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/ 
PRAKATA 

Diskusi Nasional Pengelolaan Trawl terselenggara berkat kerjasama antara Direktorat 

Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan dengan Departemen Pemanfaatan 

Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu kelautan Institut Pertanian Bogor. Diskusi 

yang diselenggarakan di Bogor tanggal 25 Oktober tersebut membahas mengenai bagaimana 

peluang pengoperasian kembali secara resmi alat tangkap trawl di Indonesia setelah dilarang selama 

lebih dari 20 tahun terakhir ini. 

Banyak pendapat yang disampaikan selama diskusi, baik yang menginginkan dibukanya 

kembali perikanan trawl maupun yang tegas-tegas ingin tetap mempertahankan pelarangan tersebut. 

Namun pendapat lain yang juga tersampaikan adalah perlunya diatur syarat-syarat minimum yang 

wajib dipenuhi bila trawl ingin dioperasikau. Pendapat-pendapat seperti inilah yang kemudian 

menjadi rumusan sementara diskusi yang belangsung, yaitu tidak secara tegas mencabut lxangan 

beroperasi tetapi lebih pada mempertanyakan kesiapan beberapa aspek penting dalam pengelolaan 

sumberdaya perikanan agar tetap lestari dan berkelanjutan. 

Kerjasama yang baik diantara mereka yang terlibat dalam persiapan sampai dengan 

pelaksanaan diskusi ini telah mampu mewujudkan diskusi yang berjalan baik dan mencapai 

sasarannya. Salah satu hai l  kerjasama tersebut adalah terselesaikannya kumpulan naskah dan 

rurnusan hasil dislcci serta notulis tanya jawab selaina kegiatan berlangsung. Terkumpulnya hasil- 

hasil diskusi tersebut dalam satu buhv akan memudahkan bagi para pemerhati perikanan mencari 

acuan bagi pengambilan kebijakan pengelolaan selanjutnya. Namun menpingat keterbatasan waktu 

dan tenaga yang ada, maka kami mohon maaf karena banyak kekurangan dan ketidaksempumaan 

dalam buku ini. Tanggungjawab mengenai ha1 tersebut sepenuhnya berada di tangan editor. Oleh 

karenanya mohon masukan berupa kritik dan saran perbaikan. Terima kasih atas perhatiannya. 

Bogor, November 2003 

Editor 
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JADWAL ACARA 
"DZSWSI NASIONAL PENGELOLAAN TRA W" 

BIOTROP Bogor, 25 Oktober 2003 

Pendaftaran Peserta 
Sambutan Wakil Rektor IU P B  
Keynot speaker Mentm- Kelautan dan Perikar~m RI 
Pengantar D i i  Perikanan Trawl (HIh5AFARJh') 
Rehat Kopi 
Sesi I 
Makan Siang 
Sesi I1 
Rehat Kopi 
P e m u s a n  Hasil Dikusi 
Penutup 

Prof Dr..Tohn muan 

Diktur Jenderal 
Perikanan Tangkap 
Ir.Husni Manggabarani 
US 

* Efektifitas teknologi trawl 
* Dampak operasi trawl tabadap hahitat ikan 

dan sumber daya perikanan 
* Upaya-upaya untuk mengur& damp& 

negatifpengoperasian trawl 
* Kebijakan perikanan di masa lalu dan mass 

s e k g  
* Kebijakan yang diperlukan di nwa depan 

unhlk mengelola kegiatan penan:&pan 
udang 

* Kapasitas prod&$ dan kecende-run-eanya 
di masa depan 

* Kompetisi Intanasionat 
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Du. Eksekutif 
GAPINDO 
Ir.Barnbang Suboko 

+ Peran pensahaan penangkapan udang 
terhadap ekonomi Nasional (sumber 
penghasilan devisa) 

* Keseriusan pengusaha terhadap upaya - 
v y a  pengelolaan perikanan yang 
berorientasi pada kelestarian sumber-daya 
udang 

* Kendala yang dihadapi pengusaba untuk 
kelangungan usaha dan perbaikan t i n m  
keramabm hgkmgan trawl 

