional
pemerintah perlu meningkatkan kualitas lahan budidaya. Hal ini dimaksudkan guna lebih
meningkatkan produktivitas lahan budidaya.

Arah Kebijakan Perikanan
Berdasarkan hal tersebut diatas maka guna memperbaiki produksi perikanan, peningkatan

nilai ekspor dan peningkatan nilai investasi perikanan, pemerintah perlu melakukan berbagai
upaya yang lebih komprehensif dan nyata dilapangan. Misalnya pertama, reorietasi arah kebijakan
revitalisasi Perikanan. Menurut hemat penulis revitalisasi perikanan perlu diarahkan kepada dua
hal, yaitu revitalisasi lahan-lahan budidaya yang sudah mengalami degradasi seperti yang terjadi

Gambar 2. Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Perikanan
Menurur Sumber Penanaman Modal (Sumber : diolah dari Badan

Koordinasi Penanaman Modal Indonesia 2009)



di wilayah Pantura Jawa. Lahan budidaya di wilayah Pantura Jawa pada tahun 80-an merupakan
salah satu primadona penghasil produksi budidaya terbesar di Indonesia. Namun demikian seiring
dengan terus menurunya kualitas lahan budidaya maka produksinya pun teru mengalami
penurunan. Diperparah lagi belum adanya upaya nyata dari pemerintah dan para pengusaha
untuk meakukan perbaika kualitas lahan budidaya di wilayah tersebut. Berdasarkan hal tersebut
maka guna emertahankan produksi perikanan nasional, maka revitalisasi lahanlahan budidaya
sangat diperlukan.

Selain itu juga perlu adanya revitalisasi beberapa kawasan penagkapan ikan yang diduga
sudah mengalami overfishing. Hal ini dapat dilakukan dengan cara moratorium sementara aktivitas
penangkapan ikan di beberapa kawasan tersebut, misalnya rencana pemerintah untuk menutup
sementara aktivitas penangkapan ikan di wilayah Laut Arafura harus dilakukan secepatnya. Hal
ini dimaksudkan agar kondisi sumberdaya ikan di kawasan tersebut dapat kembali pulih seperti
semula.

Kedua, memperbaiki daya saing produk perikanan di pasar Internasional. Pemerintah
dan para pengusaha perikanan hendaknya dapat bekerjasama secara baik guna meningkatkan
niai daya saing produk perikanan tersebut. Selama ini kerjasama pemerintah dan para pengusaha
tersebut terkesa tidak ada. Pemerintah hanya berkepentingan dengan pajak dari para pegusaha
perikanan dan para pengusaha pun hanya berkepentingan untuk kelengkapan perijinan usaha.
Namun demikian bagaimana upaya untuk menyusun strategi bersama dalam meningkatkan daya
saing produk perikanan nasional masih jarang dilakukan oleh pemerintah dan para pengusaha.

Ketiga,  mendorong meningkatnya nilai investasi perikanan dari penanaman modal dalam
negeri (PMDN). Hal ini dimaksudkan agar besarnya potensi sumberdaya kelautan dan perikanan
yang dimiliki bangsa ini dapat dinikmati oleh warga negaranya sendiri. Selain itu juga pemerintah
perlu untuk melakukan kajian lebih detail tentang usaha-usaha perikanan yang dapat
dikembangkan di Indonesia di tahun-tahun yang akan datang. Dan yang lebih penting lagi adalah
pemerintah perlu merumuskan berbagai peraturan guna mendukung iklim investasi di sektor
perikanan.

Keempat, mengatasi praktek IUU fishing secara lebih komprehensif. Pemerintah saat ini
dalam menangani praktek IUU fishing hanya sebatas menangkap kapal-kapal illegal, padahal
jauh dari itu praktek perikanan yang tidak dilaporkan (unreforted) atau yang dilaporkan tidak
semestinya (underreforted) tidak kalah banyaknya.