+ MengindentiBcasi pasanraan dan pabedaan 
perspekti tentang paikaDan nawl di antara 
panelis 

* Menjaring respon dari pg& 

60 

I I I 

Sesi 

Moderator 
Ir. Ronny I W h y 4  
M.F'hi1 

I 
Dr.1r.H.M Fedi Alfiadi 

Nelayan non-mwl 
Ketua Serikat Nelayan 
T~ildisional ( S N I )  
Kajidin 

* Landasan penegakan hukum di hut, upaya- 
upaya yang dilzkukan oleh penegak 
hukum, dan kendala yaog dihadapi dalam 
p=!Z*hb 

* Bentuk-bentuk pelanggaran yang 
ditemukan dalam kegkitan pailolnan di 
paairan ZEE dan nusantara 

* Smegi pengammm sumberdaya 
~erikanan udaDg nasional dari illenal - .. 
fi.shing yang dilakukan oleh neiaydn using -- I 
Kclcbiban dan kelemahan paa~um- I 
paaturan yang berlaku sekarang 

* Kebutuhan kebijakan untuk menyiapkan 
keberlanm paikanan ndang nasional 

+ Kepentingan nelayaq paan nelayan 
penangkap udang dan pengelolaan 
perkanan, kapssitas nelayan d 
baperan serta dalam penegakan hukum 
dilapangan, pmgmm p d i  nelayan 
yang dirancang pemerintah 

* MengindenlS3mi kebijakan strategi d 
mendukung keberIanjutan kegiatan 
penangkapan udang Nasional 

* Menjaring respon dari had- 
- I 4 

Sesi 1 
* Rumusan sementara rekomendasi I 

kebijakan usaha penangkapan udang 1 
Nasional I 

m 
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SAMBUTAN DARI WAKE REKTOR m IPB 

Prof.Dr.Ir. Yusuf Sudohadi 

Seperti kita ketahui bahwa laut di Indonesia sangat luas melebii luas daratan serta 

memiliki potensi yang sangat besar dan juga keragarnan ikan yang sangat perlu dj.ukuri 

Untuk itu perlu memmfaabya.  Penmfiatan laut rnasih sangat rendah dibandii 

Thailand, apalagi Taiwan dan Korea. Oleh karena itu SDA ini perlu dhnfaatkan secara 

bijaksana agar pemanfaatan dapat ditingkatkan untuk kesejahteraan kita semua. 

Menteri Kelautan dan Perikanan mengingatkan agar dalam p d a a t a n  sumberdaya 

Perikanan tidak te rjadi overfshing baik oleh kita maupun oleh orang lain baik s e m  legal 

maupun secara illegal. 

Seperti kita ketahui bahwa trawl merupakan alat yang telah digunakan dalam menangkap 

ikan-ikan dasar dan udang bahkan sangat efektif dan efsien karena dalam sekali 

pengoperasian akan didapatkan hasil yang banyak. Trawl bukan merupakan barang baru. 

Trawl berkembang sejak tahun 1960-an Hanya saja ada koniXk yang terjadi karena 

tangkapan relatif banyak sedangkan tangkapan dari nelayan tradisional seadanya saja 

Sekarang bagaimana kita menjembatani agar tidak ada kecemburuan sosial. Caranya 

dengan mengatasi ketimpangan itu apakah dengan mencabut pelarangati tmwl atau 

meningkatkan kesejahtem. nelayan tradisional. 

Oleh karena itu, perlu dibicarakan kembali bagaimana trawl akan d i e f e k t i i  sehubungan 

dengan adanya kontradiksi pada Keppres No. 39 tahun 1980 yang melarang pengoperasian 

trawl kecuali di Indonesia bean Timur. Mudah-mudahan kita mendapat jalan keluar untuk 

meningkatkan pemanfhtan laut serta sumberdaya ikan yang ada, sehingga diharapkan tidak 

terjadi Wi-triksi sosial yang terjadi antar kelompok, over fishing dan bagaimana 

memanf& hut secara maksii. 

Dengan adanya diskusi ini diharapkan adanya suatu solusi dari pemikiran kebijakan trawl di 

Indonesia pada jangka waktu dekat ini. Mudah-mudahan hasil dari diskusi ini dapat 

dijadiikan dasar dalam kebijakan DKP baik secara akademis, teknis, irnplementasi dan sosial 

juga perlu dipikirkan agar kebijakan yang diambil cukup bijaksana 
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KEY NOTE SPE4gER 

Prof-Drlr. Rokhmin Dahuri MSc  

+ Trawl adalah alat tangkapan paling efisien, tetapi pada Keppres No. 39 Tahun 1980, 

trawl d i m .  

* Pengelolaan trawl sudah menjadi agenda utama dari DKP, khususnya Ditjen. Perikanan 

Tangkap sejak Bapak Rokhrnin dibeii amanat rnenjadi men& Pada saat itu, Di Jen 

P e w a n  Tangkap masih dijabat okh Bapak Made dan Bapak Husni. dalam ha1 ini 
akan d i i i  qakah trawl akan dibuka kembali atau tidak. 

Sejak berdirinya DKP yang diengkapi dengan Dewan Maritim Indonesia dengan 

ketuanya adatah pesiden RI dan menteri DKP sebagai ketua harian Dewan Maritim 

Indonesia Pada saat itu tejadi visi dilematis dunk perikanan Indonesia yang 

disebabkan oleh : 

1. Kontras a n m  p e M a n  dan kepedulian bangsa dan pemerintah Indonesia 

d i b a n d i i  hampan. 

a Ban* setelah dibentulmya DKP dunia perkma mulai disorot 

b. Adanya kelembagaan 

c. Adanya dukungan dari DPR yang luar bias% melalui APBN 

2. Sebelum ada DKP anggaran sebesar 50 M pada tahun 2000 setelah ada DKP 

sebesar 400 M , Pada tahun 2001 sebesar 600 M dan pada 2002 sebesar 950 M 

sedangkan pada tahun 2003 sebesar 1,6 Trilyun, dan pada tahun 2004 direncanakan 

akan mencapai 2,3 Trilyun. Dengan anggaran tambahan 200 M , serta dana alokasi 

khusus sebesar 300 M dana alokasi khusus ini adalah dana pembangunan sektor 

yang diialokasikan secara langsung ketingkat 11 dana ini akan dialokasikan secara 

rata atau dilakukan p e m i l i  kota secara khusus dari 260 daerah pesisu. 

Dana alokasi khusus ini hanya diberikan pada 4 Departemen (Departemen 

keseham pendidikan nasional, kelautan dan perikanan serta hfkhktw) 

* Gerbang Mina Bahari dicanangkan pada tanggal 11 Oktober 2003 oleh Presiden 

Megawati di Teluk Tomini. Merupakan gerakan panbangunan perikanan dan Kelautan 

s e a m  langsung. Alasannya adalah karena memiliki potensi besar, narnun 

bi hanya diikembangkan dalam b i i  yang biasa saja maka akan lambat berkembang. 

Berkembangnya perikanan dapat diiihat dari beberapa aspek di bawah ini : 
Diskusi Nasional Pengelolaan Trawl vii 



/ 1. Volumeproduksi 

Menurut survei yang telah dilakukan pada tahun 1998, volume produksi perikanan 

adalah 4 2  juta ton. Pada tahun 2002 mencapai 5,6 juta ton. Dengan 0,6 juta tonnya 

diekspor dan sebesar 5 juta ton dikonsumsi oleh rnasyarakat Indonesia 

Sehingga bila pada tahun 1998 FA0 merangking Indonesia berada pada ranking 

ke-7 dari produsen terbesar di dunia, makapada tahun 2002 posisi Indonesia berada 

pada tingkat ke-5. 

Men& Litbang Gi* 65 % protein hewani yang dikonsunsi oleh masyarakat 

Indonesia b e d  dari ikan. 