Misalnya saja di wilayah perairan Bitung, menurut survey penulis pada tahun 2005 dan
2006 tercatat hampir sebagian besar perusahaan perikanan di sekitar perairan Bitung melakukan
kegiatan unreforted, dengan modus mendaratkan ikan di pelabuhan milik perusahaannya sendiri.
Hal yang sama penulis temukan di sekitar perairan Sumatera Utara, dimana nelayan lebih baik
mendaratkan ikan di Tangkahan Ikan (Pelabuhan swasta) daripada di pelabuhan perikanan milik
pemerintah. Aktivitas tersebut telah berdampak terhadap pelabuhan perikanan tidak berfungsi
optimal, banyaknya data sumberdaya ikan yang tertangkap tidak terdata oleh pemerintah daerah
(unreforted fishing), hilangnya retribusi pelabuhan, hilangnya jasa pelabuhan dan aktivitas
pelelangan ikan tidak berfungsi. Berdasarkan tersebut, dugaan penulis nilai kerugian akibat
unreforted ini justru bisa lebih besar dibandingkan dengan kerugian akibat illegal fishing. Selain
itu juga yang sangat penting dari kegiatan unreforted ini adalah ketersediaan data perikanan
yang tidak akurat saat ini. Sehingga kebijakan pemerintah di sektor perikanan menjadi kurang
tepat karena tidak ditunjang oleh data perikanan yang akurat.

Sumber Bacaan/Data
Bank Indonesia, 2009. Survey Kegiatan Dunia Usaha Triwulan I 2009
BPS, 2009. Statistik Ekspor-Impor 2006, 2007, 2008, 2009.
BKPM, 2009. Statistik Investasi Bulan Pebruari 2009
FAO, 2007. Food Outlook
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Maksud dan tujuan PK2PM d id irikan adalah mengoptimalkan pendayagunaan sumberdaya
kelautan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat sehingga tercipta suatu masyarakat yang

“berperadaban maritim” yang menujung tinggi nilai-nilai kejujuran, keberanian,  keterbukaan,
plural isme dan egal itarian

MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

“LAUT UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN MASA DEPAN PERADABAN BANGSA”

VISI

Misi PK2PM :
a. Menempatkan sumberdaya kelautan sebagai arus utama (mainstream) pembangunan

nasional untuk mengentaskan kemiskinan, dan pengangguran
b. Meningkatkan kual itas dan kompetensi SDM kelautan
c. Meningkatkan kual itas dan d istribusi informasi pembangunan kelautan
d. Menciptakan sinergitas, sol id itas dan keberlanjutan pembangunan kelautan
e. Meningkatkan kual itas hidup dan keberdayaan masyarakat pesisir
f. Mewujudkan peradaban maritim dengan merevital isasi nilai-nilai budaya kemarit iman

dalam pembangunan nasional

MISI

Aktivis lembaga ini adalah:
a) Penel itian dan kajian ilmiah tentang pembangunan kelautan dan peradaban maritim
b) Pengembangan Training-training advokasi, pengembangan masyarakat, dan metode

penel itian ilmiah
c) Penerbitan dan Publ ikasi ilmiah (Jurnal dan Buku), Dialog/Diskusi, Seminar, dan Lokakarya

serta kerjasama dengan med ia massa koran dan elektronik
d) Pengembangan informasi dan dokumentasi tentang pembangunan kelautan dan

kebudayaan maritim
e) Melakukan Advokasi kebijakan pembangunan kelautan
f) Kerjasama nasional dan internasional dalam kajian pembangunan kelautan dan peradaban

maritim

AKTIVITAS

ALAMAT KONTAK
Sekretariat : Perumahan Griya Melati, Blok B IV No. 7 Bogor
Blog : http://pk2pm.wordpress.com

Cp. :
Muhamad Karim (Direktur) : HP: 08121888291 atau karim_mmi@yahoo.com
Suhana (Kepala Riset) : HP 081310858708 Email : suhana10197804@yahoo.com