2. Devisa meningkat 

Adanya peningkatan devisa dari 1.62 milyar rupiah menjadi 2 milyar 

3. Sebelurn ada DKP, artinya perikaii  mash di bawah Dept Pertanian dan masih 

bempa dsektor, pengbasian negara bukan pajak sebesar 140 milyar. Pada tahun 

2000 menjadi 290 milyar, pada tahun 203 menjadi 450 milyar, pada tahun 2004 

diharapkan menjadi 600 milyar. 

Menurut BPS dalam nomenklatur APBN, DKP masih menjabat sebagai subsektor 

dalam p e w  besem subsektor perkebunan, p e t e m  peribanan dan 

keiautan, kehutanan dan tanaman pangan atau hortikultura PDB yang tadiiya 

hanya 24 trilyun menjadi 47 trilyun pada tahun 2002. PDB perikanan ini berada 

pada urutan kedua setelah hortikulturn, dengan urutan yang lain berturut-turut 

p e r k e b q  kehutanan dan peternakan. 
* Diema perikanan yang lain adalah ekspektasi harapan besar dimana segala sesuatu 

dihmM cepaf (pertumbuhan perikanan dan kondiii nelayan membaik). Hal itu 

dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti tentang perikanan. Hal-ha1 tersebut 

adalah : 

1. Volume produksi @emasukan pada negara 1 PDB, ekspor dan produksi meningbat) 

2. Nelayan makrnur 

3. Konsumsi perikanan diharapkan meningkat. 

Sebagai gambatan koIlslmsi ikan masyarakat Indonesia 22 kg sedangkan pada 

masyxab  Jepang 100 kg 

4. Keleslatian hams tetap tmjaga 

5. Laut sebagai budaya bahari dan harapan bangsa (perekat persatuan) 

Diskusi Nasional Pengelolaan Trawl 



/ * Pada bulan yang lalu menteri DKP bertemu dengan menteri pertanian, kehutanan dan 

kelautan pemerintah Malaysia (Dr. Datuk Effendi) Sebagai gambaran di Malaysia 

jumlah nelayan ada 30.000 orang dengan MSY 1.5 juta toe  

Sehingga bila diitung peluang dapatnya ikan adalah 300 kg/oranghri. sedangkao 

jumlah nelayan Monesia mencapai 4.000.000 orang dengan MSY 6.4 juta ton. 

Sehingga Eila diitung peluang berlrisar 3 kglormghri. Sehingga yang diperlukan 

kini adalah bagaimana menentukan jumiah nelayan yang memiliki pendapatan yang 

optimum? Didapatkan m u s  penentuan jumlah nelayan adalah potensi pendapatan 

dibagi jumlah income yang dibarapkan BiIa &tetapkan bahwa mtuk memenuhi 

kebutuhan hidup nelayan (pangan, s m h g ,  perumaban, kesehatan dan p e n d i d i )  

adalah Rp.1.000.000,00 maka jurnlah nelayan yang optimum adalah 22 juta orang. 

Namun, di dalam pehkwmmya, walaupun d i i  untuk menaikkan kesejahteraan 

nelayan, ~~arnun tidaklah mungkin memotong jurnlah nelayan menjadi 2J juta 

orang di negara yang memiliki tingkat penganggg  yang tinggi seperti di Indonesia 

ini. Jadi, salah satu solusi untuk melacarkan proses pensuksesan jumlab nelayan 

yang optimum adalah dengan mencarikan nelayan pekejaan baru yang layak Camnya 

adalah dengan membujuk mereka untuk turut mengembangkan budidaya, 

mengembagbn in& hilir, atau d q a n  med ibus ikan  nelayan ke tempat-tempat 

tertentu yang kekurangan sumber daya manusianya 

Problema kurang m-ya d i ibus i  nelayan ini dapat dilihat dari j d a h  nelayan di 

Pantai Utara Jawa yang mencapai 12 juta orang. Padahal j d a h  nelayan secara 

keselutuban di Indonesia mencapai 4 juta orang. 

Daerah lain yang mengalami kekosongan menjadi titik rawan pencurian oleh nelayan- 

nelayan asing. 

+ Program dari DKP sendiri saat ini mas& terpusat pada : 

1. Untuk mereduksi costproduction 

2. Untuk m- pendapatan dari nelayan dengan meningkatkmnya jumlah 

ikan yang tertangkap. Salah satu caranya adalah dengan : 

Dishwi Nasional PengeIolaan Trawl 



/ +' Pendirian Stasiun Bahan bakar 

Be j d a h  1.260 buah dan berada di dekat pemukiman nelayan. Namun, pada 

tahun 2004 diperkirakan baru akan mencapai 400 buah karena masih 

berbelitnya "cerita" di seputar pembangunan stasiun ini. Antara lain masalah 

pembebasan tanah, dU 

.:. Dana peduli 

Mempakan suatu proyek pesisir yang membantu menghadukan dana untuk 

nelayan. Hal ini diiatarbeiakangi oleh sulitnya nelayan untuk menmi modal 

karena syarat-symt yang berbelit. Antara lain diharuskan merniliki kolated 

credibiliq . 
Contohnya Bank Dalam proyek ini dilakkan kejasama dengan Bank 

Bukopin, Sonitera mina (bejumlah 160 buah di 160 kabupaten), PNM dan 

Bina Mandii. 

.:. Mengatasi permasalahan telcnis yang meliputi nelayan 

Contohnya : 

1. W a h t i p e  @at 

Bagaimana cara mengurangi &hi terhadap air ? 

Bagaimana cara menghemat bahan b&? mungkin kuncinya ada pada 

bentuk @at. Dengan bentuk yang makin stream line, maka @a1 

semakin hemat bahan bakar dan lebih kecil Mcsi terhadap airnya Seperti 

yang terjadi di Filipina. 

2. Rantai pendimgin atau cold chain system. Artinya, bagaimana cara 

membuat sistem pendiiinan yang mudah, efektii dan murah Di 

Goronhlo, telah diiabxkan penelitian mengenai bagaimana m a  rilerubah 

suhu air laut menjadi d i i i n  Mengingat suhu rendah yang d i h a s i  

cukup rendah dan murah serta tidak boros tempat. 

3. Penelitian-penelitian di laboratonurn, seperti proses respon mata ikan 

terhadap jaring setnet. 

.:. Close Operation antara peneliti dengan masyarakat. 

3. Untuk memudahkan dalam pendiibusian dan pengawasan Contohnya adalah 

dengan pendirian h a t  Informasi Pelabuhan Perkman. 

Diskusi Nasional Pengelohan Trmvl 



/ Diharapkan dengan adanya lembaga ini maka tidak akan ada lagi marker glut, 

yaitu suatu keadaan d i i  tejadi kenaikan atau pen- harga ikan secara 

drastis karena kelebihan atau kekurangan ikan di sum tempat 

4. Kopemsi Perikanan terpadu 

Untuk m e n g h a s i  input pmduksii memiliki pabrik pengolahan clan sebagai 

pen~angsa ( bfler 1. 
5. Gerbang Mina Bahari (seperti yang telah diuraikan di atas) 

Di perikmm, tidak secara 100 % bidangnya dikuasai oleh DKP. Namun terdapat 

85 % kegiatan yang d i  di luar l i p  DKP. 

Diantaranya : 
- Oleh Departemen Perhubungan, antara lain Gross akte, surat lak kapal dan 

surat ijin berlayar. 

- Oleh departemen Tenaga Keja, antara lain hal-ha1 yang men-t 

ketenagakerjaau 

- Oleh Departemen Kesehatan, antara lain surat bebas tihus, dll 
- Oleh Departemen Pertahanan dan yang berkaitan dengan pengawasan hulamL 

Tetap bukan DKP yang memegang walaupun DKP sudah memiliki kapal hiu 

- Oleh Departemen Keuangan 

Sedangkan DKP sendii hanya mencakup 15 %, yaitu IW dan Surat Penangkapan 

Ikau Dan untuk budidaya, DKP hanya mengurusi d a h  irigasi sekunder dan 

tersier. 

Keadaan yang de&i kompleks, "memaksa'' Presiden melalui Gerbang M k i  

Bahari untuk mengeluarkan Qres,  yang isinya mengaharuskan kebijakan makro 

yang kondurljif untuk tumbuh kembangnya perikanan Antara lain melalui 

pencanangan Gubernur dan Bupati sebagai Koordinator wilayah yang bermgas 

untuk mencapai target tersebut. Untuk itu perlu diadakan upaya yang kems d a i  

DKP dan insan perikanan itu sendii se-a ketika semua keadaaan tersebut 

klah kondusif, d h p k a n  dmia perikanan akan bangkit 

Pertimbangan-pertimbangan yang bisa dikemukakan sehingga trawl bisa dibuka 

kembali adalah : 

1. Trawl hams dibuka kembali jika ingii meningkatkan pendapatan nelayan. 



/ Cam meningkatkan pendapatan nelayan adalah dengan menaikkan jumlah 

ta@apan dan menutunkan ongkos produksi: Selama & satu perahu hanya 

memilii kapasitas 5 GT, dengan awak kapal satu orang perkapal. Penclapatan yang 

diperoleh hanya Rp. 25.000,OO sampai Rp. 50.000,OOIorang 

Pada tahun 2002, terdapat 450 ribu annada penangkapan Dengan 225 ribu annada 

tanpa motor yaitu dengan menggmakan perahu layar dan dorong. Sdangkan 

sisanya bersiit modem, dengan kriteria berada di atas.30 Gt. Namun, 5200 atau 

12 % diantarmya merupakan nelayan s ing yang memalsukan idn. Sehingga 

dapat diiimpulkan belum ada yang sc-efektiftmwl. 

2. Tidak ada negara yang melarang mengoperasikan trawl secara 100 % . 
Tentu saja dengan melakukan pembatasan-pembatasan tertentu. Hai tersebut dapat 

dilakukan dengan penerapan close season dan close area Close season benrpa 

penutupan beberapa wktu-waktu tertentu (mkahya pada saat pemijahan) dan 

close area berupa penutupan beberapa area tertentu (misalnya pa& m i n g  

gozmd, nursery ground). Karena itu perlu diadakan kejasama antara pengambil 

kebijakan dengan peneliti. 

3. Bila trawl tidak dibuka, maka daerah Kalbar, Kaltim, Smut  dan Pap= akan 

diambil sumberdayanya melalui trawl oleh nelayan dari negara lain. Karena 
.. . 

pengoperasiannya d i  dengan keluarnya dokumen-dokutnen serta dmmkm 

oieh oknum-oknum tertentu. 

Tetapi, seandainya trawl diterapkan kembali, maka ada beberapa ketentuan yang h m  

dijalankan, diantaranya : 

1. yang m e d i  trawl adalah nelayan kecs karena tujuan dari pembukaaa trawl ini 

adalah untuk meningkatkan kesejahtexaan nelayan kecil. Caranya adalah dengvl 

membatas bahwa hanya kapal yang bekqasitas sama atau di b a d  dari 15 GT 

yang boleh mengoperasikan trawL 

2. Menerapkan asas konservasi. yaitu mengenai close season dan close area. Atau 

pengadaan modifikasi trawl tertentu yang ramah l i i a n .  Contohnya seperti 

pernakaian mihater trawl dengan wingflekible. 

3. Zonasi Metalui selektif dalam menentukan penzonasian. Misallcan d e n w  

melarang penggmamya pada daerahdaerah ove6shing (seperti Pantura). Tetapi 

pengoperasiannya diperbolehkan di daerah perbatasan 
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\ Sehingga pada akhitnya kalangan akademisi jangan hanya menjadi silent majority, 

yang hmya dim saja ketika ada reaksi mengenai dibukanya trawL Tetapi membantu 

menjelaskan dan mem-back up. 
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PENGANTAR DISKUSI NASIONAL TRAWL 

Mohammad Nuramin 

m m  

Dari survei yang dilakukan pada 10 mahasiiwa Fakultas Periktmm dan Dmu Kelautaq 

3 orang dari 10 mahas i i  Fakultas Perikanan dan ilmu Kelautan yang dijadikan 

sampel, hanya 3 orang saja yang mengetahui tentang trawl. Itupun bukan penjelasan 

secara detail. 

Trawl adalah pukat udang yang pada intinya berfungsi menjaring udang dan ikan 

demersat Trawl terbagi atas bonom trawl (pengoperasiannya d i i  di dasar 

perairan) dan midwarer trawl (menyapu sedikit di atas dasar perairan). 
* Alasan diiarangnya penggunaan trawl adalah : 

1. Karena trawl sedikit merusak 
d' 

2. Dipergunahn untuk memmgkap udang (disini d i  bahwa lvlang bersifat 

PO-@). 
3. Menyebabkan beberapa isu-isu 

Sehingga p~men'ntah memutuskan untuk mengeluarkan Keppres No.30 Tahun 

1980 yang diiikan sebagai Kepres y& bermuatan politis dan lingbungan Politis 

karena diperkirakan hanya dikeluatkm untuk menghIndari te rjadiiya pergolakan 

di wilayah-wilayah barat Irmdonesia 
= Melihat kondiii trawl di Muam Angke, Indramayu, dan Kendal menyebabkan semet 

atau gillnet dari nelayan kecil terhanyut, selain itu menyebabkan tangkapan nelayan 

kecil berkwang. Hal Hal dkebabkan trawl lebih efektif mengeruk sumberdaya ikan 

Tujuan paradigma baru adalah mewujudkan Indonesia yang ma&, malanm, adil. dan di 

ridhoi Tuhan. Oleh karena itu, diperlukan berbagai persyaratan antara lain : 

1. PDB hams tinggi 

2. Mampu memenuhi kebutuhan dasar 

3. Perluasan kesempatan keja 

4. Social equify (status sama didepan hukum) 

5. Dapat meleskxkan sumberdaya laut 
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Perumusan Hasil Diskusi 

Penyusun: 

Ir. Darmawan, MA. 

Pr0f.Dr.h. John Haluan, M.Sc. 

Diskusi nasional yang diihxti oleh berbagai kalangan seperti; akademisi, pejabat pemerintah, apam 

penegak hukum, pengusaha dan kelompok nelayan bukan trawl serta masyarakat umum d3n 

mahasiswa, menghasilkan beberapa pzmikiran penting yang patut dikemukakan sehubungan d e w  

"pengoperasian kembali" alat tangkap trawl secara resmi di Indonesia. Hal-ha1 tersebut antara lain 

adalah sebagai berikut; 

1. Sampai saat ini secara teknis, jaring trawl adalah satu jenis alat tangkap yang paling efeL-af 

untuk menangkap ikan dan organisme dasar. Namun karena pembuatan dan pengoperask 

jaring ini memerlukan perlengkapan tambahan seperti unit kapal yang memadai, p e r a h a  

mekanik di atas dek dan berbagai alat bantu lainnya maka harga satu unit trawl menjadi re.liiif 

tinggi. Sebab itu tidak mudah bagi nelayan biasa untuk mampu memilih satu unit alat taep 

trawl. Hal inilah yang memicu kecembman sosial antara nelayan yang mampu memilib S.n 

mengoperasikan jaring trawl dengan yang tidak mampu. 

2. Pada waktu sebelum dilarang, penegakan hukum terhadap jalur penangkapan yang kurang t& 

mengakibatkan banyaknya kapal trawl beroperasi di perairan dimana terdzpat nelayan !-* 
mengoperasikan alat tangkap jenis lain terganggu bahkan terkadang menjadi rusak. Dit-d 

la@ h a i l  yang diperoleh trawl bang karena efektif) selalu lebih banyak. Hal ini semiin 

memicu timbulnya konflik antar nelayan. 

3. Secara hukum, pendefinisian trawl di Indonesia belum tunw ditetapkan Saat ini d e w  

beberapa modifikasi kecil dan penambahan perangkat tertentu pada badan jaring trawl 6A 

mengaktbatkan berubahnya nama jaring tersebut, misalnya menjadi pukat udang, pukat %a, 

dan lain sebagainya. Padahal secara prinsip metoda pengoperasiannya tetaplah sama 

terhindar dari larangan hukum karena telah berganti nama. Belum lagi jenis-jenis j ~ - z  

tradisional yang menyerupai trawl seperti cantrang, arad, dan lain-lain. 

'0 



Diskusi selanjutnya berkembang mengenai apakah jaring trawl boleh secara resmi dioperasikan 

kembali di Indonesia? Panelis dan forum diskusi mengemukakan adanya pro dan kontra mengenai 

boleh atau tidak bolehnya jaring trawl dioperasikan kembali di Indonesia. Hasil diskusi tidak secara 

eksplisit dapat menghasilkan persetujuan mengenai diperbolehkannya jaring trawl beroperasi 

kembali secara resmi. Namun forum mendiskusikan kemungkinan beroperasinya trawl bila 

beberapa syarat dapat dipenuhi. Persyaratan tersebut antara lain adalah; 

Adanya rincian yang tegas dan jelas mengenai spesifikasi jaring, kapal, dan tenaga penggerak 

yang mungkin diperbolehkan beroperasi 

Pemahaman yang komprehensif mengenai dampak positif maupun negatif dari pengoperasian 

jaring trawl baik yang terjadi secara langsung maupun yang tidak langsung 

Penetapan wilayah operasi yang jelas dan iidak bertumpang tindih dengan jenis alat tangkap 

lain yang sifatnya berlawanan atau sating memgikan. 

Penetapan waktu beroperasi yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi biologi dan 

lingkungan hidup serta aspek sosial setempat 

Adanya pembatasan jumlah unit yang diperbolehkan beroperasi pada satu wilayah dan waL% 

tertentu 

Pengaturan mengenai jumlah maksimum kapasitas produksi yang &perbolehkan 

Memperhatikan aspek lingkungan hidup dan kelestarian sumberdaya alarn lain disekitarnya 

Kajian mengenai ketersediaan sumberdaya ikan ataupun udang yang menjadi target 

penangkapan perlu dilakukan untuk menentukan jumlah tangkapan maksimum lestari (MSY) 

serta jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) untuk satu waktu tertentu. 

Kesiapan pendukung yang meliputi adanya pengawas perikanan, jumlah dan kapasitas aparat 

penegak hukum scrta nekanisme dan peraturanhukum yang memadai itu sendiri. 

Selain itu h a m  pula didukung oleh adanya permintaan ataupun kebutuhan dari pemerintah 

daerah tertentu yang didukung oleh sebagian besar nelayan yang ada di wilayah tersebut. 

Dari berbagai persyaratan yang muncul sebagai wacana dalam mengambil kebijakan apakah jaring 

trawl boleh beroperasi lagi secara resmi di indonesia tersebut di atas, maka nampaknya jalan yang 

hams ditempuh oleh pemerintah pusat dalarn ha1 ini Departemen Kelautan dan Perikanan adalab 



1. Menyusun agenda penelitian yang terfokus pada berbagai aspek pengoperasian jaring trawl. 

Baik meliputi aspek teknis maupun aspek lingkungan dan sosial ekonominya. Kemudian 

membuat ketetapan-ketetapan yang jelas, tegas dan rinci mengenai jaring trawl ini. 

2. Berbagi tanggungjawab pengelolaan dan pengawasan dengan pemerintah daerah propinsi 

maupun kabupatenlkotamadya. Pengaturan kewenangan pengawasan dan penegakan hukum 

antara pusat dan daerah merupakan bukti adanya kesepakatan bersama untuk menjaga 

sumberdaya perikanan Indonesia tetap lestari. Sehingga bila satu pemerintah daerah merasa 

perlu untuk mengoperasikan trawl karena tuntutan nelayan di wilayahnya, maka pemerintah 

daerah tersebut juga wajib menunjukkan kemampuan untuk melakukan pengawasan dan 

penegakan hukumnya. Dengan demikian beban tidak hanya di pemerintah pusat saja. 

3. Menyusun kebijakan pengelolaan perikanan secara terpadu dalam era otonomi daerah ini 

dengan selalu mengedepankan prinsip pengelolaan yang berhati-hati (precautionary 

approach management policy). 

Bogor, 25 Oktober 2003 
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